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APRESENTAÇÃO : EM BUSCA DA SIMPLICIDADE 

 

Assim como os colegas a quem pretendo me dirigir, sou Contador e já trabalhei em 

escritório contábil o que me dá segurança ao abordar os problemas enfrentados por 

nossa classe. Atualmente atuo como Professor e Consultor na área tributária o que  me 

aproxima ainda mais do universo fiscal e contábil. 

O universo de  organizações e profissionais contábeis não é pequeno como é possível 

constatar no quadro abaixo: 

 

TÍTULO BRASIL SÃO PAULO %  SP x Brasil 

Contadores 292.385 73.561 - 

Técnicos 203.194 62.609 - 

Total Profissionais 495.579 136.170 27,48% 

    

Organizações 

Contábeis 

76.283 18.860 24,72% 

    
Fonte: site do CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE EM 01/01/2011 

http://www3.cfc.org.br/spw/crcs/ConselhoRegionalAtivo.aspx 

 

Somamos quase 500.000 profissionais e mais de 76.000 escritórios contábeis no país, o 

que me motivou a criar esta obra com o objetivo de levar  informações importantes a 

este universo que ainda é carente de literatura específica.  

Procurei criar um material de fácil entendimento e aplicação prática. 

Meu objetivo é apresentar estas complexas mudanças com simplicidade através de dicas 

práticas, sem contudo deixar de evidenciar a importância e a seriedade do assunto. 
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INTRODUÇÃO PARTE 1  

AS GRANDES MUDANÇAS 

 

Estamos vivendo um momento histórico.  

Ouvimos falar constantemente em mudança de paradigma. 

Mas o que seria mesmo, na prática, este tal de paradigma? 

O termo paradigma na definição do dicionário Houaiss significa :  

“um exemplo que serve como modelo; padrão.” 

Então esta expressão “mudança de paradigma” quer dizer que devemos mudar o 

modelo, mudar o padrão, mudar o jeito como vínhamos fazendo as coisas até então. É 

olhar de um jeito diferente, é pensar de um jeito diferente, é passar a fazer de um modo 

diferente do que sempre fizemos. 

 

Estas novas obrigações  SPED (ICMS,IPI, CONTÁBIL, CIAP, CONTRIBUIÇÕES, 

FOLHA DE PAGTO, IRPJ) e  NOTA FISCAL ELETRONICA estão levando as 

empresas a reverem seus conceitos sobre o tratamento das informações fiscais e o 

relacionamento com o Fisco.  

Trata-se de uma transformação empresarial sem precedentes no Brasil onde até mesmo  

as pequenas, médias e micro empresas estão incluidas e terão que adotar novos padrões 

de gestão e possuir tecnologia tão eficiente quanto das grandes empresas. 

 

Este será, sem sombra de dúvidas, um dos maiores desafios: integrar a cadeia produtiva 

tecnologicamente, de forma  que a geração, distribuição e transmissão da informação ao 

cliente , transportador, o recebimento do arquivo do fornecedor e a guarda do 

documento eletrônico por cinco anos no mínimo,  não sofram danos de qualquer 

espécie. 

O que torna este um grande desafio é a constatação por uma significativa parcela das 

empresas de que estão despreparadas para a geração correta das informações seja por 

inadequação dos seus processos e/ou sistemas , seja por deficiência da mão de obra. 

Para corroborar esta afirmativa podemos constatar através da 5ª Pesquisa IOB SPED 

realizada em 2010, com  456 empresas, na qual dados preocupantes puderam ser 

confirmados tais como: 

 43% tiveram dificuldades na parametrização dos seus sistemas internos e nos 

processos de preenchimento; 

 18% das que estavam sujeitas a entrega da FCONT contavam com a prorrogação 

do prazo para cumprimento da obrigação 

 56% tiveram dificuldades na parametrização do sistema interno para geração da 

ECD 

 46% contaram com auxílio de consultoria externa para geração da ECD 

 23% afirmaram sofrer com a falta de capacitação das equipes para gerar o SPED 

 88% não tem total segurança sobre as informações enviadas ao fisco 

 88% não estão seguras quanto aos seus cadastros de 

produtos/clientes/fornecedores 

(a pesquisa completa pode ser acessada no site www.iobsolucoes.com.br) 

 

Os dados são preocupantes e até mesmo alarmantes quando vemos que apenas 12% das 

empresas pesquisadas tem segurança quanto às informações enviadas ao governo. 
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INTRODUÇÃO PARTE 2 

A REALIDADE DO ESCRITÓRIO CONTÁBIL 

 

 

O foco principal desta obra são os escritórios de contabilidade e seus respectivos 

clientes. E o cenário preocupante que acabamos de constatar na pesquisa apresentada no 

capítulo anterior não é diferente no universo dos escritórios contábeis. 

Estes também enfrentam muitos problemas decorrentes da inadequação dos sistemas, do 

volume de informações a processar, dos processos inadequados, da falta de capacitação 

dos funcionários e da falta de compreensão dos clientes. 

Porém aquilo pode ser um problema dentro de uma empresa  torna-se muitas vezes pior 

quando a contabilidade é externa pois a dificuldade de comunicação e a distância entre 

colaboradores (do escritório e do cliente) potencializa   e agrava o problema. 

Outra agravante é a diferença entre o sistema do escritório e o sistema do cliente.  

Mas o grande, o maior, o principal problema para o escritório contábil será a 

conscientização dos clientes, fazer com que os clientes compreendam toda esta mudança 

e suas consequencias e promovam em suas empresas as adaptações que a legislação vai 

exigir. O empresário precisa acreditar no Contador, o que nem sempre é fácil de se 

conseguir. 

O ponto principal neste momento é o escritório conscientizar-se da necessidade de 

mudança, entender que não dá mais para seguir o modelo que veio sendo utilizado até 

hoje. 

Sempre que ministro treinamentos na área do SPED a primeira idéia que faço questão 

de passar aos meus alunos ou clientes é que estamos vivendo um momento em que a 

mudança de paradigma se faz necessária e obrigatória. Mudança de paradigma, no caso 

do escritório contábil, significa olhar com outros olhos, pensar de uma nova maneira, 

lançar mão de novos recursos, modernizar, reorganizar os processos de recebimento e 

processamento das informações, conhecer a rotina do clinte, conhecer os detalhes do 

produto e do modo de produção do cliente, investir em informática, investir em 

informática e investir em informática. Isso mesmo, 3 vezes investir em informática. 

Além disso voce vai precisar investir na reeducação dos seus clientes no sentido de que 

também tenham a consciencia deste importante momento de mudança. 

E não imagine que o escritório tenha que resolver e solucionar tudo isto sozinho pois aí 

a carga se torna impossível e desesperadora. No Brasil afora o escritório poderá contar 

com auxílio de empresas especializadas em regularização de cadastros, armazenamento 

de arquivos digitais, soluções em informática, treinamento de funcionários e clientes, 

consultorias em legislação, consultorias em sistemas, etc. 

Mas  a palavra de ordem é : MUDANÇA. 

Gosto sempre de mencionar uma metáfora criada pelo meu amigo Rubens Scalioni que  

achei genial para definir o complicado momento que estamos vivendo, onde a regra é 

mudar tudo. Ele é da área de sistemas e por isso sabe bem o que estão fazendo por aí. 

 É a história do helicóptero que ele conta. Ele diz o seguinte:  

“Comparativamente o Projeto SPED é como se o governo tivesse criado uma lei 

obrigando todos a andarem  só de helicóptero. Não existirão mais estradas portanto 

todos os meios de transportes terão que voar. Diante de medida tão radical a 

população dividiu-se em tres grupos.  

No primeiro grupo estão os cidadãos que já entenderam que o jeito então é todo mundo 

adquirir um helicóptero.  
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Já no segundo grupo  estão os cidadãos mais criativos que ainda estão tentando trocar 

as peças do automóvel, colocar hélices  na esperança de que consigam voar com este 

automóvel adaptado. É um risco... 

Mas o perigo maior está nos indivíduos do terceiro e maior grupo, mais resistentes à 

mudança, que não se preocuparam em comprar um helicóptero, nem em adpatar o seus 

automóveis. Eles apenas estão adquirindo na 25 de março adesivos com a estampa em 

brilhantes letras garrafais :“HELICÓPTERO” . E estão colando este adesivo 

acreditando que o carro vai voar.” 

 

Portanto companheiros vamos encarar com seriedade e coragem este difícil momento e 

tenho certeza que sairemos fortalecidos e valorizados em nossa profissão. 
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CAPÍTULO 1 

ESPERE !  

NÃO MANDE EMBORA AINDA O SEU CLIENTE DO LUCRO REAL ! 

MUDANÇA DE PARADIGMA, OLHAR COM OUTROS OLHOS 
 

Desde o ano de 2009 tenho encontrado com diversos proprietários de escritório que 

estavam, e ainda estão dispensando os clientes enquadrados no lucro real. Abriram mão 

de trabalhar com clientes nesta categoria devido ao fato de serem estes os primeiros a 

entrar nas novas obrigações. 

Deixaram de aproveitar a oportunidade de melhorar a qualidade dos serviços prestados e 

consequentemente melhorar também os honorários recebidos destes clientes. Optaram 

por abrir mão destes clientes ficando com os clientes no lucro presumido e simples 

nacional que, na visão deles, exigiriam menos esforços na execução dos trabalhos.  

Ledo engano. 
(Ledo engano: Engano que se cometeu ou em que se incorreu de boa-fé, sem intenção. Significa que a 

pessoa não tem consciência do engano. Pensa estar acertando e sente-se feliz, apesar de enganada.) 

Como já mencionei anteriormente este é o momento da mudança, é a hora de 

reorganizar a casa. Seria o momento de, aproveitando as mudanças em curso, redefinir 

junto a estes clientes do lucro real a dimensão dos trabalhos a serem executados, as 

novas exigências do fisco, os riscos a que estão expostos cliente e escritório e claro 

readequar também os honorários cobrados. 

A decisão de dispensar o cliente parece-me arriscada pelo fato de que ao adotar esta 

atitude o escritório opta por manter seus trabalhos, seus funcionários, seus processos 

sem maiores mudanças tentando escapar das novas exigencias legais. Colocou o adesivo 

de helicóptero no carro esperando que ele voe. 

Torna-se imperioso saber que as mudanças em curso atingirão todas as empresas e não 

apenas as optantes do lucro real, é apenas uma questão de tempo para que todas sejam 

atingidas pelos novos projetos. 

Prova disso é o fato de que em 2013iniciou-se a obrigatoriedade do sped contribuições 

para os optantes do lucro presumido.  Outra prova é também a posição do CFC 

(Conselho Federal de Contabilidade) que em seus pronunciamentos já manifestou a 

obrigatoriedade das regras de adequação da contabilidade das pequenas e médias 

empresas para o padrão internacional (IFRS – veja comentário no capítulo 15). 

Sei que a tarefa é gigantesca já que mudar procedimentos, comportamentos e honorários 

de antigos clientes é o mesmo que tentar trocar o pneu com o carro andando.  Mas o 

empresário contábil  precisa adotar uma nova postura, sob pena de não sobrevivência de 

sua empresa contábil no futuro.  

O mercado se move velozmente e a cada dia vão surgindo novos programas, novos 

sistemas para auxiliar aqueles que se dispuserem a modernizar seus escritórios. 

Nem tudo está perdido, há esperanças ! Creio que vamos sim viver momentos difíceis 

durante esta fase de transição, porém lá na frente,  após a  reacomodação completa, 

poderemos prestar um  serviço de melhor qualidade, com menor esforço, oferecendo 

relatórios úteis ao cliente e sendo melhor remunerados por nosso trabalho. 
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CAPITULO 2 

CONHECENDO AS 7 DICAS PARA A EMPRESA 

 

Em meu livro anterior
1
 dirigido às empresas em geral inseri um pequeno conjunto de 7 

DICAS destacando os principais pontos e cuidados em relação ao projeto SPED.  

Neste trabalho dirigido aos escritórios contábeis entendi como útil relembrar e atualizar 

estas regras que, embora de caráter geral, podem também ser aplicadas ao escritório 

contábil. 

É sempre importante ressaltar que o Sped deve ser tratado como um projeto na empresa. 

Isto por que sua abrangência vai além dos limites da contabilidade ou do departamento 

fiscal, não podendo ficar a cargo apenas do Contador  sua implantação. 

Tratado como um projeto há que se eleger um responsável que acompanhado de 

representantes de todos os departamentos envolvidos possam avaliar o impacto das 

mudanças trazidas pelo novo programa e definir que caminhos seguir. 

Em linhas gerais posso destacar alguns pontos que merecem atenção para as empresas 

como um todo lembrando é claro que em cada empresa o impacto é diferente e outros 

pontos não abordados aqui podem ser importantes. O que pretendo é apenas dar um 

pontapé inicial apontando itens que certamente serão impactados para a maioria das 

empresas. 

 

DICA 1 – CONHECER A LEI 

 

Julgo ser este o primeiro passo para entrar no assunto. É necessário saber do que 

estamos tratando, o que diz a lei, como o fisco chegou a esta lei, quais os objetivos, 

quais os pontos principais, onde o fisco quer chegar, onde sua empresa quer chegar. 

Essa primeira etapa deve ser cumprida por todos os participantes envolvidos no projeto 

e se possível, por todos os colaboradores afim de que tenham noção e saibam o por que 

das mudanças que deverão ocorrer. Este conhecimento pode ser buscado de diversas 

formas e em diversas fontes tais como cursos, livros, palestras, matérias, blog,  site da 

Receita Federal, etc. 

Sugiro inclusive a criação de uma equipe com representantes de todos os departamentos 

(fiscal, contábil, financeiro, informática, compras, vendas, faturamento, RH, expedição, 

cadastros, estoque, jurídico, consultoria, auditoria, etc ) da empresa para discutir o 

assunto. 

Há que se ter a devida atenção ao fato de que uma, ou algumas pessoas deverão ir além 

da etapa de apenas conhecer a legislação mas deverão acompanhá-la, interpretá-la e 

difundi-la na empresa de modo a que os efeitos das constantes mudanças sejam 

refletidos na rotina da empresa mesmo depois de implantado o projeto. A mudança na 

legislação é constante e cada mudança pode trazer uma série de efeitos depois de já 

implantado o projeto na empresa. 

Acompanhamento da legislação passa a ser uma importante rotina dentro do Sped. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Livro MANUAL DO SPED E NOTA FISCAL ELETRONICA – Editora Nota Dez.  
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DICA 2 – FAZER DO LIMÃO A LIMONADA 

 

 

A tendência mais forte em todos nós contadores,empresários, trabalhadores é olhar com 

desconfiança para toda iniciativa de mudança vinda do fisco. E isto não é de todo sem 

fundamento já que nossa experiência mostra que cada vez que o governo mexe em algo 

é quase sempre para aumentar a carga tributária ou criar novas tarefas. 

Minha dica, no entanto, vem no sentido contrário de buscar nestas mudanças, que não 

serão pequenas, a oportunidade de melhorar e aperfeiçoar os processos internos dentro 

da empresa. 

Já que será inevitável reavaliar, incrementar a maneira como diversas atividades são 

realizadas façamos deste momento a chance de  passar a realizar os trabalhos com maior 

eficiência, maior profissionalismo, automatizando o que for possível, eliminando vícios 

e  ações incompletas, ou seja, ações “quebra galho”. 

É possível vislumbrar no projeto alguns ganhos em relação à diminuição da quantidade 

de papéis referentes às notas e livros fiscais, a diminuição na necessidade de espaço 

para armazenamento de documentos, a automatização de diversos processos tais como 

classificação; escrituração; através da importação de arquivos das notas fiscais emitidas 

e recebidas, incremento no contato com clientes e fornecedores na medida em que as 

informações possam fluir com maior velocidade e maior confiabilidade através dos 

meios eletrônicos.  

Acredita-se ainda que haverá um  aumento da competitividade pela diminuição da 

sonegação dos impostos. 

É hora também de reorganizar procedimentos de fornecedores e transportadoras. 

 

 

DICA 3 – IDENTIFICAR OS ATINGIDOS 

 

Após o conhecimento da lei devemos identificar na empresa os departamentos que serão 

impactados pela implantação do projeto Sped. 

Essa etapa é de suma importância para que se possam definir as ações seguintes. 

 

Departamento Fiscal:  

Para algumas empresas poderá haver impacto financeiro significativo na escolha do 

sistema para geração do Sped Fiscal, isto por que o fisco não disponibilizou para as 

empresas o programa, mas tão somente o leiaute para que os próprios contribuintes 

desenvolvessem o programa. 

Junto com o faturamento será o setor que deverá sofrer os maiores impactos já que 

dependerá de dados e ações de diversos outros departamentos para cumprir a obrigação 

fiscal. Falhas porventura ocorridas nos cadastros de clientes, fornecedores, produtos 

podem afetar a entrega do Sped Fiscal. Falta de informações do contas a pagar ou contas 

a receber também podem prejudicar a entrega do Sped Fiscal.  
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Departamento de Contabilidade:  

Muitos dos procedimentos contábeis deverão ser automatizados através da importação 

do arquivo digital da NF-e.  

Haverá necessidade da adequação das informações do plano de contas para prestar 

informações ao fisco.  

Assim como no caso do Sped Fiscal, a geração do Sped Contábil também depende do 

desenvolvimento de um programa baseado no leiaute definido pelo fisco o que poderá 

gerar grande impacto financeiro. 

 

Departamento de Compras e Departamento de Vendas 

Nestes dois departamentos encontramos um dos pontos fundamentais tanto para o Sped 

Fiscal e Contábil como também para a NF-e, já que é destes setores que se originam os 

cadastros de fornecedores e clientes. Portanto é fundamental a colaboração deles na 

adequação e manutenção dos cadastros em boa ordem seguindo o modelo legal afim de 

evitar impedimentos nas operações da empresa. A empresa deverá estabelecer uma 

política de tratamento dos arquivos XML tanto para as saídas como para as entradas e a 

divulgação das regras criadas pela empresa deverá ser transmitidas  pelos compradores e 

vendedores aos clientes e fornecedores. 

 

Departamento de Informática – T.I. 

É peça chave no desenvolvimento e no sucesso do projeto. São os recursos tecnológicos 

que deverão promover o fluxo e a interligação das informações dos diversos 

departamentos de forma que os programas Fiscal, Contábil e NF-e possam ser 

devidamente alimentados.  

Caberá também ao setor de informática a definição dos programas a serem utilizados, 

bem como definir também os melhores meios de armazenar os documentos digitais que 

serão gerados daqui por diante. 

E por fim caberá também a este setor a definição dos procedimentos para garantir a 

segurança da informação eletrônica circulando na empresa e fora dela.  

 

Departamento de Logística: 

Deverá sofrer impacto na questão do recebimento das mercadorias onde há a 

necessidade da conferência do documento representativo da NF-e, o Danfe, para 

checagem da sua validade, conferencia esta que deve ser realizada na internet. 

A saída das mercadorias vendidas também deve ser modificada pelo fato de que haverá 

necessidade de solicitar autorização do fisco a cada nota fiscal emitida, ou seja, o 

caminhão só sai depois de autorizada a nota fiscal pelo fisco. 

As modificações nestes processos podem ser também um diferencial competitivo 

quando a empresa puder fazer com que estas informações eletrônicas sejam enviadas 

aos clientes, ou recebidas dos fornecedores antes mesmo da saída da mercadoria o que 

pode adiantar alguns procedimentos e agilizar os despachos  e recebimentos. 

 

Departamento de Faturamento: 

Este departamento terá grande importância principalmente na emissão  da NF-e pois é 

onde  aparecerão os efeitos, positivos ou negativos, da adequação do cadastro de 

clientes, materiais, classificações fiscais, tributação, planos de contingência. 

Problemas neste departamento podem até impedir a empresa de realizar suas operações 

de vendas. 
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Departamento Financeiro: 

É onde deverão surgir os efeitos monetários do projeto Sped. 

Aquisição ou desenvolvimento dos sistemas (fiscal, contábil, nf-e, pis/cofins), a 

participação dos funcionários em cursos, fóruns, eventos, desenvolvimento ou 

terceirização de estrutura de armazenamento digital, adequação da infra-estrutura 

(hardware, sistemas de integração, banda larga, no break, geradores de energia 

elétrica,certificação digital, etc). 

Todos estes pontos causam efeitos financeiros que precisam ser planejados levando em 

consideração disponibilidade de caixa e prazo para implantação do projeto. 

 

 

DICA 4 – PREPARAR A SAÍDA  DE EMERGÊNCIA 

 

É importante a definição de esquemas de emergência já que por estarmos tratando com 

a tecnologia torna-se imperioso prever a ocorrência de falhas. 

Na legislação temos algumas previsões para emissão de notas fiscais eletrônicas em 

situação de contingência (scan, dpec,formulário de segurança) as quais serão vistas logo 

mais no decorrer do livro, no entanto as soluções apresentadas pelo fisco não são 

suficientes para que a empresa possa cruzar os braços para esta questão. Outras ações 

são requeridas tais com manter um estoque de formulários de segurança na empresa, 

dispor de um meio de conexão em banda larga alternativo, dispor de no-break ou 

gerador de energia elétrica e conhecer o funcionamento do sistema emissor de NF-e 

fornecido pelo fisco. 

 

  

DICA 5 – COMEÇAR O QUANTO ANTES  

 

Como é  possível perceber pelos itens precedentes a  implantação do projeto é tarefa de 

médio e longo prazo pelo fato de influir e exigir providências em diversos setores da 

empresa. Desse modo há que se ter a atenção na observância dos prazos obrigatórios 

para o cumprimento das exigências legais buscando assim livrar a empresa da exposição 

a riscos, os quais podem ser traduzidos tanto em riscos fiscais por conta das multas e 

demais penalidades, como também os riscos comerciais representados por uma 

impossibilidade na emissão de notas fiscais. 

A ordem é : começar a tratar do assunto o quanto antes ! 

 

 

DICA 6 - COMPROMETER A ALTA ADMINISTRAÇÃO COM O PROJETO 

 

Como foi possível percebermos, o alcance dos efeitos do projeto Sped vai muito além 

dos departamentos fiscal e contábil como é comum acontecer nas diversas alterações 

legais que o fisco promove frequentemente. 

Neste caso quase toda a empresa será atingida e aquela pessoa ou aquela equipe que 

ficou responsável pela implantação do projeto necessita contar com todo  apoio da alta 

direção da empresa comprometendo-se também com o sucesso da empreitada. 

Sem este respaldo torna-se muito mais complicado contar com a colaboração de todos 

os departamentos na busca do objetivo comum. 
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DICA 7 – REVEJA E RETRANSMITA AS DICAS 

 

Neste momento que você leitor está ainda no início do livro  estas dicas aqui colocadas  

tem o objetivo de alertá-lo e chamar sua atenção para  pontos que devem ser levados em 

consideração durante a leitura. 

No entanto minha recomendação é para que ao chegar ao final do livro você volte e 

repasse cada uma das dicas pois elas farão ainda muito mais sentido e poderão ser 

melhor utilizadas. 

 

Divulgue estas dicas entre os responsáveis pelo projeto dentro da sua empresa, entre os  

membros de sua equipe e entre os colaboradores da empresa em geral objetivando 

informar e alertar a todos sobre a importância  e o alcance destas mudanças. 
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CAPITULO 3 

AS 7 DICAS PARA O ESCRITÓRIO CONTÁBIL 

 

Neste capítulo apresento também um conjunto de 7 Dicas para o Escritório Contábil 

pois este, por ter um modo operacional diferenciado de uma empresa, possui 

características que merecem  cuidado especial no atendimento às exigências do SPED. 

 

 

DICA 1 – DEFINIR EQUIPE RESPONSÁVEL 

 

A primeira providencia a ser adotada no escritório é organizar uma equipe para tratar do 

assunto “Projeto SPED”,  e conscientizar-se de que o tema realmente deve ser encarado 

como um projeto, ou seja, deverá contar com reuniões periódicas em datas pré 

estabelecidas, deverá ter um plano de ação com as tarefas a serem cumpridas e suas 

respectivas datas de conclusão. Esta equipe deverá possuir integrantes de diversos 

departamentos do escritório tais como: 

 

 Proprietário 

 Diretores 

 Área fiscal 

 Área contábil 

 Departamento pessoal 

 Financeiro 

 Informática 

 Visitador 

 Legalização 

 Abertura e encerramento 

 

Sei que para a maioria dos escritórios esta idéia pode parecer utópica pois afinal de 

contas a realidade nua e crua é que uma boa parte não tem o hábito de se reunir para 

buscar soluções conjuntas para os problemas. 

Mas creiam, isto será necessário. O SPED  é uma obrigação que extrapola as fronteiras 

das áreas fiscal e contábil, gerando seus efeitos em praticamente todas as áreas o que 

torna recomendável, quase que obrigatório, que todos entendam e participem das 

discussões. 

A presença do proprietário e dos diretores do escritório é de fundamental importância 

para o sucesso do projeto pois é a presença da cúpula da empresa que vai conferir 

credibilidade e força para a equipe. Medidas impopulares certamente deverão ser 

adotadas e se não houver um pulso forte da direção da empresa exigindo as mudanças 

os demais departamentos terão a tendência de deixar tudo com está. A natureza do ser 

humano é sempre resistir às mudanças, principalmente aquelas que na sua visão vão lhe 

dar mais trabalho ou modificar comportamentos já arraigados. A mudança traz 

desconforto no início e isso leva muitas pessoas a evitarem ao máximo que elas sejam 

implantadas.  

Cabe às áreas fiscal/contábil o conhecimento profundo da legislação para que possam 

nortear as discussões entendendo e apontando as novas exigências para o restante do 

grupo. 

A presença da área de informática é fundamental para a execução do projeto 

considerando que as informações serão todas prestadas através da confecção de 
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arquivos digitais. A coleta de dados e o envio das informações dependerão em grande 

parte de programas de informática voltados para esta finalidade de atender ao SPED. 

Aqueles escritórios que já dispõem de um departamento de informática interno deverão 

incluí-lo na equipe que vai discutir o projeto, contudo aqueles escritórios menores e que 

ainda não contam com estes  profissionais em sua estrutura deverão buscar no mercado 

parcerias que atendam a esta necessidade. Felizmente é cada vez maior o número de 

empresas de tecnologia fornecedoras de sistemas e produtos direcionados aos 

escritórios
2
 . A primeira palavra de ordem neste novo cenário é  MUDANÇA.  A 

segunda é PARCERIA. Os escritórios cada vez mais deverão buscar parceiros que lhe 

ajudem a viabilizar a coleta e organização de dados do cliente , o saneamento dos 

cadastros (clientes, produtos, fornecedores), o tratamento das informações na geração 

dos arquivos, armazenamento de arquivos digitais (xml principalmente) e até mesmo 

programas de auditoria voltados a realizar o cruzamento das informações nos diversos 

arquivos a serem enviados ao fisco.  

 

 

DICA 2 -  CONHECER A LEGISLAÇÃO 

 

Após a criação da equipe SPED citada na dica 1, o próximo passo é buscar o 

conhecimento profundo das diversas legislações que tratam do SPED. Esta etapa é 

crucial para uma correta avaliação das necessidades e providências que serão adotadas 

pela equipe. 

Esta tarefa cumpre inicialmente aos departamentos fiscal e contábil que depois deverá 

dividir com a equipe o conhecimento adquirido.  Este conhecimento deverá ser buscado 

de todas as formas possíveis tais como treinamentos, livros, cd, dvd, seminários, fóruns, 

consultorias, palestras, etc. 

Além da busca de conhecimentos por todos os meios possíveis recomendo que para 

cada uma das novas obrigações seja impresso a legislação com o LEIAUTE e também o 

respectivo MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO CONTRIBUINTE (GUIA PRÁTICO) 

onde constam as explicações acerca do conteúdo exigido no preenchimento. 

Tenho dito com freqüência aos meus alunos das áreas fiscal e contábil para que 

imprimam estes manuais e façam deles os seus livros de cabeceira, ou seja, recomendo 

que leiam dia e noite este material. 

Para esta tarefa também é importante poder contar com a parceria de consultores que 

possam acompanhar periodicamente o escritório no cumprimento destas obrigações. 

Neste momento sei que muitos empresários contábeis devem estar pensando nos custos 

que isto pode acarretar ao escritório, porém nunca é demais lembrar que estamos 

falando de um outro modelo de administração e principalmente estamos falando de 

novas obrigações que trazem multas na casa dos $ 1.500,00 mensais para o lucro real e 

de $ 500,00 mensais para o lucro presumido em caso de não entrega dos arquivos. O 

empresário deverá pesar o custo de uma consultoria versus o custo das multas a que o 

escritório poderá estar sujeito ao não entregar ou entregar com informações incorretas 

os novos arquivos. 

 

 

 

 

 

                                                
2 Nas páginas finais deste livro você encontrará informações de empresas dedicadas a fornecimento de 

sistemas para escritórios contábeis.  
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DICA 3 – LEVANTAMENTO DOS CLIENTES ATINGIDOS  

 

Constituída a equipe, conhecida e discutida a legislação, o passo seguinte é identificar 

os clientes atingidos e suas características.  Desde 2008 e até 2013 temos empresas 

entrando na obrigatoriedade  da NF-e. Temos também desde  2009 até 2.014 a entrada 

em vigor das seguintes obrigações EFD-ICMS/IPI,  EFD-CONTRIBUIÇÕES, ECD, 

etc.  E ainda temos expectativas de novos programas onde serão incluídas obrigações 

pertinentes à FOLHA DE PAGAMENTO, LIVRO REGISTRO DE CONTROLE DA 

PRODUÇÃO E DO ESTOQUE-MODELO 3, PROJETO SAT FISCAL. Mais adiante 

falarei de cada uma dessas obrigações. O foco agora é identificar quais dos nossos 

clientes estão ou estarão enquadrados nestas novas obrigações.  Esta dica de número 3 

está intimamente ligada com a dica de número 2 já que para identificar os atingidos é 

preciso conhecer  a legislação aplicável.  Também na dica 2 falei sobre a leitura 

minuciosa do leiaute das obrigações pois só com este conhecimento é que poderemos 

saber  como nossos clientes serão atingidos, quais informações serão exigidas, quando 

deverão ser entregues, quais as penalidades, etc. 

A idéia aqui é elaborar uma relação individualizada especificando a situação de cada um 

dos clientes neste novo cenário, os pontos críticos a serem atacados. 

Para auxiliar no entendimento de como cada cliente será atingido recomendo que seja 

elaborado uma planilha com diversas colunas seguindo a seqüência do leiaute da 

obrigação a ser estudada. Este mapa teria na sua primeira coluna da esquerda cada um 

dos registros e cada linha dentro do registro, além de outros dados teria ainda uma 

coluna informando a obrigatoriedade ou não daquela linha do registro e que providência 

adotar para obter aquela informação que for obrigatória. Veja exemplo de mapeamento 

ao final deste capítulo. 

 

 

DICA 4 – AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DO ESCRITÓRIO E DOS CLIENTES 

 

De posse da relação de clientes atingidos, identificadas quais as informações cada um 

deles deverá enviar ao fisco e os pontos críticos identificados a equipe SPED  agora 

começa a fazer uma avaliação dos sistemas existentes no escritório e no cliente e a 

interligação entre eles.  

Nesta fase começa para valer a participação do funcionário ou do parceiro do escritório 

da área da informática pois é o momento de identificar como as informações exigidas 

serão geradas pelo cliente e coletadas pelo escritório. 

Aqui poderá surgir a necessidade de investimentos em equipamentos, programas e 

sistemas geração e controle de informações. Como exemplo posso citar aqui a  

necessidade de possuir um controle do estoque. Conhecendo a realidade de muitos 

escritórios Brasil afora posso afirmar que é pequeno o número de clientes que possuem 

controle de estoque, já que  estas empresas preferem deixar tudo nas mãos do escritório. 

Mas não é possível ao escritório controlar o estoque do cliente. Resultado: a empresa 

fica sem controle de estoque.  

 No sped fiscal podemos perceber que um dos pontos principais do programa é o 

controle item a item dos produtos que entram e saem da empresa,  obrigando assim o 

empresário a controlar adequadamente a movimentação dos seus produtos para poder 

indicar corretamente dento do sped esta informação. Para isso este empresário deverá 

possuir um Sistema Integrado de Controle Interno (ERP) para lançar suas compras e 

vendas.  O caso do estoque é apenas um exemplo pois dependendo da empresa outras 

necessidades poderão surgir em termos de sistemas de controle. 
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DICA 5 – FAZER REUNIÃO GERAL E INDIVIDUAL COM OS CLIENTES 

 

Após ter em mãos a avaliação dos sistemas internos e externos é hora de conversar com 

os clientes. O escritório poderá promover uma reunião geral com seus clientes onde 

através de uma palestra, por exemplo, será informado a todos sobre este novo cenário, 

sobre este novo posicionamento do Fisco no sentido de uma fiscalização mais efetiva à 

qual todos estarão sujeitos. É preciso mostrar-lhes que está cada vez mais difícil “ dar 

um jeitinho” na escrituração, corrigir os erros mais graves, apagar os incêndios, enfim, 

quebrar um galho. Temos que mostrar-lhes que o empresário deverá cada vez mais 

preocupar-se em agir de maneira correta quanto aos tributos, controlar seus documentos 

e informações, fornecer dados ao seu Contador, já que é comum o escritório implorar 

por documentos comprobatórios ou explicativos tais como extratos bancários, contratos, 

recibos, etc. É muito comum o empresário esconder sua movimentação financeira do 

contador, não enviar os extratos bancários, esconder notas fiscais de compra e até 

DANFE enviado pelo fornecedor. Nesta palestra  nós temos que mostrar ao empresário 

que somos seus parceiros e que  é preciso trabalhar em conjunto.  

Em um segundo momento deverão ser realizados encontros individuais com cada dos 

clientes atingidos expondo a situação específica da empresa dele e quais as providencias 

o escritório pretende adotar e quais as recomendações sugeridas. É o momento de 

negociar, inclusive uma eventual revisão nos honorários se for o caso, expondo, 

demonstrando, quantificando ao cliente a nova realidade. 

 

  

DICA 6 – REAVALIAR PROCESSOS – O ESCRITÓRIO DENTRO DO 

CLIENTE 

 

Nas dicas anteriores descobrimos O QUE precisa ser feito. Neste momento vamos 

definir  COMO  cumpriremos as tarefas. É hora de reavaliar processos. Por processos 

podemos entender que é o desenho de como os trabalhos são realizados, o caminho que 

os documentos percorrem desde a sua emissão até o cumprimento da última obrigação 

acessória.  

Atualmente o modelo adotado em grande parte dos escritórios é aquele em que um 

visitador passa nos clientes periodicamente para recolher as notas fiscais de compra e 

venda. Com essas notas são feitos os livros de Entradas, Saídas, Apuração de ICMS, 

Apuração de IPI, GIA, GARE, SINTEGRA. As notas servem de alimento para o 

cumprimento de todas esta obrigações. No sped é diferente pelo fato de que serão 

necessárias várias informações que não estarão nas notas fiscais, por exemplo dados da 

guia de recolhimento em alguns casos específicos, código do município numa entrega 

em local diverso, detalhes de uma venda/compra a prazo, número de processo judicial, 

etc.  

Percebam que o conceito muda drasticamente ao estabelecer que o alimentador das 

obrigações fiscais não será mais apenas a nota fiscal. Tanto os escritórios como seus 

clientes estão acostumados a este modelo que sempre funcionou desta forma baseando 

as obrigações apenas nas notas de entrada e saídas.  

E agora que estamos migrando para um modelo que dependerá não apenas das notas 

mas também de outras informações complementares ?  

Todos nós teremos que nos REEDUCAR. 
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Armazenamento dos arquivos XML (NF-e), controle de estoque, acompanhamento do 

inventário físico, detalhamento das operações realizadas no dia-a-dia, treinamento 

permanente. 

Vislumbro que chegaremos ao  momento em que o escritório tenha que se fazer presente 

dentro do cliente, ter um ou mais funcionários trabalhando dentro do cliente visando 

conhecer melhor a rotina, a atividade, as dificuldades e demais aspectos da empresa, 

fazendo assim a ponte com o escritório. Alguns poucos escritórios já se deram conta 

desta necessidade e já estão trabalhando neste formato.  A idéia é que os arquivos sejam 

gerados no ambiente da empresa e depois validados no escritório. 

No capítulo 4 deste livro veremos mais detalhes acerca desta mudança nos processos. 

 

 

DICA 7 – REALIZAR TREINAMENTOS PERIÓDICOS (FUNCIONÁRIOS DO 

ESCRITÓRIO E DOS CLIENTES) 

 

A equipe criada para cuidar do sped no escritório da qual tratamos na DICA 1, deverá 

estabelecer as necessidades e criar uma rotina para  treinamento dos funcionários do 

escritório e também para os funcionários dos clientes. Sim para os funcionários dos 

clientes também !!! 

Estamos falando de um cenário em que novas informações serão requeridas, será 

exigida maior exatidão no preenchimento de notas fiscais, documentos e obrigações 

acessórias.  

O escritório contábil, que  é o destino final dos documentos da empresa, recebe as 

informações e documentos depois que as operações já aconteceram, em muitos casos, 

bem depois, ocasião em que às vezes não dá para fazer mais nada para consertar. 

O caminho é o escritório contábil, além de se fazer se presente na empresa como vimos 

na DICA 6, orientar constantemente os colaboradores do cliente.  

Mas é necessário também que o  pessoal do escritório esteja afiado nas mudanças, no 

conhecimento da legislação, nas implicações das mudanças em cada cliente. Falamos 

em criar uma equipe para discutir o sped, porém este grupo deverá repassar os 

conhecimentos, as decisões para todos os outros funcionários. Desde o dono do 

escritório até a telefonista, passando pelo visitador e o office-boy. 

A telefonista, o visitador, o boy, a recepcionista são peças importantes pois mesmo não 

atuando diretamente nas áreas tributárias do escritório são aqueles que  estão em contato 

freqüente com o cliente, são os que recebem e encaminham as solicitações do cliente e 

por isso precisam saber o que é o sped, o que é uma nf-e, um XML, para quem deve ser 

encaminhado os documentos, quem são os funcionários do escritório responsáveis pelo 

envio do XML,  pela informática, pelo armazenamento digital etc. 

Já do lado cliente o primeiro treinamento é dizer o que é e o que significará este Projeto 

SPED. Orientar sobre a necessidade de manter os cadastros em ordem, oferecer 

conhecimentos básicos de impostos em geral para a emissão de nota fiscal, alertar para a 

obrigatoriedade de conferência do danfe e do dacte (documento auxiliar que 

representará o CT-e- Conhecimento de Transporte Eletrônico), indicar cursos, palestras, 

literaturas que estejam ao alcance do entendimento desses funcionários do cliente, e 

inclusive orientar o cliente quanto ao maior cuidado na hora de contratar um funcionário 

pois a partir de agora será necessário que para alguns postos o funcionário possua  

conhecimentos básicos de emissão de documentos e tributação fiscal. 

Comprador e vendedor no cliente também precisam estar atentos ao sped pois são eles 

os responsáveis pelos cadastros dos clientes e fornecedores. Cada empresa deverá ter 

sua política de armazenamento digital. No caso das vendas o vendedor e o faturista  
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precisam saber para onde enviar o xml dos clientes e das transportadoras. No caso de 

compras é recomendável a empresar criar um e-mail centralizador ( nf-e@empresa 

teste.com.br) para onde os fornecedores e transportadoras deverão enviar o xml. Ainda 

neste ponto é importante criar alguma regra para garantir a chegada do xml, como por 

exemplo só receber a mercadoria fisicamente  se o xml já tiver sido recebido. A regra 

que for estabelecida caberá ao comprador comunicar a clientes e transportadoras.  

Os funcionários que recebem as compras e/ou despacham as vendas  também devem ser 

orientados para a conferencia do danfe e do dacte assim que chegarem à empresa. 

O faturista precisa estar ciente de que a nota eletrônica ao ser emitida vai direto para as 

mãos do fisco.  

Deve ser estabelecida uma agenda de treinamentos permanentes ao longo do ano já que 

ambos, legislação e funcionários, mudam frequentemente.  

Para isso se faz importante a celebração de parcerias com empresas de treinamento ou 

consultores que possam acompanhar e  assessorar o escritório nesta necessidade. 
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MAPEAMENTO EXEMPLICAFICATIVO DO SPED FISCAL 

Exemplo do mapeamento sugerido na Dica 3. 

(obs: neste exemplo mostramos apenas algumas linhas mapeadas, porém o arquivo 

completo possui quase 1.500 linhas) 

 

CLIENTE XIS- MAPA DE AVALIAÇÃO SPED 

FISCAL Análise/ Problemas 

Registro  campo 
Descrição 

tipo tam dec Obrig Aplicável 
Plano de 

Ação 
Observação 

0000   

ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE     
  

0000 REG 

Texto fixo 
contendo 
“0000”. C 4 - S SIM   

  

0000 DT_FIN 

Data final das 
informações 
contidas no 
arquivo. 

N 8 - S SIM   

  

0000 NOME 

Nome 
empresarial da 
entidade. 

C 60 - S SIM 

Orientar 
cliente para 

atualizar 
seus 

cadastros  

Cadastro 
realizado no 
sistema interno 
(ERP) do 
cliente. 

0000 CNPJ 

Número de 
inscrição da 
entidade no 
CNPJ. 

N 14 - N SIM 

Revisar os 
cadastros e 
atualizar   

 

0000 CPF 

Número de 
inscrição da 
entidade no 
CPF. 

N 11 - N SIM 

Revisar os 
cadastros e 
atualizar    

 

0000 UF 

Sigla da 
unidade da 
federação da 
entidade. 

C 2 - S SIM   

Cadastro 
realizado no 
sistema interno 
(ERP) do 
cliente . 
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C100   

NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), 
NOTA FISCAL AVULSA 

(CÓDIGO 1B), NOTA FISCAL 
DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) 

E NFE (CÓDIGO 55)      

  

C100 REG 

Texto fixo 
contendo 
"C100" C 4 - S SIM   

Geração no 
sistema fiscal 
do escritório 

C100 IND_OPER 

Indicador do 
tipo de 
operação:  0- 
Entrada 1-
Saida C 1 - S SIM   

  

C100 IND_EMIT 

Indicador do 
emitente do 
documento 
fiscal: 0- 
Emissão 
própria; 1- 
Terceiros 

C 1 - S/S SIM   

Será 
preenchido, 
conforme regra 
de negócio 

C100 COD_PART 

Código do 
participante 
(campo 02 do 
Registro 0150): 
do emitente do 
documento ou 
do remetente 
das 
mercadorias, 
no caso de 
entradas e do 
adquirente no 
caso das 
saídas; 

C 60 - S/S SIM 

Deve  ter 
sido 

realizada 
uma análise 

dos 
cadastros 

do cliente e 
do escritório 

para que 
estejam  

compatíveis  

Confirmar 
compatibilidade 
dos cadastros 
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C100 COD_MOD 

Código do 
modelo do 
documento 
fiscal, conforme 
a Tabela 4.1.1  

C 2 - S/S SIM 

Inserir 
tabela no 
sistema 

fiscal 

  

C100 COD_SIT 

Código da 
situação do 
documento 
fiscal, conforme 
a Tabela 4.1.2 

N 2 - S/S SIM   

O ERP do 
cliente trata o 
envio da 
informação 
para o SPED 
FISCAL. 
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CAPÍTULO 4 

REAVALIAR PROCESSOS – INTEGRAÇÃO - O ESCRITÓRIO DENTRO DO 

CLIENTE 

 

Na DICA 6 falei sobre a reavaliação dos processos do escritório, e conseqüente do 

cliente também, e mencionei o armazenamento dos arquivos XML (NF-e), controle de 

estoque, acompanhamento do inventário físico, detalhamento das operações realizadas 

no dia-a-dia, treinamento permanente, etc. 

Agora quero aprofundar um pouco esta conversa de processos. 

Um  processo que sofrerá grande mudanças é a forma de receber, utilizar e guardar 

documentos, principalmente as notas fiscais. Hoje o cliente emite ou recebe a nota 

fiscal, o visitador retira estas notas as quais são lançadas nos departamentos fiscal e 

contábil e depois são devolvidas para que os clientes guardem no arquivo morto. 

O novo modelo agora trata de notas eletrônicas, também chamadas de xml que de forma 

simplificada podemos dizer que é o arquivo digital da nota eletrônica. 

A legislação define que este xml deve ser armazenado por 5 anos pois trata-se de 

documento fiscal e o fisco poderá a qualquer tempo dentro deste prazo solicitar a 

apresentação destes arquivos.  Aí começam as dúvidas pois a pergunta é: como guardar 

um arquivo digital por 5 anos ? O que está sendo feito hoje? Como os escritórios estão 

tratando esta questão?  Os escritórios estão tratando desta questão ??? 

O que tenho visto em minha experiência é que uma parte considerável não está tratando 

deste assunto. Uma outra parte limitou-se a enviar uma circular aos clientes. E alguns 

estão tentando guardar no próprio escritório. 

A situação é preocupante se considerarmos que o xml é o documento oficial que 

substitui a  nota fiscal em papel, quando a empresa que emite nf-e for fiscalizada o fisco 

não vai pedir o danfe, não vai pedir nada em papel, ele vai querer o arquivo digital, 

tanto das vendas como também das compras.  

 

Por isso  quero alertar para o fato de que a guarda destes  arquivos é importantíssima e é 

prudente que o escritório acompanhe mais de perto este processo.  Enviar uma circular 

pode não ser uma tática eficiente pelo simples fato de que os clientes não costumam dar 

a devida atenção aos comunicados do escritório. Também temos que ponderar o fato de 

que este é um assunto completamente novo para todos nós do escritório e que talvez 

muitos de nós nem saiba qual seria a melhor maneira de armazenar um arquivo digital. 

Imagine então no universo do nosso cliente uma circular avisando que ele deve guardar 

o arquivo digital ? 

Sabe-se que cd, dvd, pen-drive, HD externo são meios pouco seguros para se manter os 

arquivos pelo prazo de 5 anos. Tampouco deverá ser guardado no computador de uso 

diário da empresa. 

Veja uma sugestão de roteiro para o tratamento do XML: 

 

ARQUIVOS XML -  CUIDADOS E OBRIGAÇÕES 

 

VENDAS 

- solicitar e-mails dos clientes para envio dos xml 

- enviar xml aos clientes 

- enviar xml ao transportador 

- definir onde  guardar por 5 anos 

- definir forma de guardar (por mês, por fornecedor, etc) 

- definir quem vai se responsabilizar pela guarda 
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- guardar xml das vendas 

- fazer back up 

 

COMPRAS 

- fazer circular aos fornecedores avisando da obrigatoriedade da nf-e 

- criar e-mail centralizador ( nfe@empresa.com.br) e informar fornecedores 

- definir onde  guardar por 5 anos 

- definir forma de guardar (por mês, por fornecedor, etc) 

- definir quem vai se responsabilizar pela guarda 

- criar regra para forçar o envio do xml (ex: só recebe mercadoria se tiver chegado xml) 

- verificar validade da NF-e no site da Fazenda Estadual 

- responder as perguntas da Manifestação do Destinatário no Portal de Eventos  

- conferir danfe em papel com xml enviados (ver se todos xml vieram) 

- conferir possível cancelamento após as 24 horas 

- guardar xml das compras 

- fazer back up 

 

A recomendação a ser feita ao cliente precisa vir acompanhada de ações efetivas que 

garantam que o arquivo realmente estará sendo adequadamente guardado. 

Sempre que possível o escritório deve socorrer-se de um profissional da área de 

informática ou realizar parcerias com empresas especializadas em sistemas de controle e 

armazenamento digital. Deve apresentar ao cliente alternativas  e acompanhá-lo na 

utilização da ferramenta escolhida afim de garantir a guarda segura dos arquivos. 

Outro ponto importante a ser pensado pelo escritório é na orientação dos seus clientes a 

manterem em dia os cadastros dos clientes e fornecedores deles, já que no SPED  os 

cadastros desempenham importante papel na hora da validação do arquivo. 

Na DICA 4 quando discutimos a necessidade de avaliar os sistemas da empresa falei 

sobre a importância de possuir um controle de estoques. Neste tópico ao falar sobre 

reavaliação de processos é hora de pensar em como tem sido tratada a questão dos 

estoques pelos escritórios.   Embora eu saiba que na prática isto é bastante difícil, 

pensando nas regras contábeis, para cada balanço assinado pelo Contador ele deveria ter 

a segurança de que aquele número apresentado na conta estoques, no ativo circulante, 

reflete exatamente o montante de mercadorias na empresa na data do balanço.  Para as 

empresas de auditoria, um dos procedimentos sagrados para assinarem um parecer é o 

acompanhamento da contagem física dos estoques pois elas precisam da garantia de que 

o saldo do estoque apresentado no balanço é verdadeiro.  

Assim sendo, penso que devido ao aumento no rigor das análises do fisco através do 

SPED, devido às alterações em curso na legislação contábil visando tornar as 

demonstrações instrumentos verdadeiros e úteis  e principalmente em nome da boa 

prática contábil é hora repensar onde estamos colocando nossas assinaturas. 

Deve ser promovida uma integração entre sistemas do cliente e do escritório. 

Nesta integração deverão observados os seguintes aspectos: 

 analisar layout para cada empresa verificando a  informação de cada campo 

 conhecer o Sistema Gestão do cliente para depois integrar 

 sistema do cliente será adaptado à nova lei 

 clientes que resistiram à informatização, o escritório pode implantar alguma 

plataforma do seu Sistema no cliente para que o cliente digite nele. 

 aproximar-se da empresa de Sistema de Gestão do cliente 

 Falar com cliente sobre a informatização (trabalho contínuo)  

 Cliente deve estar muito bem instruído para preenchimentos 

mailto:nfe@empresa.com.br
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 Mostrar benefício da informatização para o cliente, envolvê-lo no processo, 

escalonar os setores para  não mexer em todas as áreas de uma vez. 

 

Ainda pensando nos processos um ponto importante é o certificado digital. O escritório 

deve possuir uma planilha de controle dos vencimentos do certificado digital dos 

clientes, tanto dos que ficam no escritório, como dos que ficam no cliente para orientá-

los e providenciar renovação com antecedência evitando contratempos. No capítulo 8 

fiz um quadro com obrigações do cliente e do escritório e lá coloquei a renovação do 

certificado como obrigação do cliente, no entanto entendo que é mais seguro que o 

escritório também esteja acompanhando este assunto. 

 

Quando pensamos em mudança nos processos do escritório podemos identificar 

inúmeros aspectos, além dos acima relatados, sujeitos a modificações. 

Mas a grande mudança mesmo vai começar no momento em que o escritório perceber 

que o seu caminho será transferir-se para dentro do cliente. 

Este me parece ser o caminho natural, a médio e longo prazo, a ser trilhado pelos 

escritórios para atender àqueles clientes que estiverem sujeitos ao SPED.  

Este não é um conceito novo visto que  assim  já fazem hoje as empresas de 

outsourcing
3
 que ao serem contratadas para gerir uma determinada área da empresa, 

colocam os seus funcionários dentro da empresa contratante. Alguns escritórios que 

atendem a clientes de grande porte também já fazem isto. O que começaremos a ver 

daqui por diante é que este formato deverá ser adotado por mais e mais empresas 

contábeis e não somente para grandes clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3
 Outsourcing é uma forma de acrescentar valor a um negócio convertendo um centro de custos 

interno num serviço externo através da subcontratação, permitindo a libertação de recursos da 

organização e dos gestores para concentrarem a sua atenção nas áreas de negócio de elevada 

importância estratégica.  
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CAPITULO 5 

ESCRITÓRIO CONTÁBIL  - FERRAMENTA DE GESTÃO PARA A EMPRESA 

 

 

 

 

Nos capítulos anteriores mencionei por diversas vezes sobre a grande mudança que está 

em curso em nossas áreas contábil e fiscal, mudanças que vai representar um aumento 

no rigor da fiscalização já que fisco vai dispor de muito mais dados sobre a operação da 

empresa e vai depender cada vez menos da diligência do fiscal até a empresa. Cada vez 

mais a fiscalização será eletrônica, feita pelos poderosos computadores adquiridos pelo 

fisco para este fim. 

Apenas isto já seria motivo para nos preocuparmos em modificar nossos hábitos no 

sentido de prestar informações mais fiéis ao fisco buscando evitar penalizações 

desnecessárias. 

Mas nossa mudança precisa ir além do medo fisco. Nossos relatórios, demonstrativos, 

balanços, notas fiscais, obrigações acessórias, etc, precisam ser fiéis a nós mesmos, ao 

dono do negócio, ao dirigente da empresa. 

Geralmente as pessoas pensam na contabilidade da empresa apenas como uma 

obrigação fiscal, uma exigência do fisco. Não conseguem entender que a contabilidade é 

importante em quase todas as relações sejam elas comerciais ou pessoais. Em  casos de 

falencia, concordata, divórcio,  por exemplo, o juiz sempre solicita a contabilidade da 

empresa para análise. 

Nos dias atuais, pensando na realidade do escritório contábil  e seus clientes, eu 

pergunto: quantos clientes utilizam o balanço como ferramenta diária de tomada de 

decisão? Quantos se utilizam do balanço para traçar planos estratégicos de médio e 

longo prazo? Para que servem os balanços nos dias de hoje? Quem confia nos balanços 

hoje? 

Recentemente estive numa pequena indústria em que o dono confidenciou-me que 

estava à procura de um novo escritório contábil por vários motivos, mas o principal 

deles é que em dois anos o Contador nunca havia visitado esta empresa.  

Acredito sim que existam escritórios que realizam balanços periódicos e discutem os 

números com seus clientes, mas isso ainda é uma minoria. 

Como mencionei anteriormente o fisco tem promovido mudanças também  na 

contabilidade buscando adequar os balanços para que reflitam realidade da empresa e 

nós Contadores temos que aproveitar este momento para mudança de postura. 

O desafio para o escritório contábil é transformar o balanço em ferramenta útil ao 

empresário, fazer com que através dele o empresário possa enxergar a real situação da 

empresa e traçar o plano de ação para os períodos seguintes. 

O balanço elaborado pelo Contador tem que se transformar em instrumento de gestão da 

empresa, tem que se transformar em peça útil e para que isso ocorra devemos mudar não 

apenas o conteúdo mas também o modo de enxergar e de apresentar este instrumento ao 

empresário que precisa aprender a ler e entender este instrumento para fazer bom uso 

dele. 

Cabe a nós Contabilistas conduzir o cliente nesta transição. 



28 

 

E não vamos acreditar que será possível esta transformação se ficarmos na frente do 

computador enviando e-mails para os clientes. A Contabilista precisa se fazer presente, 

se fazer necessário para a empresa. Visitar com freqüência o estabelecimento do cliente,  

conhecer o negócio desenvolvido, as dificuldades, os concorrentes,  o modo de 

produção, identificar novas oportunidades para o negócio do cliente, sugerir melhorias 

no processo. 

Em minhas atividades de treinamento para escritórios e empresas tenho a oportunidade 

de estar em contato com os dois lados, escritório e cliente, e ouvir as reclamações de 

ambos. Os escritórios reclamam que o cliente não valoriza o Contador e está sempre 

querendo baixar o valor dos honorários. Já os empresários reclamam da indiferença da 

contabilidade em relação à sua empresa, alegando que só aparecem uma vez por mês 

para pegar as notas e receber os honorários.  

E sou obrigado a afirmar que os dois, cada um do seu ponto de vista distorcido, tem sua 

razão. 

O escritório tem sua razão pelo fato de que o governo a cada dia tem criado novas  

obrigações para as empresas que vão assoberbando cada vez mais o escritório 

aumentando seus custos sem que haja uma contrapartida em termos de receita. 

Já o empresário sente o peso do aumento da carga tributária, o acirramento da 

concorrência, a dificuldade na emissão dos documentos fiscais a exemplo da nf-e e da 

substituição tributária mas não tem a noção exata do que ocorre e muitas das vezes não 

tem com quem discutir e buscar saídas para sobreviver no mercado. 

Fica cada um no seu canto reclamando da vida. 

Por isso o escritório precisa  manter o empresário informado de tudo que é realizado 

durante o mês para a empresa dele e principalmente sentir no Contador um parceiro na 

gestão do seu negócio.  

Em pesquisa no famoso dicionário eletrônico wikipédia
4
  encontramos a seguinte 

definição para o termo contabilidade: 

“Contabilidade é a ciência que tem como objeto de estudo o patrimônio das entidades, 

seus fenômenos e variações, tanto no aspecto quantitativo quanto no qualitativo, 

registrando os fatos e atos de natureza econômico-financeira que o afetam e estudando 

suas consequências na dinâmica financeira. O nome deriva do uso das contas 

contábeis. De acordo com a doutrina oficial brasileira (organizada pelo Conselho 

Federal de Contabilidade), a contabilidade é uma ciência social, da mesma forma que 

a economia e a administração.” 

Contabilistas, Escritórios de Contabilidade trabalhemos sempre no sentido de fazer 

reconhecer a importância de nossa profissão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 http://pt.wikipedia.org/wiki/Contabilidade 
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CAPITULO 6 

DISCIPLINANDO E ORIENTANDO O CLIENTE 

 

 

No capítulo 3 apresentei as 7 dicas para o escritório, três das quais vão exigir 

interatividade entre escritório e cliente. Vejamos as dicas  referidas: 

 

Dica 5 – Fazer Reunião Geral e Individual com os Clientes 

Dica 6 – Reavaliar Processos – O Escritório Dentro do Cliente 

Dica 7 – Realizar Treinamentos Periódicos (Funcionários do Escritório e dos Clientes) 

 

Vivemos um momento onde será exigido um esforço geral para adequação à nova 

realidade. 

A grande reclamação do Contabilista é a dificuldade em conseguir conscientizar o 

cliente. “O cliente não nos houve” dizem eles. E eu acredito pois durante minhas 

palestras para clientes pelo Brasil afora é visível a resistência do empresariado em 

compreender que é preciso mudar. Alguns se revoltam alegando que se tiverem que 

pagar todos os impostos é melhor fechar a empresa, outros mais bem humorados 

afirmam que vão vender côco na praia e por incrível que pareça alguns são capazes de 

perguntar, durante a palestra, se não vai ter um jeitinho. Dou risada e depois respondo, 

já retomando a seriedade, que não vai haver jeitinho e que ainda que apareça alguém 

com alguma fórmula milagrosa para burlar a tributação eu como Contador jamais 

colocaria minha assinatura em documento que não fosse a expressão da realidade, pois a 

responsabilidade do Contador, que não era pequena, ficou ainda maior após a edição do 

novo código civil
5
.  

Por isso, amigos, a ordem é pacientemente orientar e treinar o cliente para que vá 

mudando sua postura.  

E aqui não falo apenas do empresário dono do negócio mas também seus empregados 

pois conforme vimos praticamente todos os departamentos do cliente sofrerão impacto 

do SPED. 

Na Dica 5 começamos com as reuniões gerais  onde é feita a primeira apresentação do 

assunto, depois passamos para reunião individualizada com cada um dos clientes 

atingidos apresentando a ele as necessidades de adaptação ou implantação de sistemas, 

sugestão para armazenamento de arquivos, funcionários sujeitos a treinamento.  

É claro que isto só poderá acontecer depois de termos cumprido as outras dicas onde 

teremos estudado a legislação, avaliado os sistemas da empresa e do escritório e feito o 

mapeamento para cada um dos clientes. Sem esses passos não há como se reunir com o 

cliente. 

Já passei por diversos escritórios que ficaram apenas na palestra aos clientes, sem se 

aprofundarem no estudo individualizado de cada cliente. A palestra é um ótimo 

primeiro passo para introduzir o tema no universo do cliente, pois causa impacto e faz 

pensar. Mas se a palestra não vier acompanhada das outras ações complementares o 

susto passa e o cliente volta a agir do jeitinho que sempre agiu, acreditando que poderá 

continuar fazendo as coisas erradas e o Contador dá um jeito depois. 

Conforme tratado na dica 6 os processos no cliente e no escritório deverão ser 

modificados e essas mudanças devem ser discutidas e implantadas no cliente e 

posteriormente acompanhadas para certificar-se de que o processo realmente foi 

alterado e que está alcançando os resultados esperados. 

                                                
5 No capítulo 16 apresentamos algumas legislações que tratam da responsabilidade do Contabilista 
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Na dica 7 chamamos atenção para os treinamentos que deverão realizados  no cliente 

com pessoal de: 

 Faturamento 

 Compras 

 Vendas 

 Estoques 

 Financeiro 

 Informática 

 

Estes treinamentos podem ser realizados pelo próprio escritório ou por parceiros 

indicados pelo escritório. 

Faturamento deverá ser orientado quanto à correta emissão do documento fiscal, 

notadamente a NF-e que implica maiores cuidados na sua emissão sob pena de não 

conseguir realizar a venda em caso de não aprovação da nota fiscal pelo fisco. 

Faturamento também deverá ser o departamento responsável pelo envio ao cliente e ao 

transportador e  armazenamento do xml das vendas da empresa. 

Compras e vendas são os responsáveis pela revisão, atualização e manutenção dos 

cadastros e pela divulgação das políticas de recebimento do xml que deve ser enviado 

pelo fornecedor e pelo transportador.  

O setor de estoques será aquele que vai receber e conferir os documentos enviados pelos 

fornecedores e transportadores, essa conferencia ocorre junto ao site da Secretaria da 

Fazenda do Estado que emitiu a NF-e. Além disso, deverá também ficar a cargo deste 

departamento a alimentação do sistema de controle de estoque. 

Importante ressaltar aqui que esta conferencia tem que ocorrer no cliente e não no 

escritório pois o objetivo da conferencia saber se a nota foi autorizada pelo fisco e em 

caso negativo recusar a entrada da mercadoria ou a prestação do serviço de transporte. 

Financeiro  deverá também fornecer algumas informações ao SPED. O escritório, 

depois de analisar o leiaute para cada empresa, é quem vai orientar quais informações o 

financeiro vai prestar. 

Já o setor de informática é da maior importância pois é quem vai viabilizar o fluxo de 

dados entre cliente e escritório. Há que haver compreensão da parte dos responsáveis 

pela informática dos dois lados para a busca de um objetivo comum que é atender as 

exigências legais. É muito comum a existência de disputa de poder e falta de 

colaboração entre os departamentos de informática. Devem sempre se lembrar que 

ambos trabalham visando um objetivo comum que é o bem da empresa e não a 

satisfação pessoal de seus próprios egos.  

Dependendo da empresa e do escritório poderá  haver ainda outros setores merecedores 

de atenção e não mencionados aqui. Falamos apenas os principais cabendo a cada um 

estender este raciocínio conforme a necessidade. 
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CAPITULO 7  

PREÇO JUSTO – A CORAGEM DE COBRAR CORRETAMENTE 

 

Para aqueles escritórios que já se conscientizaram das mudanças que estamos vivendo 

uma das grandes dificuldades está em equacionar  a complexidade das novas operações 

em relação ao honorário pago pelos clientes. 

Ao contrário do que muitos empresários estão imaginando o SPED  não vai reduzir a 

carga de trabalho. Pelo menos por enquanto, no futuro para quem conseguir se organizar 

e depois que o governo eliminar uma série de obrigações acessórias, será possível sim 

vislumbrar uma diminuição na carga de trabalho. 

Mas neste momento o trabalho está só aumentando por conta do SPED. 

Nos capítulos anteriores falei sobre a necessidade do Contabilista se aproximar mais do 

cliente, conhecer a empresa dele, oferecer sugestões para o negócio dele, treinar 

funcionários do cliente, enfim dedicar-se mais aos seus clientes. 

Ocorre que tudo isto consome tempo, estudo, conhecimento, mão de obra especializada 

para manter o escritório funcionando. 

Por isso é que, baseado em um texto recebido de minha colega Marilisa Pinheiro, dona 

de um escritório em Atibaia, resolvi escrever este capítulo sobre a questão dos preços 

dos nossos serviços. 

Sei que não é fácil alterar a política de preços de clientes que estão há anos pagando um 

determinado valor de honorários e mal aceitam a correção da inflação sobre os preços. 

Mas o SPED pode ser positivo neste sentido (lembra da dica “fazer do limão a 

limonada”?)  pois este é o momento da reestruturação dos serviços e dos preços. 

Muitas empresas acabam usando o escritório para serviços que não são da sua alçada e o 

Contador fica com vergonha de cobrar do cliente. Para se ter uma idéia tenho caso de 

Contadores que nos últimos meses estão indo até seus clientes para emitir a nota 

eletrônica pois o cliente não sabe mexer no computador, quer usar o programa gratuito 

da Fazenda para não gastar e acha que o Contador tem obrigação de emitir a nota para 

ele. Um absurdo o cliente pensar desta forma, mas absurdo maior é o Contador se 

sujeitar a esta situação. E de graça !!!!! 

Pessoal já tive mais de um aluno que me consultou para saber se havia forma de instalar 

o programa emissor da Fazenda no escritório para emitir a nota fiscal para alguns 

clientes dentro do escritório.  O Contador sente pena do cliente e vai assumindo tarefas 

para ajudá-lo, sem cobrar nada mais por isso. 

Como é que vamos ser valorizados com atitudes assim ?  

São trabalhos que nem deviam ser feitos pelo escritório, mas já que vai fazer que cobre 

pelo trabalho e pela responsabilidade assumida. 

É preciso ter coragem de cobrar, pois vivemos em uma cultura que enxerga 

negativamente aquele que cobra um preço maior que a média.  Mas para cobrar mais 

temos que oferecer algum diferencial em relação à concorrência. 

É importante que o escritório possua uma política de preços diferenciada de acordo com 

os serviços demandados por cada cliente. E deve também cobrar pelos serviços extras 

solicitados pelo cliente. 

Por exemplo: 

 Cobrar de acordo com o volume de lançamentos, aquela empresa que tem 1000 

lançamentos deve ter um preço diferente daquela que está no simples com um 

volume menor de transações; 

 Uma empresa que tenha conta em 8 bancos, por exemplo, deve ter o preço 

maior que aquele que possui conta em um único banco, já que o trabalho de 

conciliação é muito maior; 



32 

 

 Para cliente com muitos funcionários e grande rotatividade deve ser 

estabelecida uma taxa para cada rescisão contratual realizada; 

 O cliente que está na substituição tributária, que vende para fora do estado, que 

compra de fora do estado, demanda um trabalho muito maior  e deve pagar por 

isto; 

 

É claro que para cobrar um serviço como extra é necessário que esteja claro quais são os 

serviços acobertados pelo honorário mensal e aí entra uma grande ferramenta pouco 

utilizada no dia a dia  que é o contrato de prestação de serviço que nem sempre existe, 

ás vezes existe mas não discrimina pormenorizadamente os serviços cobertos e os 

serviços extras. 

O primeiro passo para um relacionamento justo e pacífico é ter um contrato delimitando 

direitos e deveres de ambas as partes, só assim teremos respaldo para dizer o que é extra 

e o que não é. 

Elaborar o contrato  hoje é uma obrigação do Contabilista conforme é possível constatar 

no  livro eletrônico CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CONTABILIDADE publicado pelo CFC (Conselho Federal de Contabilidade) em seu 

site  no endereço  www.cfc.org.br/uparq/contrato_prest_ser.pdf . Nesta importante obra, 

gratuita, você encontrará inclusive modelos de contrato de prestação de serviço.  

No capítulo 16 você encontrará mais informações acerca da obrigação de realizar o 

contrato. 

 

Sei que existe um grande temor pela perda do cliente e isto inibe o Contabilista em ser 

mais enérgico na hora da cobrança.  

Esse temor é real, o risco existe sim e por isso esse trabalho deve ser feito aos poucos 

analisando os riscos. Quando digo analisando os riscos quero me referir não só ao risco 

de perder o cliente mas também o risco de ficar com cliente. 

Momento chegará em que talvez o escritório prefira abrir mão de um cliente a mantê-lo 

no escritório correndo o risco de perder o seu CRC e tudo que ele representa. 

Esperamos que a maioria dos clientes entenda as mudanças, aceitem as novas regras e 

se sintam valorizados pelo novo trabalho realizado, alguns porém vão se rebelar e correr 

atrás do mais barato e só vão tomar consciência quando começarem a chegar as multas. 

Mas assim como alguns clientes vão embora outros virão, novos grandes clientes atrás 

de um bom trabalho, um trabalho de qualidade, de confiança, de parceria. 

Melhor ter menos clientes pagando um preço justo do que grande volume de empresas 

pagando pouco e gerando uma quantidade gigantesca de trabalho. 

E ainda que você tenha dificuldade de fazer isto com seus clientes antigos, pode se 

reorganizar para que cada novo cliente já entre no esquema novo (contrato,regras, 

divisão de responsabilidades, cobrança dos extras) e aos poucos você vai adequando os 

antigos.  

Um fantasma que ronda a mente dos bons profissionais é a existência de concorrentes 

que trabalham a preços irrisórios, verdadeiros predadores do mercado. Contudo acredito 

que estes profissionais tendem a desaparecer do cenário à medida que o SPED  avança 

pois eles não terão condições de atender a essas novas exigências e será uma questão de 

tempo para que seus clientes percebam que “o barato sai caro”. 

O Contabilista precisa oferecer qualidade a preço justo  a seus clientes. E se  cliente  não 

quer qualidade então não merece ser seu cliente.  

   

 

 

http://www.cfc.org.br/uparq/contrato_prest_ser.pdf
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CAPITULO 8 

ATRIBUIÇÕES EMPRESA E ESCRITÓRIO 

 

Tantas alterações têm provocado muita confusão no relacionamento  cliente X escritório  

havendo indefinições das obrigações de cada uma das partes. 

Por este motivo resolvi criar uma relação das principais obrigações do escritório e do 

cliente. 

Importante destacar que neste quadro refiro-me apenas às obrigações de ambas as partes 

no aspecto fiscal/contábil. Nas atividades do escritório outras áreas que não são objeto 

deste nosso estudo estão envolvidas gerando obrigações para as duas partes como por 

exemplo a área de Departamento Pessoal. 

 

 

 

OBRIGAÇÕES DO ESCRITÓRIO  ( área fiscal e contábil) 

 

1- Possuir sistemas próprios para lançamento das notas fiscais de compras e vendas 

2- Gerar livros fiscais de Entradas, Saída, Apuração do ICMS, Apuração do IPI e 

Registro de Inventário 

3- Gerar e entregar obrigações acessórias tais como: GIAS, SINTEGRA, GARE, 

DACON, DCTF, DIPJ 

4- Gerar o SPED FISCAL  em programa apropriado para este fim 

5- Gerar o SPED CONTÁBIL  em programa apropriado para este fim 

6- Gerar o SPED PIS/COFINS  em programa apropriado para este fim 

7- Conferir, analisar e corrigir notas fiscais de compras e vendas dos clientes 

8- Apurar montante de impostos devidos nas esferas Federal, Estadual e Municipal 

9- Atender à fiscalização sempre que solicitada. 

10- Acompanhar todas  as legislações e seus efeitos nas atividades dos clientes 

11- Oferecer e sugerir treinamentos aos funcionários dos clientes 

12- Orientar sobre locais para aquisição de Certificados Digitais 

13- Sugerir empresas que realizem trabalhos de armazenamento digital, 

regularização de cadastros de clientes, produtos e fornecedores de seus clientes 

14- Apresentar Balanços, Balancetes e outros informativos necessários à 

administração da empresa pela cliente. 

15- Orientar o cliente na realização do inventário físico 

 

 

 

OBRIGAÇÕES DO CLIENTE (área fiscal e contábil) 

 

1- Cliente precisa possuir Sistema de Gestão para poder exportar para o escritório 

as informações, o Contador vai tratar e validar a informação . 

2- Realizar nestes sistemas os lançamentos individualizados (item a item) relativos 

às suas compras e vendas observando as regras fiscais 

3- Contratar colaboradores com conhecimentos básicos de legislação fiscal 

4- Propiciar treinamentos periódicos aos funcionários relativos a assuntos fiscais 

seguindo as recomendações do escritório 

5-  Controlar estoques e informações da sua produção, realizando inventário físico 

nas datas recomendadas pelo escritório 
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6- Emitir NF de vendas e enviar junto com todas as notas fiscais de compras para o 

escritório 

7- Conferir a DANFE no momento do recebimento da mercadoria 

8- Checar validade da NF-e no site da Fazenda 

9- Responder as perguntas do Portal de Manifestação do Destinatário 

10- Armazenar  arquivos das nf-e (XML) de vendas e compras pelo prazo de 5 anos 

11- Obter NCM dos produtos comprados e vendidos 

12- Comprar os Certificados Digitais  

13- Acompanhar prazo de vencimento e renovar  os certificados digitais 

14- Adequação dos cadastros de clientes, fornecedores e produtos 

15- Possuir Formulário de Segurança, no-break ou gerador de energia para emissão 

de notas fiscais eletrônicas em caso de emergências. 

16- Enviar arquivos digitais da nf-e (XML) para seus clientes e transportadoras 

17- Cobrar dos fornecedores emitentes de nf-e que enviem o arquivo xml 
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OBSERVAÇÃO QUANTO AOS PROGRAMAS DO SPED (capítulos 9 a 13) : 

 

Esta obra tem como objetivo a conscientização do escritório contábil para este especial 

momento de mudança pelo qual passa a área fiscal. Visa orientar proprietários e 

funcionários para a reorganização das idéias, dos sistemas, dos espaços, do 

relacionamento com os clientes. 

O foco, neste momento, não é ensinar a fazer e preencher os sped´s mas antes “preparar 

a casa” para posteriormente lançarmo-nos ao preenchimento propriamente dito. 

Para tanto pode-se encontrar no mercado editorial obras deste e de outros autores que 

tratam exclusivamente do preenchimento dos blocos e registros. 

Não obstante, as informações constantes dos capítulos 9 a 13 são de suma importância 

para que o leitor obtenha as informações gerais, os aspectos mais importantes de cada 

um dos sub-projetos do SPED. 

No caso das obrigações estaduais(sped fiscal, nota eletrônica, conhecimento de 

transporte eletrônico e cupom fiscal eletrônico) é importante ainda que o leitor consulte 

a legislação do seu estado para obter detalhes do cumprimento da obrigação. 
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CAPITULO 9  

 

EFD ICMS/IPI  ASPECTOS IMPORTANTES 

9.1- Conceito 

A EFD - Escrituração Fiscal Digital é de uso obrigatório para todos os contribuintes 

do ICMS ou do IPI. Trata-se de arquivo digital, que se constitui em um conjunto de 

escrituração de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das 

unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal bem como no registro de 

apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte. 

A nível nacional foram criados o Convênio 143/06 e o Ato Cotepe 09/08 onde os 

estados estabeleceram as regras gerais da EFD e o Leiaute. 

Posteriormente a estes dois atos legais, cada estado regulamentou internamente o 

assunto. Trazemos alguns exemplos do Estado de São Paulo mas é importante que você 

em seu estado verifique a regulamentação interna. 

 

Legislação: 

 

Convênio 143/06 (regras gerais),  

Ato Cotepe 9/08 (leiaute),  

Portaria CAT 147/09 (regulamentação interna - exemplo de SP) 

9.2- Obrigados 

A Escrituração Fiscal Digital passou a ser obrigatória  em 1º de janeiro de 

2009,conforme determinou o Convênio 143/06.      

9.2.1 - Lista de Obrigados em 2.009 – (todos os estados) 

Em 18/09/08 foi publicado o Protocolo ICMS nº. 77/2008, que trouxe a obrigatoriedade 

da EFD a partir de 1º.01.2009,  aos contribuintes especificados nos anexos de todos os 

estados, como no exemplo abaixo. 

Lista_Obrigados_EFD_2009 (exemplo parcial da lista no site do Confaz) 

 

Anexo XXIII - Estado de São Paulo 

 

UF    CNPJ          Insc. Estadual        Nome empresarial      

SP    00.223.844/0001-00   581.047.790.115  INOXTUBOS S/A  

SP    00.245.980/0001-92  407.219.233.116  AMCOR PET PACKAGING   

SP    00.245.980/0007-88  421.071.150.114  AMCOR PET PACKAGING  

SP    00.245.980/0015-98  407.443.036.116   AMCOR PET PACKAGING 

(obs: a lista completa contém aproximadamente 3.000 empresas obrigadas) 

 

Posteriormente a esta lista publicada em 2009 no site do Confaz os estados passaram a 

divulgar a partir de 2010 novas lista e outros critérios indicando os contribuintes 

enquadrados nesta nova obrigação. 

Como exemplo temos o dispositivo legal do estado de São Paulo que trouxe a lista de 

obrigados para 2011. 
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9.2.2 -Nova Lista SPED FISCAL 2011 (exemplo do estado de SP) 

Comunicado DEAT/EFD nº. 5, de 08.10.2010 – DOE SP de 08.10.2010 

A obrigatoriedade se aplica a partir de 01/01/2011 a todos os estabelecimentos dos 

contribuintes relacionados, ou a partir da data de início de sua atividade, se posterior; 

Os arquivos digitais da EFD relativos aos períodos de referência de janeiro/2011, 

fevereiro/2011 e março/2011 puderam ser enviados até o dia 25 de maio de 2011; 

 

ANEXO ÚNICO (exemplo parcial da lista no site da Fazenda) 

Obrigados à Escrituração Fiscal Digital - EFD - a partir de 01.01.2011:  

 

CNPJ BASE  RAZÃO SOCIAL  

00.001.904 ISOTREF TUBOS E ACOS LT  

00.003.516  MC BAUCHEMIE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  

00.004.286  HELCA IMP EXP COM MAT CIRURGICO LT  

00.007.750  P.K.O. DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA  

00.009.638  IPERFOR INDUSTRIAL LTDA  

00.010.126  MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA  

00.011.512  MINEXCO COMERCIO IMP E EXPORTACAO LTDA  

00.012.413  DIVELPA-DISTRIB DE VEIC LENCOIS PTA LT  

00.012.847  TRANSCOR IND PIGMENTOS E CORANTES LTDA  

00.020.725  BATIKI COMÉRCIO, IMPORTACÃO E EXPORTACÃO LTDA  

00.021.096  INVISTA NYLON SUL AMERICANA LTDA.  

00.021.110 WARE HOUSE COM E SERVICOS LT  

00.024.605  SAF VEICULOS LTDA  

00.025.160  AUTOCAM DO BRASIL USINAGEM LTDA  

00.026.910  SWEETMIX IND COM IMP EXP LTDA  

 

(obs: a lista completa contém aproximadamente 15.000 estabelecimentos) 

9.2.3- Lista SPED FISCAL - Obrigados em 2012 a 2014 (exemplo de São Paulo) 

Em 2012 tivemos a publicação de mais uma lista no estado de São Paulo trazendo os 

contribuintes obrigados no período 2012 a 2014. 

Os contribuintes deste estado devem realizar a consulta no site da Fazenda paulista, 

através do CNPJ para verificação da data da obrigatoriedade. 

 

COMUNICADO DEAT - Nº 05/2012  (214.000 contribuintes) 

 

Anexo I -  Relação de contribuintes  obrigados à – EFD –  outubro/2012 

Anexo II - Relação de contribuintes  obrigados à – EFD –  janeiro/2013 

Anexo III- Relação de contribuintes  obrigados à – EFD –  março/2013 

Anexo IV- Relação de contribuintes  obrigados à – EFD –  julho/2013 

Anexo V - Relação de contribuintes  obrigados à – EFD –  outubro/2013 

Anexo VI - Relação de contribuintes  obrigados à – EFD –  janeiro/2014 
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9.3- Certificação Digital  

O arquivo que contenha a EFD deverá ser assinado digitalmente de acordo com as 

Normas da Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil pelo contribuinte, 

por seu representante legal ou por quem a legislação indicar.  

O ICP-Brasil é um conjunto de técnicas, práticas e procedimentos,  implementado pelas 

organizações governamentais e privadas brasileiras com o objetivo de garantir a 

autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, 

das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, 

bem como a realização de transações eletrônicas seguras. 

A assinatura digital, além de obrigatória, se faz necessária para conferir validade 

jurídica à Escrituração Fiscal Digital, nos termos da Medida Provisória nº. 2.200-2, de 

24.08.2001.  

 

9.4- Geração,Validação e Envio 

A partir do seu sistema de Faturamento/Fiscal/ERP, a empresa gera um arquivo digital; 

Importante ressaltar então que o arquivo é gerado a partir do sistema, significando então 

que as informações não serão preenchidas manualmente, a geração tem que ser 

automática, por isso seu sistema fiscal deverá estar preparado para esta geração. 

O arquivo da EFD deverá ser submetido à validação de consistência de leiaute efetuada   

pelo Programa de Validação e Assinatura da Escrituração Fiscal Digital - PVA-EFD. 

O PVA-EFD também deverá ser utilizado para a assinatura digital e o envio do arquivo 

por meio da internet. 

O programa validador está disponível na página do SPED na internet, no endereço 

www.receita.fazenda.gov.br/sped. 

9.5- Possibilidade de Dispensa                   

O contribuinte poderá ser dispensado da EFD, desde que a dispensa seja autorizada pelo 

fisco da unidade federada do contribuinte e pela Secretaria da Receita Federal.  

O contribuinte obrigado à EFD, a critério da unidade federada, fica dispensado das 

obrigações de entrega dos arquivos estabelecidos pelo Convênio ICMS 57/95 - 

SINTEGRA. (clausula terceira do Conv. 143/06) 

9.6- Periodicidade do arquivo - Data da Entrega 

O arquivo digital conterá as informações dos períodos de apuração do imposto e será 

gerado dentro do prazo estabelecido pela legislação de cada unidade federada e RFB.  
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Como exemplo temos no estado de SP a determinação de que o arquivo digital da EFD 

deverá ser enviado até o dia 25 do mês subseqüente ao encerramento do mês da 

apuração.  

9.7- Livros abrangidos  

A EFD substitui a escrituração e impressão dos seguintes livros:  

a) Registro de Entradas;  

b) Registro de Saídas;  

c) Registro de Inventário;  

d) Registro de Apuração do IPI;  

e) Registro de Apuração do ICMS.  

A idéia é que os livros deixarão de existir. Mas não se trata de uma simples substituição 

do livro em papel por um livro eletrônico, pois o sistema é muito mais completo (e 

complexo) e vai exigir uma série de informações do contribuinte, além daquelas que já 

constavam dos livros.  

9.8- Obrigações que poderão ser extintas   

Estas são algumas das obrigações acessórias que poderão ser extintas e incorporados 

pelo SPED. Isto no entanto ainda é uma expectativa que deve ser confirmada na 

legislação de cada Estado. Alguns já dispensaram o Sintegra e os livros fiscais. 

- Informações do ICMS (GIA);  

- Livros de Escrita Fiscal;  

- Arquivos do Convênio ICMS 57/95 (Sintegra); 

- Informações do IPI na DIPJ;  

- Detalhamento da origem do crédito no PER/DCOMP;  

 

9.9- Especificações técnicas do leiaute e orientações gerais  

Conforme prevê o Convênio ICMS nº. 143/2006, ato Cotegipe específico definirá os 

documentos fiscais, as especificações técnicas do leiaute do arquivo digital da EFD, 

bem como quaisquer outras informações que venham a repercutir na apuração, 

pagamento ou cobrança de tributos de competência dos entes conveniados.  

Nesse sentido, como já mencionado, foi publicado o Ato Cotepe nº. 82/2006, que foi 

revogado posteriormente pelo Ato Cotepe nº. 11/2007, tendo este último sido revogado 

pelo Ato Cotepe nº. 9/2008 . No Apêndice A deste Ato Cotepe estão as informações 

necessárias para compreensão do leiaute; no Apêndice B está o próprio leiaute. Para 

melhor entendimento das regras de preenchimento da EFD é importante também a 

leitura do GUIA PRÁTICO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL que pode ser 

encontrado no link “download” da aba “sped fiscal” na página do sped no site da 

Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br/sped). 
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9.10- Principais características do leiaute 

 Bloco 0 – Identificação do Contribuinte e tabelas de uso da empresa 

 Bloco C – Documentos Fiscais I (Mercadorias) 

 Bloco D – Documentos Fiscais II (Serviços) 

 Bloco E – Apuração do ICMS e do IPI 

 Bloco G - CIAP 

 Bloco H – Inventário Físico 

 Bloco 1 – Outras Informações 

 Bloco 9 – Encerramento 

 

9.11 - Penalidades  (exemplo SP) 

Na esfera estadual, no caso de SP, ainda não foi definida uma penalidade específica para 

a falta de apresentação da EFD.  Desse modo apresentamos dois incisos na legislação 

paulista onde o fisco poderia enquadrar a infração. 

- Falta de Escrituração do Documento Fiscal de Entrada  

10% Valor da Operação (art. 85 Inciso V alínea A) 

- Atraso na Escrituração de Livro Fiscal  

1% dos valores das Operações do período (art. 85 Inciso V alínea G) 

(Lei nº. 6.374 de 1º de março de 1989-SP) 

 

9.12 – Retificação 

O contribuinte poderá retificar a EFD relativa ao período de referência, 

independentemente de autorização da Secretaria da Fazenda, em até 60 dias após o 

vencimento do prazo de entrega do arquivo digital. 

Após decorridos 60 dias do vencimento do prazo de entrega, 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: 

1) diminuição do imposto a pagar; 

2) aumento de saldo credor de imposto a ser transportado para o período seguinte; 

3) alteração do valor total de entradas; 

4) alteração do valor total de saídas. 

Decorridos 90 dias do vencimento do prazo de entrega, em qualquer caso, a sua 

substituição com finalidade de retificação só poderá ser efetuada mediante autorização 

da Secretaria da Fazenda. 
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9.13- EFD - Principais Pré Requisitos  

 Estudar e Entender a Legislação; 

 Comprometimento da Alta Administração com o Projeto;  

 Adequar / Desenvolver sistemas para gerar os arquivos; 

 Capacitação das Equipes; 

 Validação Cadastral e fiscal dos Produtos, Clientes / Fornecedores; 

 Infra-estrutura preparada para suportar as gerações, validações e entregas 

dos arquivos. (computadores,servidores, banda larga, gerador, no-break, 

leitor de código de barras) 

 

 

9.14 – Leiaute da EFD -ICMS 

 

Uma das principais tarefas dos obrigados à EFD é conhecer detalhadamente o leiaute. 

As informações dentro do leiaute da EFD são divididas em blocos por assunto e dentro 

de cada um dos blocos cada assunto é dividido por registros e dentro de cada um dos 

registros há um espetacular detalhamento das informações. 

Cada contribuinte deverá analisar cuidadosamente cada dos blocos e seus respectivos 

registros afim de se inteirar das novas informações solicitadas. 

Exemplificativamente menciono algumas das solicitações da EFD:  

CADASTROS DE CLIENTES E FORNECEDORES 

A revisão destes cadastros é um ponto da maior importância visto que para que o 

arquivo seja validado faz-se necessário que todos os dados do cliente ou fornecedor 

estejam corretos tais como: Nome, CNPJ, Inscrição Estadual, endereço, código do 

município, etc. 

Neste tópico começamos a perceber o motivo de criarmos uma equipe multidisciplinar 

com a presença de colaboradores das áreas de compras e vendas uma vez que são estes 

colaboradores os primeiros a estabelecer contato com os clientes e fornecedores e 

geralmente são eles próprios que colhem as informações para criação dos cadastros. 

Portanto é de suma importância que vendedores e compradores estejam cientes da 

importância de manter os cadastros  atualizados. 

CADASTRO DE PRODUTOS 

A empresa deverá cadastrar todos os produtos que entram e saem da empresa e para este 

cadastro considerar os seguintes pontos: 

1) Verificação das operações que a empresa realiza; 

2) Verificação das formas de tributação; 

3) Verificação  dos benefícios aplicáveis; 

4) Verificação  das bases legais desses benefícios; 

5) Verificação  das situações tributárias; 

6) Verificação  dos CFOP´s  utilizados; 
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7) Verificação da natureza de operação de cada item; 

8) Verificação  da tributação de ICMS,IPI, PIS, COFINS; 

9) Conhecer as novas tabelas de CST  do IPI, PIS,COFINS; 

10) Identificar o NCM de cada item comprado e vendido 

11) Verificação de substituição tributária do ICMS 

12) Verificação de substituição tributária do PIS/COFINS 

13) Identificação do lançamento contábil de cada produto 

 

OPERAÇÕES DE COMPRAS E VENDAS A PRAZO 

O programa vai exigir a identificação detalhada das operações faturadas e deveremos 

informar dados como: 

1- Valor total da compra/venda 

2- Título representativo da operação (duplicata, cheque, nota promissória, etc.) 

3- Quantidade de parcelas 

4- Data do vencimento de cada parcela 

5- Valor de cada parcela 

Baseado na experiência das empresas que já estão implantando o SPED FISCAL é 

possível afirmar que esta tarefa de regularização dos cadastros tem levado um prazo de 

3 a 6 meses. Há muito trabalho a ser feito. As empresas devem saber que parte deste 

trabalho, principalmente a adequação dos cadastros pode ser realizada por empresas 

terceirizadas, pois existem consultorias especializadas na preparação dos cadastros de 

clientes, fornecedores e produtos. 

REGISTRO 0200: CADASTRO DE PRODUTO 

 

Este registro tem por objetivo informar mercadorias, serviços, produtos ou quaisquer 

outros itens concernentes às transações fiscais. Quando ocorrer alteração somente na 

descrição do item, sem que haja descaracterização deste, ou seja, criação de um novo 

item, a alteração deve constar no registro 0205. 

Só devem ser apresentados itens referenciados nos demais blocos. 

A discriminação do item deve indicar precisamente o mesmo, sendo vedadas 

discriminações diferentes para o mesmo item ou discriminações genéricas (a exemplo 

de "diversas entradas", "diversas saídas", "mercadorias para revenda", etc.), ressalvadas 

as operações abaixo, desde que não destinada à posterior circulação ou apropriação na 

produção: 

1- de aquisição de "materiais para uso/consumo" que não gerem direitos a créditos; 

2- que discriminem por gênero a aquisição de bens para o "ativo fixo" (e sua baixa); 

 

 

NCM  (CLASSIFICAÇÃO FISCAL) 

 

O campo COD_NCM é obrigatório: 

1) para empresas industriais e equiparadas a industrial, referente aos itens 

correspondentes à atividade 

fim, ou quando gerarem créditos e débitos de IPI; 
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2) para contribuintes de ICMS que sejam substitutos tributários; 

3) para empresas que realizarem operações de exportação ou importação.” 

4) O campo COD_GEN é obrigatório a todos os contribuintes somente na aquisição de 

produtos primários. 

 

 

TIPO DE ITEM –  FINALIDADE DO PRODUTO 

Informar o tipo do item aplicável. Nas situações de um mesmo código de item possuir 

mais de um tipo de item (destinação), deve ser informado o tipo de maior relevância. 

Deve ser informada a destinação inicial do produto, considerando-se os conceitos: 

 

00 - Mercadoria para revenda – produto adquirido comercialização; 

01 – Matéria-prima: a mercadoria que componha, física e/ou quimicamente, um 

produto em processo ou 

produto acabado e que não seja oriunda do processo produtivo. A mercadoria recebida 

para industrialização é classificada como Tipo 01, pois não decorre do processo 

produtivo, mesmo que no processo de produção se produza mercadoria similar 

classificada como Tipo 03; 

03 – Produto em processo: o produto que possua as seguintes características, 

cumulativamente: oriundo do processo produtivo; e, preponderantemente, consumido 

no processo produtivo. Dentre os produtos em processo está incluído o produto 

resultante caracterizado como retorno de produção (vide conceito de retorno de 

produção abaixo); 

04 – Produto acabado: o produto que possua as seguintes características, 

cumulativamente: oriundo do processo produtivo; produto final resultante do objeto da 

atividade econômica do contribuinte; e pronto para ser comercializado; 

05 - Subproduto: o produto que possua as seguintes características, cumulativamente: 

oriundo do processo produtivo e não é objeto da produção principal do estabelecimento; 

tem aproveitamento econômico; não se enquadre no conceito de produto em processo 

(Tipo 03) ou de produto acabado (Tipo 04); 

06 – Produto intermediário - aquele que, embora não se integrando ao novo produto, 

for consumido no processo de industrialização; 

 

 

REGISTRO 0300: CADASTRO DE BENS OU COMPONENTES DO ATIVO 

IMOBILIZADO 

Este registro tem o objetivo de identificar e caracterizar todos os bens ou componentes 

arrolados no registro G125 do Bloco G e os bens em construção. 

O bem ou componente deverá ter código individualizado atribuído pelo contribuinte em 

seu controle patrimonial do ativo imobilizado e não poderá ser reutilizado, duplicado, 

atribuído a bens ou componentes diferentes. 

A discriminação do bem ou componente deve indicar precisamente o mesmo, sendo 

vedadas discriminações diferentes para o mesmo bem ou componente no mesmo 

período ou discriminações genéricas.As informações nos campos IDENT_MERC, 

DESCR_ITEM, COD_PRNC e COD_CTA devem se referir às características atuais do 

bem ou componente. 

Deverá também ser apresentado registro que identifique e caracterize o bem que está 

sendo construído no estabelecimento do contribuinte, a partir do período de apuração 

em que adquirir ou consumir o 1ºcomponente. 
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9.15 - Regras gerais de preenchimento  

O Ato Cotegipe em sua totalidade é bastante extenso, contudo quero mostrar alguns 

trechos de registros dentro dos blocos para que seja possível formar uma idéia das 

informações que nos serão solicitadas. 

 

TABELA DE CÓDIGO DA OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO 

O = O registro é sempre obrigatório. 

OC = O registro é obrigatório, se houver informação a ser prestada. Ex. Registro C100 - 

só deverá ser apresentado se houver movimentação ou operações utilizando os 

documentos de códigos 01, 1B, 04 ou 55.  

O(...) = O registro é obrigatório se atendida a condição. Ex. Registro D590 - O(Se 

existir D500) - O registro é obrigatório sempre que houver o registro D500.  

N = O registro não deve ser informado. Ex. Registro D110 - em operações de aquisição 

de serviços não deve ser apresentado. 

  

PERFIL A e PERFIL B 

Cada empresa constante da lista do Protocolo 77/08  e legislações posteriores deverá 

preencher  a EFD seguindo um determinado perfil lá indicado. Este perfil define a 

forma de preenchimento de alguns registros dentro do arquivo, conforme esteja a 

empresa em um ou em outro perfil as informações serão mais detalhadas em 

determinados registros. O perfil A e mais detalhado que o perfil B. 
 
 
 
 

ALGUNS TRECHOS DO ATO COTEPE 9/08 
 

2.6.1.1 – Abertura do arquivo digital e Bloco 0 

Bloco Descrição Registro Nível Ocorrência Obrigatoriedade 
do registro 
(Todos os 
contribuintes) 

0 Abertura do Arquivo Digital e Identificação da entidade 0000 0 1 O 

0 Abertura do Bloco 0 0001 1 1 O 

0 Dados Complementares da entidade 0005 2 1 O 

0 Dados do Contribuinte Substituto 0015 2 V OC 

0 Dados do Contabilista 0100 2 1 O 

0 Tabela de Cadastro do Participante 0150 2 V OC 

0 Alteração da Tabela de Cadastro de Participante  0175 3 1:N OC 

0 Identificação das unidades de medida 0190 2 V OC 

0 Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços) 0200 2 V OC 

0 Alteração do Item 0205 3 1:N OC 

0 Código de produto conforme Tabela ANP 
(Combustíveis) 

0206 3 1:1 
OC 

0 Fatores de Conversão de Unidades 0220 3 1:N OC 
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0 Cadastro de bens ou componentes do Ativo Imobilizado 0300 2 V OC 

0 Informação sobre a Utilização do Bem 0305 3 1:1 OC 

0 Tabela de Natureza da Operação/ Prestação 0400 2 V OC 

0 Tabela de Informação Complementar do documento 
fiscal 

0450 2 V 
OC 

0 Tabela de Observações do Lançamento Fiscal 0460 2 V OC 

0 Plano de contas contábeis 0500 2 V  O (se existir 
0300)  

0 Centro de custos 0600 2 V O (se existir 
0305) 

0 Encerramento do Bloco 0 0990 1 1 O 

 
2.6.1.2 - Bloco C 

  Obrigatoriedade do registro 

  Perfil A Perfil B 

Bloco Descrição Registro Nível Ocorrência Entradas Saídas Entradas Saídas 

C Abertura do Bloco C C001 1 1 O O O O 

C Documento - Nota Fiscal 
(código 01), Nota Fiscal 

Avulsa (código 1B), Nota 
Fiscal de Produtor 
(código 04) e Nota Fiscal 

Eletrônica (código 55) 

C100 2 V OC OC OC OC 

C Operações com ICMS 
ST recolhido para UF 
diversa do destinatário 

do documento fiscal 
(Código 55)  

C105 3 1:1 OC OC OC OC 

C Complemento de 
Documento - Informação 

Complementar da Nota 
Fiscal (código 01, 1B, 
55) 

C110 3 1:N OC OC OC OC 

C Complemento de 
Documento - Processo 
referenciado 

C111 4 1:N OC OC OC OC 

C Complemento de 
Documento - Documento 
de Arrecadação 
Referenciado 

C112 4 1:N OC OC OC OC 

C Complemento de 
Documento - Documento 
Fiscal Referenciado 

C113 4 1:N OC OC OC OC 

C Complemento de 

Documento - Cupom 
Fiscal Referenciado 

C114 4 1:N OC OC OC OC 

C Local de coleta e/ou 
entrega (CÓDIGOS 01, 

1B e 04) 

C115 4 1:N N OC N OC 

C Complemento de 
Documento - Operações 
de Importação (código 

01) 

C120 3 1:N OC N OC N 

C Complemento de 
Documento - ISSQN, 

IRRF e Previdência 
Social 

C130 3 1:1 N OC N OC 

C Complemento de 
Documento - Fatura 

(código 01) 

C140 3 1:1 OC OC OC OC 

C Complemento de 
Documento - Vencimento 
da Fatura (código 01) 

C141 4 1:N O(Se 
existir 
C140) 

O(Se existir 
C140) 

O(Se 
existir 
C140) 

O(Se existir C140) 

C Complemento de C160 3 1:1 N OC N OC 
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Documento - Volumes 

Transportados (código 
01 e 04) Exceto 
Combustíveis 

C Complemento de 
Documento - Operações 
com combustíveis 
(código 01,55) 

C165 3 1:N N OC N OC 

C Complemento de 
Documento - Itens do 
Documento (código 01, 

1B, 04 e 55) 

C170 3 1:N O(Se 
existir 
C100) 

O(Se existir 
C100) 

O(Se 
existir 
C100) 

O(Se existir C100) 

C Complemento de Item - 
Armazenamento de 
Combustíveis (código 

01,55) 

C171 4 1:N OC N OC N 

C Complemento de Item - 
Operações com ISSQN 
(código 01) 

C172 4 1:1 N OC N OC 

C Complemento de Item - 
Operações com 
Medicamentos (código 

01,55) 

C173 4 1:N OC OC OC OC 

C Complemento de Item - 
Operações com Armas 
de Fogo (código 01) 

C174 4 1:N N OC N OC 

C Complemento de Item - 
Operações com Veículos 
Novos (código 01,55) 

C175 4 1:N OC OC OC OC 

C Complemento de Item -

Ressarcimento de ICMS 
em operações com 
Substituição Tributária 

(código 01,55) 

C176 4 1:N OC OC OC OC 

C Complemento de Item - 
Operações com 
Produtos Sujeitos a Selo 

de Controle IPI (código 
01) 

C177 4 1:1 N OC N OC 

C Complemento de Item - 
Operações com 

Produtos Sujeitos a 
Tributação de IPI por 
Unidade ou Quantidade 

de produto  

C178 4 1:1 N OC N OC 

C Complemento de Item - 
Informações 

Complementares ST 
(código 01) 

C179 4 1:1 N OC N OC 

C Registro Analítico do 
Documento (código 01, 

1B, 04 e 55) 

C190 3 1:N O(Se 
existir 

C100) 

O(Se existir 
C100) 

O(Se 
existir 

C100) 

O(Se existir C100) 

C Complemento do 
Registro Analítico - 
Observações do 

Lançamento Fiscal 
(código 01, 1B e 55) 

C195 3 1:N OC OC OC OC 

C Outras Obrigações 

Tributárias, Ajustes e 
Informações 
provenientes de 

Documento Fiscal  

C197 4 1:N OC OC OC OC 

C Documento - Resumo 
Diário das Notas Fiscais 
de Venda a Consumidor 

(código 02) 

C300 2 V N N N OC 

C Documentos Cancelados 
de Nota Fiscal de Venda 
a Consumidor (código 

C310 3 1:N N N N OC 
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02) 

C Registro Analítico das 
Notas Fiscais de Venda 
a Consumidor (código 
02) 

C320 3 1:N N N N O(Se existir C300 e 
VL_DOC(C300) > 0) 

C Itens dos Resumos 
Diários dos Documentos 
(código 02) 

C321 4 1:N N N N O(Se existir C320 e 
VL_DOC(C300) > 0) 

C Nota Fiscal de venda a 
consumidor (código 02) 

C350 2 V N OC N N 

C Itens do documento 
(código 02) 

C370 3 1:N N O(Se existir 
C350) 

N N 

C Registro Analítico das 

Notas Fiscais de Venda 
a Consumidor (código 
02) 

C390 3 1:N N O(Se existir 

C350) 

N N 

C Equipamento ECF 
(código 02 e 2D) 

C400 2 1:N N OC N OC 

C Redução Z (código 02 e 
2D) 

C405 3 1:N N O(Se existir 
C400) 

N O(Se existir C400) 

C PIS e COFINS 

Totalizados no Dia 
(código 02 e 2D) 

C410 4 1:1 N OC N OC 

C Registro dos 
Totalizadores Parciais da 

Redução Z (código 02 e 
2D) 

C420 4 1:N N O(Se existir 
C400) 

N O(Se existir C400) 

C Resumo de itens do 
movimento diário (código 

02 e 2D) 

C425 5 1:N N N N O(se existir C420 e não 
existir C495 e 

COD_TOT_PAR(C420)= 
xxTnnnn ou Tnnnn ou 

Fn ou In ou Nn) 

C Documento Fiscal 
Emitido por ECF (código 
02 e 2D) 

C460 4 1:N N O(Se existir 
C400 e não 
existir C495) 

N N 

C Itens do Documento 
Fiscal Emitido por ECF 
(código 02 e 2D) 

C470 5 1:N N O(Se existir  
C460) 

N N 

C Registro Analítico do 
movimento diário (código 

02 e 2D) 

C490 4 1:N N O(Se existir 
C400) 

N O(Se existir C400) 

C Resumo Mensal de Itens 
do ECF por 

Estabelecimento (código 
02 e 2D e 2E) 

C495 2 V N O(Se 
informante for 

BA( 
UF(0000)=BA) 

e não for 

informado 
C460 

N O(Se informante for 
BA(UF(0000)=BA)  e 

não existir C425) 

C Nota Fiscal/Conta de 
Energia Elétrica (código 

06) Nota Fiscal/Conta de 
fornecimento dágua 
canalizada (código 29) e 

Nota Fiscal/Consumo 
Fornecimento de Gás 
(Código 28) 

C500 2 V OC OC OC N 

C Itens do Documento - 
Nota Fiscal/Conta de 
Energia Elétrica (código 
06) e Nota Fiscal/Conta 

Fornecimento de Gás 
(Código 28) 

C510 3 1:N N O(Se existir 
C500) 

N N 

C Registro Analítico do 

Documento - Nota 
Fiscal/Conta de Energia 
Elétrica (código 06) e 

Nota Fiscal/Conta 
Fornecimento de Gás 
(Código 28) 

C590 3 1:N O(Se 

existir 
C500) 

O(Se existir 

C500) 

O(Se 

existir 
C500) 

N 
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C Consolidação Diária de 
Notas Fiscais/Contas de 

Energia Elétrica (Código 
06), Nota Fiscal/Conta 
de Fornecimento d´água 

(código 29) e Nota 
Fiscal/Conta de 
Fornecimento de Gás 

(Código 28) - (Empresas 
não obrigadas ao 
Convênio ICMS 115/03) 

C600 2 V N N N OC 

C Documentos cancelados 
- Consolidação diária de 
notas fiscais/conta de 

energia elétrica (Código 
06), nota fiscal/conta de 
fornecimento de água 

(código 29) e nota 
fiscal/conta de 
fornecimento de gás 

(código 28)  

C601 3 1:N N N N OC 

C Itens do Documento 
Consolidado - Notas 
Fiscais/Contas de 

Energia Elétrica (Código 
06), Nota Fiscal/Conta 
de Fornecimento d´água 

(código 29) e Nota 
Fiscal/Conta de 
Fornecimento de Gás 

(Código 28) - (Empresas 
não obrigadas ao 
Convênio ICMS 115/03) 

C610 3 1:N N N N O(Se existir C600) 

C Registro Analítico dos 
Documentos - Notas 
Fiscais/Contas de 
Energia Elétrica (Código 

06), Nota Fiscal/Conta 
de Fornecimento d´água 
(código 29) e Nota 

Fiscal/Conta de 
Fornecimento de Gás 
(Código 28) 

C690 3 1:N N N N O(Se existir C600) 

C Consolidação dos 
Documentos Nota 
Fiscal/Conta Energia 

Elétrica (código 06) 
emitidas em via única - 
(Empresas obrigadas ao 

Convênio ICMS 115/03) 
e Nota Fiscal/Conta de 
Fornecimento de Gás 
Canalizado (Código 28) 

C700 2 V N OC N OC 

C Registro Analítico dos 
Documentos - Nota 
Fiscal/Conta Energia 

Elétrica (código 06) 
emitidas em via única 

C790 3 1:N N O(Se existir 
C700) 

N O(Se existir C700) 

C Registro de Informações 
de ICMS ST por UF 

C791 4 1:N N OC N OC 

C Encerramento do Bloco 
C 

C990 1 1 O O O O 
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Bloco D  
 Obrigatoriedade do registro 

Perfil A Perfil B Perfil C 

Bloco Descrição Registro Nível Ocorrência  Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída 

D Abertura do 
Bloco D 

D001 1 1  O O O O O O 

D Nota Fiscal de 
Serviço de 
Transporte 
(código 07) e 
Conhecimentos 
de Transporte 
Rodoviário de 
Cargas (código 
08), 
Conhecimento de 
Transporte de 
Cargas Avulso 
(Código 8B), 
Aquaviário de 
Cargas (código 
09), Aéreo 
(código 10), 
Ferroviário de 
Cargas (código 
11) e Multimodal 
de Cargas 
(código 26) e 
Nota Fiscal de 
Transporte 
Ferroviário de 
Cargas(código 
27) e 
Conhecimento de 
Transporte 
Eletrônico - CT-e 
(código 57). 

D100 2 V  OC OC OC OC OC OC 

D Itens do 
documento - 
Nota Fiscal de 
Serviços de 
Transporte 
(código 07) 

D110 3 1:N  N O (Se existir D100) N O (Se 
existir 
D100) 

N N 

D Complemento da 
Nota Fiscal de 
Serviços de 
Transporte 
(código 07) 

D120 4 1:N  N O (Se existir D100) N O (Se 
existir 
D100) 

N N 

D Complemento do 
Conhecimento 
Rodoviário de 
Cargas (código 
08) e 
Conhecimento de 
Transporte de 
Cargas Avulso 
(Código 8B) 

D130 3 1:N 

 

 

 

 

N O (Se existir D100) N O (Se 
existir 
D100) 

N N 

D Complemento do 
Conhecimento 
Aquaviário de 
Cargas (código 
09) 

D140 3 1:1  N O (Se existir D100) N O (Se 
existir 
D100) 

N N 
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D Complemento do 
Conhecimento 
Aéreo de Cargas 
(código 10) 

D150 3 1:1  N O (Se existir D100) N O (Se 
existir 
D100) 

N N 

D Carga 
Transportada 
(CÓDIGO 08, 8B, 
09, 10, 11, 26 E 
27) 

D160 3 1:N  N O ( Se modelo diferente 
de “07” e não existir 
CFOP (D190) = 5359 ou 
6359) 

N O ( Se 
modelo 
diferente 
de “07” 
e não 
existir 
CFOP 
(D190) 
= 5359 
ou 
6359) 

N N 

D Local de Coleta e 
Entrega (códigos 
08, 8B, 09, 10, 
11 e 26) 

D161 4 1:1  N OC N N N N 

D Identificação dos 
documentos 
fiscais (código 
08,8B, 
09,10,11,26 e 
27) 

D162 4 1:N  N OC N OC N N 

D Complemento do 
Conhecimento 
Multimodal de 
Cargas (código 
26) 

D170 3 1:1  N O (Se existir D100) N O (Se 
existir 
D100) 

N N 

D Modais (código 
26) 

D180 3 1:N  N OC N OC N N 

D Registro Analítico 
dos Documentos 
(CÓDIGO 07, 08, 
8B, 09, 10, 11, 
26, 27 e 57) 

D190 3 1:N 

 

 

 

 

O(Se 
existir 
D100) 

O(Se existir D100) O(Se 
existir 
D100) 

O(Se 
existir 
D100) 

O(Se 
existir 
D100) 

O(Se 
existir 
D100) 

D Observações do 
lançamento 
(CÓDIGO 07, 08, 
8B, 09, 10, 11, 
26, 27 e 57) 

D195 4 1:N  OC OC OC OC OC OC 

D Outras 
obrigações 
tributárias, 
ajustes e 
informações de 
valores 
provenientes do 
documento fiscal. 

D197 5 1:N  OC OC OC OC OC OC 

D Registro Analítico 
dos bilhetes 
consolidados de 
Passagem 
Rodoviário 
(código 13), de 
Passagem 
Aquaviário 
(código 14), de 
Passagem e 
Nota de 
Bagagem (código 
15) e de 
Passagem 

D300 2 V  N OC N OC N OC 
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Ferroviário 
(código 16) 

D Documentos 
cancelados dos 
Bilhetes de 
Passagem 
Rodoviário 
(código 13), de 
Passagem 
Aquaviário 
(código 14), de 
Passagem e 
Nota de 
Bagagem (código 
15) e de 
Passagem 
Ferroviário 
(código 16) 

D301 3 1:N  N OC N OC N OC 

D Complemento 
dos Bilhetes 
(código 13, 
código 14, 
código 15 e 
código 16) 

D310 3 1:N  N O (Se existir D300) N O (Se 
existir 
D300) 

N N 

D Equipamento 
ECF (Códigos 
2E, 13, 14, 15 e 
16) 

D350 2 1:N  N OC N OC N OC 

D Redução Z 
(Códigos 2E, 13, 
14, 15 e 16) 

D355 3 1:N  N O(Se existir D350) N O(Se 
existir 
D350) 

N O(Se 
existir 
D350) 

D PIS E COFINS 
totalizados no dia 
(Códigos 2E, 13, 
14, 15 e 16) 

D360 4 1:1  N OC N OC N N 

D Registro dos 
Totalizadores 
Parciais da 
Redução Z 
(Códigos 2E, 13, 
14, 15 e 16) 

D365 4 1:N  N O(Se existir D350) N O(Se 
existir 
D350) 

N O(Se 
existir 
D350) 

D Complemento 
dos documentos 
informados 
(Códigos 13, 14, 
15, 16 E 2E) 

D370 5 1:N  N O(Se existir D350 e 
COD_TOT_PAR(D365)= 
xxTnnnn ou Tnnnn ou 
Fn ou In ou Nn) 

N N N N 

D Registro analítico 
do movimento 
diário (Códigos 
13, 14, 15, 16 E 
2E) 

D390 4 1:N  N O(Se existir D350) N O(Se 
existir 
D350) 

N O(Se 
existir 
D350) 

D Resumo do 
Movimento Diário 
(código 18) 

D400 2 V  N OC N OC N OC 

Nova redação dada a coluna Perfil B - Saída do registro D410, pelo Ato COTEPE/ICMS 50/12, 
efeitos a partir de 10.10.12. 

D Documentos 
Informados 
(Códigos 13, 14, 
15 e 16) 

D410 3 1:N  N O (Se existir D400) N O (Se 
existir 
D400) 

N O (Se 
existir 
D400) 

Redação anterior dada a obrigatoriedade do registro D410 para o perfil B no item 2.6.1.3, 
pelo Ato COTEPE/ICMS 34/12, efeitos a de 01.10.12 a 09.10.12. 
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D Documentos 
Informados 
(Códigos 13, 14, 
15 e 16) 

D410 3 1:N  N O (Se existir D400) N O (Se 
existir 
D400) 

N O (Se 
existir 
D400) 

Redação original, efeitos até 30.09.12. 

D Documentos 
Informados 
(Códigos 13, 14, 
15 e 16) 

D410 3 1:N  N O (Se existir D400) N N N O (Se 
existir 
D400) 

Nova redação dada as colunas Perfil B - Saída e Perfil C- Saída, do registro D411, pelo Ato COTEPE/ICMS 50/12, efeitos a partir 
de 10.10.12. 

D Documentos 
Cancelados dos 
Documentos 
Informados 
(Códigos 13, 14, 
15 e 16) 

D411 4 1:N  N OC N OC N OC 

Redação original, efeitos até 09.10.12. 

D Documentos 
Cancelados dos 
Documentos 
Informados 
(Códigos 13, 14, 
15 e 16) 

D411 4 1:N  N OC N N N N 

D Complemento 
dos Documentos 
Informados 
(Códigos 13, 14, 
15 e 16) 

D420 3 1:N  N O(Se existir D400) N O (Se 
existir 
D400) 

N N 

D Nota Fiscal de 
Serviço de 
Comunicação 
(código 21) e 
Serviço de 
Telecomunicação 
(código 22) 

D500 2 V  OC OC OC N OC OC 

D Itens do 
Documento - 
Nota Fiscal de 
Serviço de 
Comunicação 
(código 21) e 
Serviço de 
Telecomunicação 
(código 22) 

D510 3 1:N  N O (Se existir D500) N N N N 

D Terminal 
Faturado 

D530 3 1:N  N OC N N N N 

D Registro Analítico 
do Documento 
(códigos 21 e 22) 

D590 3 1:N  O(Se 
existir 
D500) 

O(Se existir D500) O(Se 
existir 
D500) 

N O(Se 
existir 
D500) 

O(Se 
existir 
D500) 

D Consolidação da 
Prestação de 
Serviços - Notas 
de Serviço de 
Comunicação 
(código 21) e de 
Serviço de 
Telecomunicação 
(código 22) 

D600 2 V  N N N OC N N 

D Itens do 
Documento 
Consolidado 

D610 3 1:N  N N N O (Se 
existir 

N N 
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(códigos 21 e 22) D600) 

D Registro Analítico 
dos Documentos 
(códigos 21 e 22) 

D690 3 1:N  N N N O(Se 
existir 
D600) 

N N 

D Consolidação da 
Prestação de 
Serviços - Notas 
de Serviço de 
Comunicação 
(código 21) e de 
Serviço de 
Telecomunicação 
(código 22) 

D695 2 V  N OC N OC N N 

D Registro Analítico 
dos Documentos 
(códigos 21 e 22) 

D696 3 1:N  N O(Se existir D695) N O(Se 
existir 
D695) 

N N 

D Registro de 
informações de 
outras UFs, 
relativamente 
aos serviços 
“não-medidos” de 
televisão por 
assinatura via 
satélite 

D697 4 1:N  N OC N OC N N 

D Encerramento do 
Bloco D 

D990 1 1  O O O O O O 

 

Bloco E 
Bloco Descrição Registro Nível Ocorrência Obrigatoriedade 

do registro 
(Todos 

contribuintes) 

E Abertura do Bloco E E001 1 1 O 

E Período de Apuração do ICMS E100 2 V O 

E Apuração do ICMS - Operações Próprias E110 3 1:1 O 

E Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS E111 4 1:N OC 

E Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do 
ICMS 

E112 5 1:N 
OC 

E Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do 
ICMS - Identificação dos documentos fiscais 

E113 5 1:N 
OC 

E Informações Adicionais da Apuração do ICMS - Valores 
Declaratórios 

E115 4 1:N 
OC 

E Obrigações do ICMS a Recolher - Obrigações Próprias E116 4 1:N OC 

E Período de Apuração do ICMS - Substituição Tributária  E200 2 V OC 

E Apuração do ICMS - Substituição Tributária E210 3 1:1 O(Se existir 
E200) 

E Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS - 
Substituição Tributária 

E220 4 1:N 
OC 

E Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do 
ICMS Substituição Tributária 

E230 5 1:N 
OC 

E Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do 
ICMS Substituição Tributária - Identificação dos 
documentos fiscais 

E240 5 1:N 
OC 

E Obrigações do ICMS a Recolher - Substituição Tributária E250 4 1:N OC 

E Período de Apuração do IPI E500 2 V OC 

E Consolidação dos Valores de IPI E510 3 1:N OC 
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E Apuração do IPI  E520 3 1:1 O(Se existir 
E500) 

E Ajustes da Apuração do IPI E530 4 1:N OC 

E Encerramento do Bloco E E990 1 1 O 

 

Bloco G: 
Bloco Descrição Registro Nível Ocorrência Obrigatoriedade do 

registro (Todos 
contribuintes) 

G Abertura do Bloco G G001 1 1 O 

G ICMS - Ativo Permanente – CIAP G110 2 V OC  

G Movimentação de Bem do Ativo Imobilizado  G125 3 1:N O(se existir G110) 

G Outros créditos CIAP G126 4 1:N OC 

G Identificação do documento fiscal G130 4 1:N O(se existir G125) 

G Identificação do item do documento fiscal G140 5 1:N O(se existir G130) 

G Encerramento do Bloco G G990 1 1 O 

 

 Bloco H  
Bloco Descrição Registro Nível Ocorrência Obrigatoriedade do 

registro (Todos 
contribuintes) 

H Abertura do Bloco H H001 1 1 O 

H Totais do Inventário H005 2 V OC 

H Inventário H010 3 1:N OC 

H Informação complementar do Inventário H020 4 1.N OC 

H Encerramento do Bloco H H990 1 1 O 

 

Bloco 1 
Bloco Descrição Registro Nível Ocorrência Obrigatoriedade do 

registro (Todos 
contribuintes) 

1 Abertura do Bloco 1  1001 1 1 O 

1 Obrigatoriedade de registros do Bloco 1 1010 2 1 O 

1 Registro de Informações sobre Exportação 1100 2 V OC 

1 Documentos Fiscais de Exportação 1105 3 1:N OC 

1 Operações de Exportação Indireta - Mercadorias de 
terceiros 

1110 4 1:N 
OC 

1 Controle de Créditos Fiscais - ICMS 1200 2 V OC 

1 Utilização de Créditos Fiscais - ICMS 1210 3 1:N OC 

1 Movimentação diária de combustíveis 1300 2 V OC 

1 Movimentação diária de combustíveis por tanque 1310 3 1:N OC 

1 Volume de vendas 1320 4 1:N OC 

1 Bombas 1350 2 V OC 

1 Lacres das bombas 1360 3 1:N OC 

1 Bicos da bomba 1370 3 1:N OC 

1 Controle de produção de Usina 1390 2 V OC 

1 Produção diária da usina 1391 3 1:1 OC 

1 Informação sobre Valor Agregado 1400 2 V OC 

1 Nota fiscal/Conta de energia elétrica (código 06) - 1500 2 1:N OC 
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Operações Interestaduais 

1 Itens do documento Nota fiscal/Conta de energia 
elétrica (código 06) 

1510 3 1:N 
OC 

1 Total das operações com cartão de crédito e/ou 
débito 

1600 2 V 
OC 

1 Documentos fiscais utilizados 1700 2 V OC 

1 Documentos fiscais cancelados/inutilizados 1710 3 1:N OC 

1 DCTA - Demonstrativo de crédito do ICMS sobre 
transporte aéreo 

1800 2 1:1 
OC 

1 Indicador de sub-apuração do ICMS 1900 2 V OC 

1 Período da sub-apuração do ICMS 1910 3 1:N OC 

1 Sub-apuração do ICMS 1920 4 1:1 OC 

1 Ajuste/benefício/incentivo da sub-apuração do ICMS 1921 5 1:N OC 

1 Informações adicionais dos ajustes da sub-apuração 
do ICMS 

1922 6 1:N OC 

1 Informações adicionais dos ajustes da sub-apuração 
do ICMS - Identificação dos documentos fiscais 

1923 6 1N OC 

1 Informações adicionais da sub-apuração do ICMS - 
Valores declaratórios 

1925 5 1:N OC 

1 Obrigações do ICMS a recolher - Operações 
referentes à sub-apuração do ICMS 

1926 5 1:N OC 

1 Encerramento do Bloco 1 1990 1 1 O 

 

 

2.6.1.8 - Bloco 9 e Encerramento do arquivo digital 

Bloco Descrição Registro Nível Ocorrência Obrigatoriedade 
do registro (Todos 

contribuintes) 

9 Abertura do Bloco 9 9001 1 1 O 

9 Registros do Arquivo 9900 2 V O 

9 Encerramento do Bloco 9 9990 1 1 O 

9 Encerramento do Arquivo Digital 9999 0 1 O 

 

 

Nas tabelas constam as seguintes notações: 

OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO 

O = O registro é sempre obrigatório. 

OC = O registro é obrigatório, se houver informação a ser prestada. Ex. Registro C100 - só deverá ser apresentado 
se houver movimentação ou operações utilizando os documentos de códigos 01, 1B, 04 ou 55.  

O(...) = O registro é obrigatório se atendida a condição. Ex. Registro D590 - O(Se existir D500) - O registro é 
obrigatório sempre que houver o registro D500.  

N = O registro não deve ser informado. Ex. Registro D110 - em operações de aquisição de serviços não deve ser 
apresentado. 
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CAPITULO 10 

EFD CONTRIBUIÇÕES ( PIS/COFINS/INSS) - ASPECTOS IMPORTANTES 

 

 

10 -  EFD CONTRIBUIÇÕES ( PIS/COFINS/INSS) 
  

 

A Instrução Normativa nº 1.252/12 da Receita Federal do Brasil, institui a 

Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita - EFD CONTRIBUIÇÕES. 

 

 

É importante lembrarmos que as regras e os critérios de compensação de créditos e 

tributação do PIS/COFINS, bem como as regras de retenção não sofreram 

modificações em função da criação desta nova obrigação acessória. Para obter 

informações sobre estas regras consulte principalmente as Leis 10.637/02 e 10.833/03 e 

I.N. 459/04 entre outras legislações. 

 

 

10.1 - OBRIGADOS – JANEIRO/12 – LUCRO REAL 

  

Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2012, as pessoas 

jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real. (IN nº 

1.218, de 21/12/2011 que alterou a IN RFB nº 1.052/10)  

 

 

10.2 - OBRIGADOS – JANEIRO/13 – LUCRO PRESUMIDO 

 

Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2013, as demais 

pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro 

Presumido ou Arbitrado. 

 

 

10.3 - OBRIGADOS – JULHO/13 – FINANCEIRAS, VIGILÂNCIA,ETC 
 

A obrigatoriedade aplica-se também às pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do 

art. 3º da Lei nº 9.718/98, e na Lei nº 7.102/83. 

Por meio do ADE nº 65/2012 foi alterado o Manual de Orientação do Leiaute para a 

inclusão do bloco I, que será utilizado para os registros das informações das entidades 

financeiras, empresas de seguros privados, entidades de previdência privada, abertas e 

fechadas, empresas de capitalização, pessoas jurídicas que tenham por objeto a 

securitização de créditos imobiliários, financeiros, agrícolas, operadoras de planos de 

assistência à saúde e empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de 

transporte de valores. 

Os novos registros aplicam-se exclusivamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 

1º de julho de 2013. 
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10.4 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA  

As P.J. abaixo relacionadas puderam enviar os arquivos de 2.012 até o décimo dia 

útil de fevereiro/13. ( I.N. 1.305/12) 

10.4.1- Março/12 

Em relação à Contribuição Previdenciária sobre a Receita, referente aos fatos 

geradores ocorridos a partir de 1º de março de 2012, as pessoas jurídicas que 

desenvolvam as atividades relacionadas nos arts. 7º e 8º da Medida Provisória nº 

540, de 2 de agosto de 2011, convertida na Lei nº 12.546, de 2011; 

10.4.2- Abril/12  

Em relação à Contribuição Previdenciária sobre a Receita, referente aos fatos 

geradores ocorridos a partir de 1º de abril de 2012, as pessoas jurídicas que 

desenvolvam as atividades relacionadas nos §§ 3º e 4º do art. 7º e nos incisos III a V 

do caput do art. 8º da Lei nº 12.546, de 2011. 

10.4.3- Agosto/12 

Em relação à Contribuição Previdenciária sobre a Receita, referente aos fatos geradores 

ocorridos a partir de 1º de agosto de 2012, as pessoas jurídicas que desenvolvam as 

demais atividades relacionadas dos art. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 2011, acrescidas 

pela Medida Provisória nº 563, de 2012, como as atividades de hotelaria (serviços) e nos 

novos códigos de produtos, relacionados no Anexo da referida Lei nº 12.546/2011. 

 

10.5 – P.J.  SEM MOVIMENTO 

 

Fica dispensada a pessoa jurídica que: 

I - não tenha auferido ou recebido receita bruta da venda de bens e serviços, ou de 

outra natureza, sujeita ou não ao pagamento das contribuições, inclusive no caso de 

isenção, não incidência, suspensão ou alíquota zero; 

II - não tenha realizado ou praticado operações sujeitas a apuração de créditos da 

não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, inclusive referentes a operações de 

importação. 

A dispensa de entrega da EFD-Contribuições acima referida, não alcança o mês de 

dezembro do ano-calendário correspondente, devendo a pessoa jurídica, em relação a 

esse mês, proceder à entrega regular da escrituração digital, na qual deverá indicar os 

meses do ano-calendário em que não auferiu receitas e não realizou operações geradoras 

de crédito.  

Referida identificação na escrituração do mês de dezembro de cada ano-calendário, dos 

meses dispensados da apresentação, será efetuada no Registro “0120 - Identificação de 

Períodos Dispensados da Escrituração Digital”, o qual será criado mediante a 

publicação de Ato Declaratório Executivo, atualizando o leiaute da EFD-Contribuições. 
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10.6 - P.J. IMUNES/ISENTAS E P.J. INATIVAS  

 

 

IMUNES/ISENTAS  

 As pessoas jurídicas imunes ou isentas do IRPJ ficarão obrigadas à apresentação 

da EFD CONTRIBUIÇÕES a partir do mês em que a soma das contribuições 

para o PIS e a Cofins ultrapassar o valor de R$ 10.000,00, permanecendo 

sujeitas a essa obrigação em relação aos meses seguintes do ano-calendário em 

curso. 

 

 INATIVAS  
III – Ficam dispensadas  as pessoas jurídicas que se mantiveram inativas desde o 

início do ano-calendário nos meses em que se encontravam nessa condição;  

   

§ 2º As pessoas jurídicas que passarem à condição de inativas no curso do ano-

calendário, e assim se mantiverem, somente estarão dispensadas da EFD 

CONTRIBUIÇÕES a partir do 1º (primeiro) mês do ano-calendário subsequente, 

observado o disposto no inciso III do caput.  

   

§ 3º Considera-se que a pessoa jurídica está inativa a partir do mês em que não 

realizar qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou 

financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais. 

(IN RFB nº 1.218, de 21/12/2011)  

 

 

 

10.7 - DATA DA ENTREGA: 

 

A EFD CONTRIBUIÇÕES será transmitida mensalmente ao Sped até o 10º dia útil do 

2º mês subsequente a que se refira a escrituração. 

 

10.7.1 – Cerveja de malte e sem álcool 

 

Fica prorrogado para o décimo dia útil do mês de março de 2013 o prazo de entrega da 

EFD-Contribuições, relativa a fatos geradores ocorridos nos meses de outubro, 

novembro e dezembro de 2012, para os importadores e as pessoas jurídicas que 

procedam à industrialização de cervejas de malte e cervejas sem álcool, em embalagem 

de lata, classificadas nos códigos 2203.00.00 e 2202.90.00 Ex 03, da Tabela de 

Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto nº 

7.660, de 23 de dezembro de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fiscosoft.com.br/main_online_frame.php?home=federal&optcase=&secao=1&page=index.php?PID=263092
http://www.fiscosoft.com.br/main_online_frame.php?home=federal&optcase=&secao=1&page=index.php?PID=263092
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10.8- DACON  

 

10.8.1-DISPENSA FUTURA PARA O LUCRO REAL  

 

Visando eliminar eventuais redundâncias de informação a RFB deverá simplificar as 

declarações  e demonstrativos relativos a tributos por ela administrados. 

Desse modo acreditamos que deverá ser dispensada a entrega da DACON  mensal. 

 

10.8.2-DISPENSADO LUCRO PRESUMIDO 

 

Por meio da Instrução Normativa RFB nº 1.305/2012 foram dispensadas da entrega do 

Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) relativo a fatos geradores 

ocorridos a partir 1º de janeiro de 2013, as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto 

sobre a renda, no ano-calendário de 2013, com base no lucro presumido ou arbitrado. 

 

10.9 - IN 86/01 - DISPENSA PARCIAL 

 

A apresentação dos livros digitais, nos termos desta Instrução Normativa, supre, em 

relação aos arquivos correspondentes, a exigência contida na Instrução Normativa SRF 

nº 86, de 22 de outubro de 2001. 

 

 

10.10 - CENTRALIZAÇÃO 

 

O arquivo EFD CONTRIBUIÇÕES deve ser gerado de forma centralizada pelo 

estabelecimento matriz da pessoa jurídica e submetido ao programa validador 

disponibilizado pela autoridade fiscal. 

 

 

10.11 - RETIFICAÇÃO 

 

Poderá o contribuinte realizar o envio de arquivo em substituição ao arquivo 

anteriormente enviado, conforme as regras que serão determinadas pela RFB. 

Esta substituição deverá ser feita na íntegra não sendo aceitos arquivos complementares.  

O arquivo retificador da EFD CONTRIBUIÇÕES poderá ser transmitido até o último 

dia últil do ano-calendário seguinte a que se refere a escrituração substituída 

 

 

10.12 - ASSINATURA 

 

A EFD CONTRIBUIÇÕES deverá ser assinada digitalmente pelo representante legal da 

empresa ou procurador constituído nos termos da Instrução Normativa RFB nº 944, de 

29 de maio de 2009, utilizando-se de certificado de segurança mínima tipo A3. 

 

 

 

 

http://www.fiscosoft.com.br/main_online_frame.php?home=federal&optcase=&secao=1&page=index.php?PID=279147
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2001/in0862001.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2001/in0862001.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2009/in9442009.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2009/in9442009.htm
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10.13 - MULTA 

 

10.13.1 –  Multa Antiga - Previsão na I.N. 1252/12 

 

A não apresentação  no prazo fixado acarretava a aplicação de multa no valor de R$ 

5.000,00 por mês-calendário ou fração. 

 

 

 

10.13.2 – Previsão na Lei 12.766 de 27/12/12 

 

LEI No- 12.766, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012 

Altera as...,  

e a Medida Provisória no 2.158-35/01, e dá outras providências. 

 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o A Lei no 11.079, de 30 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

................................................................................................... 

Art. 8o O art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados declaração, 

demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 

19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções ou omissões será intimado 

para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: 

I - por apresentação extemporânea: 

a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas 

jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido; 

b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às 

pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro real ou 

tenham optado pelo autoarbitramento; 

II - por não atendimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para 

apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital ou para prestar 

esclarecimentos, nos prazos estipulados pela autoridade fiscal, que nunca serão 

inferiores a 45 (quarenta e cinco) dias: R$ l.000,00 (mil reais) por mês-calendário; 

III - por apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital com 

informações inexatas, incompletas ou omitidas: 

0,2% (dois décimos por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), sobre o 

faturamento do mês anterior ao da entrega da declaração, demonstrativo ou 

escrituração equivocada, assim entendido como a receita decorrente das vendas de 

mercadorias e serviços. 
§ 1o Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, os valores e o 

percentual referidos nos incisos II e III deste artigo serão reduzidos em 70% (setenta por 

cento). 

§ 2o Para fins do disposto no inciso I, em relação às pessoas jurídicas que, na última 

declaração, tenham utilizado mais de uma forma de apuração do lucro, ou tenham 

realizado algum evento de reorganização societária, deverá ser aplicada a multa de que 

trata a alínea b do inciso I do caput. 
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§ 3o A multa prevista no inciso I será reduzida à metade, quando a declaração, 

demonstrativo ou escrituração digital for apresentado após o prazo, mas antes de 

qualquer procedimento de ofício."  

 

 

 

10.14 – INFORMAÇÕES EXIGIDAS NO ARQUIVO 

 

Referentes às suas operações, de natureza fiscal e/ou contábil, representativas de: 

 

 a.  RECEITAS - faturamento mensal (inclusive demais receitas); 

 b.  DESPESAS - de natureza fiscal e/ou contábil, representativas de aquisições 

de bens para revenda, bens e serviços utilizados como insumos e demais custos, 

despesas e encargos, sujeitas à incidência e apuração de créditos próprios do regime 

não-cumulativo;  

 c.  Créditos previstos na legislação;  

 d.  Valores retidos na fonte em cada período. 

  

 

10.15 - PONTO DE VISTA DO INFORMANTE 

 

As informações referentes aos documentos e operações deverão ser prestadas sob o 

enfoque do informante do arquivo. No caso das operações relacionadas nos Blocos A, 

C, D e F, as informações devem ser prestadas sob o enfoque de cada estabelecimento da 

pessoa jurídica. 

 

Código do item -> registrar com códigos próprios os itens das operações de aquisições 

de bens para revenda ou a serem utilizados como insumos, bem como das operações de 

vendas; 

 

Código da Situação Tributária - CST -> registrar, nas operações de aquisições, custos e 

despesas geradoras de créditos e em relação às receitas auferidas, os códigos de situação 

tributária de PIS/Pasep e Cofins próprios de cada operação, indicando a modalidade de 

incidência própria do informante; 

 

Código Fiscal de Operação e Prestação - CFOP -> registrar, nas operações de entradas 

ou aquisições, os códigos de operação que correspondam ao tratamento tributário 

relativo à destinação do item.  

 

 

 

10.16 – Lucro Presumido - ADE Cofis nº 24, de 22 de agosto de 2011 

 

Registros das operações simplificadas do Pis/Cofins para o Lucro Presumido, pelos 

regimes de: 

 

a) Caixa, ou 

b) Competência 
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10.17- Lucro Presumido – Regime de Caixa 

 

Registros pelo  Regime Caixa  

 

F500 -  Consolidação das Operações  

F509 -  Processo referenciado  

F510 -  Apuração da contribuição por Unidade de Medida do Produto 

F519 -  Processo referenciado  

F525 - Composição da Receita escriturada no período - Detalhamento da receita 

recebida  

1900 - Consolidação dos documentos emitidos no período 

 

 

 

10.18- Lucro Presumido – Regime de Competência 

 

Registros pelo  Regime Competência  

 

F550 - Consolidação das Operações  

F559 - Processo Referenciado  

F560 - Consolidação das Operações - por Unidade de Medida de produto  

F569 - Processo Referenciado  

1900 - Consolidação dos documentos emitidos no período 

 

 

 

10.19- Lucro Presumido – Regime de Caixa e Competência 

 

 

REGIME DE CAIXA (F500) OU DE COMPETÊNCIA (F550) 
 

Escrituração  de receitas de forma consolidada deverá informar o Registro:   

 

1900 - Consolidação dos documentos emitidos no período 

 

OBS: Poderá proceder à escrituração dos documentos representativos de vendas de bens 

e serviços efetuadas no período, nos registros dos Blocos “A”, “C”, “D” ou “F”.  

 

 

 

10.20- Lucro Presumido – Preenchimento dos Registros 

 

Deve ser escriturado um registro para cada CST representativo das receitas 

recebidas/auferidas no período, sujeitas ou não ao pagamento da contribuição social.  

 

No caso de incidir mais de uma alíquota em relação a um mesmo CST, como no caso 

de produtos monofásicos, deve a pessoa jurídica escriturar um registro para cada 

combinação de CST e alíquota.  
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10.21 - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO LEIAUTE 

 

Para conhecimento do conteúdo e informações que deverão constar do arquivo 

digital o contribuinte deve estudar (estudar mesmo) os seguintes documentos: 

  

 O ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO  20/12 (leiaute) 
  

Neste documento estão as informações para compreensão do leiaute, disponível 

na aba “legislação” no site da Receita Federal no endereço 

www.receita.fazenda.gov.br/sped. 

  

 

 O GUIA PRÁTICO DA EFD (explicação do leiaute) 

 

Além da consulta ao leiaute é importante também a consulta ao Guia Prático 

que traz as explicações de preenchimento dos registros dentro do arquivo digital.  

O guia está disponível no site da Receita Federal na aba “download” no 

endereço www.receita.fazenda.gov.br/sped. 

 

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO N° 20/12 

Aprova o Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital da 

Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (EFD CONTRIBUIÇÕES). 

Veja os blocos do leiaute: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/sped
http://www.receita.fazenda.gov.br/sped
http://www.robertodiasduarte.com.br/tag/escrituracao-fiscal/
http://www.robertodiasduarte.com.br/tag/cofins/
http://www.robertodiasduarte.com.br/obrigatoriedade/efd-piscofins/
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TABELA DE BLOCOS 

 

Bloco Descrição 

0         Abertura, Identificação e Referências 

A          Documentos Fiscais - Serviços (ISS) 

C          Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI) 

D          Documentos Fiscais II – Serviços (ICMS) 

F          Demais Documentos e Operações 

H 

         Operações de Pessoas Jurídicas Componentes do Sistema Financeiro, 

Seguradoras,   Previdência, Capitalização e Operadoras de Planos de 

Assistência à Saúde 

M          Apuração da Contribuição e Crédito de PIS/PASEP e da COFINS 

P          Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta 

1 
         Complemento da Escrituração – Controle de Saldos de Créditos e de  

Retenções, Operações Extemporâneas e Outras Informações 

9          Controle e Encerramento do Arquivo Digital 

 

 

 

 

LEGENDAS 

  

OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO 

O = O registro é sempre obrigatório. 

OC = O registro é obrigatório, se houver informação a ser prestada. Ex. Registro 

C100 – só deverá ser apresentado se houver movimentação ou operações 

utilizando os documentos de códigos 01, 1B, 04 ou 55.  

O(...) = O registro é obrigatório se atendida a condição. Ex. Registro C191 – O (Se 

existir C190) – O registro é obrigatório sempre que houver o registro C190.  

N = O registro não deve ser informado. Ex. Registro C490 – se for informado o 

Registro C400. 
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 BLOCO 0 - ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E CADASTROS 

 

Será informado a respeito do contribuinte do Pis e da Cofins, a sua identificação 

e dados de referências utilizados nos outros blocos. 

 

Nesse Bloco 0, o contribuinte deve criar e informar os seus códigos de produtos, 

clientes, fornecedores, unidades de medidas, os dados do contabilista, 

apropriação de crédito, critério de rateio do crédito, tabelas, o plano de contas da 

PJ, o plano de contas referencial (vinculação) entre outras informações. 

 

 
  BLOCO 0  

  

Bloco Descrição Registro 
Nív

el 

Ocorrê

ncia 

Obrigatoriedade 

do Registro 

0 
Abertura do Arquivo Digital e 
Identificação da Pessoa Jurídica 

0000 0 1 O 

0 Abertura do Bloco 0 0001 1 1 O 

0 Dados do Contabilista 0100 2 V OC 

0 
Regimes de Apuração da 
Contribuição Social e de 
Apropriação de Crédito 

0110 2 1 O 

0 
Tabela de Cadastro de 
Estabelecimento 

0140 2 V O 

0 
Tabela de Cadastro do 
Participante 

0150 3 1:N OC 

0 
Identificação das Unidades de 
Medida 

0190 3 1:N OC 

0 
Tabela de Identificação do Item 
(Produtos e Serviços) 

0200 3 1:N OC 

0 Alteração do Item 0205 4 1:N OC 

0 
Código de Produto conforme 

Tabela ANP (Combustíveis) 
0206 4 1:1 OC 

0 
Código de Grupos por Marca 
Comercial – REFRI (Bebidas 
Frias) 

0208 4 1:1 OC 

0 
Tabela de Natureza da Operação/ 
Prestação 

0400 3 1:N OC 

0 
Tabela de Informação 
Complementar do Documento 
Fiscal 

0450 3 1:N OC 

0 
Plano de Contas Contábeis – 
Contas Informadas 

0500 2 V OC 

0 Centro de Custos 0600 2 V OC 

0 Encerramento do Bloco 0 0990 1 1 O 
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BLOCO A – SERVIÇOS MUNICIPAIS 
 

As operações a serem escrituradas nos registros do Bloco A correspondem às operações de: 
 
a) Prestação de Serviços (Receitas) que estão sujeitos a incidência do ISS  ou; 
b) Contratação de Serviços (com utilização de créditos de Pis e Cofins) 
  
OBS 1: Se não aproveita crédito não deve lançar o documento.  
 
OBS 2: Receitas não tributadas, (monofásica,   alíquotas diferenciadas, etc. devem ser   informadas nos respectivos 

registros dos blocos A, C, D e F e também no Bloco M 400/410 Pis e 800/810 Cofins).  

 

 
 BLOCO A – SERVIÇOS MUNICIPAIS – ENTRADAS E SAÍDAS 

 

Bloco Descrição 
Regis

tro 
Níve

l 
Ocorrê

ncia 

Obrigatorie
dade do 
Registro 

A Abertura do Bloco A A001 1 1 O 

A 
Identificação do 
Estabelecimento 

A010 2 V 

O (se em 
A001 
IND_MOV 
= 0) 

A 
Documento – Nota 
Fiscal de Serviço 

A100 3 1:N OC 

A 

Complemento de 
Documento – 
Informação 
Complementar da NF 

A110 4 1:N OC 

A Processo Referenciado A111 4 1:N OC 

A 

Informação 
Complementar – 

Operações de 
Importação 

A120 4 1:N OC 

A 
Complemento de 
Documento – Itens do 
Documento 

A170 4 1:N 
O (se existir 

A100) 

A 
Encerramento do 
Bloco A 

A990 1 1 O 
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BLOCO C – NOTAS FISCAIS DE COMPRA E VENDA E ENERGIA 
 

Serão prestadas informações  relativas a (mercadorias sujeitas ao ICMS/IPI), entradas e saídas, detalhamento de 
operações de vendas e de aquisições com direito a crédito, documentos fiscais (NF, NF-e, NF Consumidor, 
equipamento ECF e outros tipos). Serão lançados também documentos de entrada e saída de energia elétrica. 
 

OBS 1: Se não aproveita crédito não deve lançar o  documento da entrada. 
 
OBS 2: Receitas não tributadas, (monofásica,   alíquotas diferenciadas, etc. devem ser  
informadas  nos  respectivos registros dos blocos  A, C, D e F e também no 

Bloco M 400/410 Pis e 800/810 Cofins). 
 
OBS 3 : Campos de PIS/COFINS: se houver destaque na  saída, é obrigatório o preenchimento; 
na entrada só  é obrigatório se houver direito ao crédito.  

 
 

 

 BLOCO C – NOTAS FISCAIS DE COMPRA E VENDA 

 

Bloco Descrição Registro Nível 
Ocorr
ência 

Obrigatoriedade 
do Registro 

C Abertura do Bloco C C001 1 1 O 

C 
Identificação do 
Estabelecimento 

C010 2 V 
O (se em C001 

IND_MOV = 01) 

C 

Docume

nto - Nota Fiscal 

(código 01), Nota 

Fiscal Avulsa (código 

1B), Nota Fiscal de 

Produtor (código 04) e 

NF-e (código 55) 

C100 3 1:N 
OC 

 

C 

Complemento de 
Documento – Informação 
Complementar da Nota 
Fiscal (códigos 01, 1B, 
04 e 55) 

C110 4 1:N OC 

C Processo Referenciado C111 4 1:N OC 

C 

Complemento de 
Documento – Operações 
de Importação (código 
01) 

C120 4 1:N 
O (se CFOP 

iniciado em 3, 

em C170) 

C 

Complemento de 
Documento – Itens do 

Documento (códigos 01, 
1B, 04 e 55) 

C170 4 1:N 
O (se existir 

C100) 

C 

Consolid

ação de Notas Fiscais 

Eletrônicas Emitidas 

pela Pessoa Jurídica 

(Código 55) – 
Operações de Vendas 

C180 3 1:N OC 

C 

Detalhamento da 

Consolidação - 
Operações de Vendas - 
PIS/PASEP 

C181 4 1:N 
O (se existir 

C180) 

C 

Detalhamento da 
Consolidação - 
Operações de Vendas – 
COFINS 

C185 4 1:N 
O (se existir 

C180) 

C Processo Referenciado C188 4 1:N OC 

C 
Consolidação de Notas 
Fiscais Eletrônicas 

C190 3 1:N 
OC 
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(Código 55) – Operações 
de Aquisição com Direito 

a Crédito, e Operações de 
Devolução de Compras e 
Vendas. 

C 

Detalhamento da 

Consolidação – 
Operações de Aquisição 
com Direito a Crédito, e 
Operações de Devolução 
de Compras e Vendas – 
PIS/PASEP 

C191 4 1:N 
O (se existir 

C190) 

C 

Detalhamento da 
Consolidação - 
Operações de Aquisição 
com Direito a Crédito, e 
Operações de Devolução 
de Compras e Vendas – 

COFINS 

C195 4 1:N 
O (se existir 

C190) 

C Processo Referenciado C198 4 1:N OC 

C 

Complemento de 
Documento – Operações 
de Importação (código 
55) 

C199 4 1:N 

O (se CFOP 

iniciado em 3, 
em C191 e C195) 

C 

Nota Fiscal de Venda a 

Consumidor (Código 02) 
- Consolidação de 
Documentos Emitidos 

C380 3 1:N OC 

C 
Detalhamento da 
Consolidação – 
PIS/PASEP 

C381 4 1:N 
O (se em C380, 
VL_DOC > 0) 

C 
Detalhamento da 

Consolidação – COFINS 
C385 4 1:N 

O (se em C380, 

VL_DOC > 0) 

C 

Notas Fiscais de Venda a 
Consumidor (Códigos 02, 
2D, 2E e 59) – 
Aquisições/Entradas com 
Crédito 

C395 3 1:N OC 

C 

Itens do Documento 
(Códigos 02, 2D, 2E e 
59) – 
Aquisições/Entradas com 
Crédito 

C396 4 1:N 
O (se existir 

C395) 

C 
Equipamento ECF 
(códigos 02 e 2D) 

C400 3 1:N 
OC 

 

C 
Redução Z (códigos 02 e 
2D) 

C405 4 1:N 
O (se existir 

C400) 

C 

Resumo Diário de 
Documentos Emitidos 
por ECF – PIS/PASEP 
(Códigos 02 e 2D) 

C481 5 1:N OC 

C 

Resumo Diário de 

Documentos Emitidos 
por ECF – COFINS 
(Códigos 02 e 2D) 

C485 5 1:N OC 

C Processo Referenciado C489 4 1:N OC 

C 

Consolidação de 
Documentos Emitidos 
por ECF (Códigos 02, 2D 

e 59) 

C490 3 1:N 
OC 

 

C 

Detalhamento da 
Consolidação de 
Documentos Emitidos 
por ECF (Códigos 02, 2D 

C491 4 1:N OC 
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e 59) – PIS/PASEP 

C 

Detalhamento da 

Consolidação de 
Documentos Emitidos 
por ECF (Códigos 02, 2D 
e 59) – COFINS 

C495 4 1:N OC 

C 
Processo Referenciado - 
Documentos Emitidos 
Por ECF 

C499 4 1:N OC 

C 

Nota Fiscal/Conta de 
Energia Elétrica (Código 
06), Nota Fiscal/Conta de 
fornecimento D’água 
Canalizada (Código 29) e 
Nota Fiscal/Consumo  

C500 3 1:N OC 

Fornecimento de Gás 
(Código 28) – 

Documentos de Entrada / 
Aquisição com Crédito 

C 
Complemento da 
operação (Códigos 06, 28 
e 29) – PIS/PASEP 

C501 4 1:N 
O (Se existir 

C500) 

C 
Complemento da 
operação (Códigos 06, 28 

e 29) – COFINS 

C505 4 1:N 
O (Se existir 

C500) 

C Processo Referenciado C509 4 1:N OC 

C 

Consolidação Diária de 
Notas Fiscais/Contas de 
Energia Elétrica (Código 
06), Nota Fiscal/Conta de 

Fornecimento d´água 
(Código 29) e Nota 
Fiscal/Conta de 
Fornecimento de  C600 3 1:N OC 
Gás (Código 28) 
(Empresas Obrigadas ou 
Não Obrigadas Ao 
Convenio ICMS 115/03) 
- 

- Documentos de Saídas 

C 

Complemento da 
Consolidação Diária 
(Códigos 06, 29 e 28) – 
Documentos de Saidas - 
PIS/PASEP 

C601 4 1:N 
O (Se existir 

C600) 

C 

Complemento da 
Consolidação Diária 
(Códigos 06, 29 e 28) – 
Documentos de Saidas – 
COFINS 

C605 4 1:N 
O (Se existir 

C600) 

C Processo Referenciado C609 4 1:N OC 

C Encerramento do Bloco C C990 1 1 O 
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BLOCO D – TRANSPORTE E TELECOMUNICAÇÃO 
 

Serão prestadas informações  relativas a serviços sujeitos ao ICMS/IPI, entradas e saídas, detalhamento de 
operações de prestações e de aquisições com direito a crédito, documentos fiscais (CTRC, Conta de 
Telefone e outros tipos). 

 
OBS 1: Se não aproveita crédito não deve lançar o  documento da entrada. 
 
OBS 2: Receitas não tributadas, (monofásica,   alíquotas diferenciadas, etc. devem ser  
informadas  nos  respectivos registros dos blocos  A, C, D e F e também no 

Bloco M 400/410 Pis e 800/810 Cofins). 
 
OBS 3 : Campos de PIS/COFINS: se houver destaque  na  saída, é obrigatório o preenchimento; 
na entrada só  é obrigatório se houver direito ao crédito.  

   
 
 

BLOCO D – TRANSPORTE E TELECOMUNICAÇÃO 
    

Bloco Descrição Registro Nível 
Ocorr
ência 

Obrigatoriedade 
do Registro 

D Abertura do Bloco D D001 1 1 O 

D 
Identificação do 
Estabelecimento 

D010 2 V OC 

D 

Aquisição de Serviços 

de Transportes 
(Códigos 07, 08, 8B, 
09, 10, 11, 26, 27 e 
57). 

D100 3 1:N OC 

D 

Complemento do 
Documento de 
Transporte – 
PIS/PASEP 

D101 4 1:N OC 

D 
Complemento do 
Documento de 
Transporte – COFINS 

D105 4 1:N OC 

D Processo Referenciado D111 4 1:N OC 

D 

Resumo da 
Escrituração Diária – 

Prestação de Serviços 
de Transportes 
(Códigos 07, 08, 8B, 
09, 10, 11, 26, 27 e 
57). 

D200 3 1:N OC 

D 
Totalização do 
Resumo Diário – 

PIS/PASEP 

D201 4 1:N OC 

D 
Totalização do 
Resumo Diário – 
COFINS 

D205 4 1:N OC 

D Processo Referenciado D209 4 1:N OC 

D 

Resumo da 
Escrituração Diária 

(Códigos 13, 14, 15 e 
16). 

D300 3 1:N OC 

D Processo Referenciado D309 4 1:N OC 

D 

Resumo Diário de 
Cupom Fiscal Emitido 
por ECF (Códigos 2E, 
13, 14, 15 e 16) 

D350 3 1:N OC 

D Processo Referenciado D359 4 1:N OC 

D 

Nota Fiscal de Serviço 
de Comunicação 
(Código 21) e Serviço 
de Telecomunicação 

D500 3 1:N OC 
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(Código 22) - 
Operação de 

Aquisição com Direito 
a Crédito 

D 
Complemento da 
Operação (Código 21 
e 22) – PIS/PASEP 

D501 4 1:N OC 

D 
Complemento da 
Operação (Código 21 

e 22) – COFINS 

D505 4 1:N OC 

D Processo Referenciado D509 4 1:N OC 

D 

Consolidação da 
Prestação de Serviços 
– Notas de Serviço de 
Comunicação (Código 
21) e de Serviço de 

Telecomunicação 
(Código 22) 

D600 3 1:N OC 

D 

Complemento da 
Consolidação da 
Prestação de Serviços 
(Código 21 e 22) – 
PIS/PASEP 

D601 4 1:N OC 

D 

Complemento da 
Consolidação da 
Prestação de Serviços 
(Código 21 e 22) – 
COFINS 

D605 4 1:N OC 

D Processo Referenciado D609 4 1:N OC 

D 
Encerramento do 

Bloco D 
D990 1 1 O 
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BLOCO F – DEMAIS DOCUMENTOS  
 

 
Informar as demais receitas auferidas com incidência ou não do Pis e Cofins, bem como das demais 
aquisições, despesas, custos e encargos com direito a apuração de créditos não informados nos BLOCOS A, 
C e D: 
 
A) demais receitas auferidas com incidência ou não das contribuições sociais, exemplo: 

• Receitas  de Juros sobre o Capital próprio; 
• Receitas de aluguéis;  

 
B) demais aquisições, despesas e custos  com direito a créditos do Pis e Cofins, exemplo: 

• Despesas de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da 
empresa; 

• Contraprestações de arrendamento mercantil 
• Outros bens e serviços utilizados como insumos, não relacionados nos Blocos A, C e D. 

 
 

 

BLOCO F – DEMAIS DOCUMENTOS  
   

Bloco Descrição Registro Nível 
Ocorrê

ncia 
Obrigatoriedade do Registro 

F Abertura do Bloco F F001 1 1 O 

F 
Identificação do 
Estabelecimento 

F010 2 V OC 

F 
Demais Documentos e 
Operações Geradoras de 
Contribuição e Créditos 

F100 3 1:N OC 

F Processo Referenciado F111 4 1:N OC 

F 

Bens Incorporados ao 
Ativo Imobilizado – 

Operações Geradoras de 
Créditos com base nos 
Encargos de 
Depreciação/Amortização 

F120 3 1:N OC 

F Processo Referenciado F129 4 1:N OC 

F 

Bens Incorporados ao 
Ativo Imobilizado – 

Operações Geradoras de 
Créditos com base no 
Valor de Aquisição 

F130 3 1:N OC 

F Processo Referenciado F139 4 1:N OC 

F 
Crédito Presumido sobre 
Estoque de Abertura 

F150 3 1:N OC 

F 
Operações da Atividade 
Imobiliária – Unidade 
Imobiliária Vendida 

F200 3 1:N OC 

 

Operações da Atividade 
Imobiliária – Custo 
Incorrido da Unidade 
Imobiliária 

F205 4 1:1 OC 

F 

Operações da Atividade 
Imobiliária – Custo 
Orçado da Unidade 
Imobiliária Vendida 

F210 4 1:N OC 

F Processo Referenciado F211 4 1:N OC 

F Consolidação das 

Operações da Pessoa 

F500 

(Incluído 

3 1:N OC (se no registro 0110 o Campo 

"COD_INC_TRIB" = "2" e o Campo 
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Jurídica Submetida ao 
Regime de Tributação 

com Base no Lucro 
Presumido -Incidência do 
PIS/Pasep e da Cofins 
pelo Regime de Caixa  

pelo ADE 
COFIS nº 
24/2011) 

"IND_REG_CUM" = "1") N (se no 
registro 0110 o Campo 

"COD_INC_TRIB" = "1" e "3" ou, se 
"2" o Campo "IND_REG_CUM" = "2" 
ou "9") 

F Processo Referenciado  F509 

(Incluído 
pelo ADE 
COFIS nº 
24/2011) 

4 1:N OC 

F Consolidação das 

Operações da Pessoa 
Jurídica Submetida ao 
Regime de Tributação 

com Base no Lucro 
Presumido -Incidência do 
PIS/Pasep e daCofins 
pelo Regime de Caixa 
(Apuração da 
Contribuição por Unidade 
de Medida de Produto)  

F510 

(Incluído 
pelo ADE 
COFIS nº 
24/2011) 

3 1:N OC (se no registro 0110 o Campo 

"COD_INC_TRIB" = "2" e o Campo 
"IND_REG_CUM" = "1") N (se no 
registro 0110 o Campo 

"COD_INC_TRIB" = "1" e "3" ou, se 
"2" o Campo "IND_REG_CUM" = "2" 
ou "9") 

F Processo Referenciado  F519 

(Incluído 
pelo ADE 

COFIS nº 
24/2011 

4 1:N OC 

F Composição da Receita 

Escriturada no Período -
Detalhamento da Receita 
Recebida pelo Regime de 
Caixa  

F525 

(Incluído 
pelo ADE 
COFIS nº 
24/2011) 

3 1:N OC 

F Consolidação das 

Operações da Pessoa 
Jurídica Submetida ao 
Regime de Tributação 
com Base no Lucro 

Presumido -Incidência do 
PIS/Pasep e da Cofins 
pelo Regime de 
Competência  

F550 

(Incluído 
pelo ADE 
COFIS nº 
24/2011) 

3 1:N OC (se no registro 0110 o Campo 

"COD_INC_TRIB" = "2" e o Campo 
"IND_REG_CUM" = "2") N (se no 
registro 0110 o Campo 
"COD_INC_TRIB" = "1" e "3" ou, se 

"2" o Campo "IND_REG_CUM" = "1" 
ou "9") 

F Processo Referenciado  F559 
(Incluído 

pelo ADE 
COFIS nº 
24/2011) 

4 1:N OC 

F Consolidação das 

Operações da Pessoa 
Jurídica Submetida ao 
Regime de Tributação 
com Base no Lucro 
Presumido - Incidência 

F560 

(Incluído 
pelo ADE 
COFIS nº 
24/2011) 

3 1:N OC (se no registro 0110 o 

Campo"COD_INC_TRIB" = "2" e o 
Campo"IND_REG_CUM" = "2") N (se 
no registro 0110 o 
Campo"COD_INC_TRIB" = "1" e "3" 
ou, se "2" o Campo "IND_REG_CUM" 
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do PIS/Pasep e da Cofins 
pelo Regime de 

Competência (Apuração 
da Contribuição por 
Unidade de Medida de 
Produto)  

= "1" ou "9") 

F Processo Referenciado  F569 

(Incluído 
pelo ADE 
COFIS nº 
24/2011) 

4 1:N OC 

F 
Contribuição Retida na 
Fonte 

F600 3 1:N OC 

F Deduções Diversas F700 3 1:N OC 

F 
Créditos Decorrentes de 
Eventos de Incorporação, 
Fusão e Cisão 

F800 3 1:N OC 

F Encerramento do Bloco F F990 1 1 O 
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BLOCO M – APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES  
 

Apuração das contribuições do Pis e Cofins, com base nos documentos informados nos BLOCOS A, C, D e 

F: 
 

Bloco Descrição 
Regist

ro 

Níve

l 

Ocorrên

cia 

Obrigatorieda
de do 

Registro 

M Abertura do Bloco M M001 1 1 O 

M 
Crédito de PIS/PASEP Relativo ao 
Período 

M100 2 V OC 

M 

Detalhamento da Base de Cálculo do 
Crédito Apurado no Período – 
PIS/PASEP 
 

M105 3 1:N OC 

M 
Ajustes do Crédito de PIS/PASEP 

Apurado 
M110 3 1:N OC 

M 
Consolidação da Contribuição para o 
PIS/PASEP do Período 

M200 2 1 O 

M 
Detalhamento da Contribuição para o 
PIS/PASEP do Período 

M210 3 1:N O 

M 
Sociedades Cooperativas – Composição 
da Base de Cálculo – PIS/PASEP 

M211 4 1:1 

O (se 

IND_NAT_P
J do registro 

0000 for 
igual a 01) 

M 
Ajustes da Contribuição para o 
PIS/PASEP Apurada 

M220 4 1:N OC 

M Informações Adicionais de Diferimento M230 4 1:N OC 

M 
Contribuição de PIS/PASEP Diferida em 
Períodos Anteriores - Valores a Pagar no 
Período 

M300 2 V OC 

M PIS/PASEP - Folha de Salários M350 2 1 OC 

M 

Receitas Isentas, Não Alcançadas pela 
Incidência da Contribuição, Sujeitas à 

Alíquota Zero ou de Vendas com 
Suspensão – PIS/PASEP 

M400 2 V OC 

M 

Detalhamento das Receitas Isentas, Não 
Alcançadas pela Incidência da 
Contribuição, Sujeitas à Alíquota Zero 
ou de Vendas com Suspensão – 
PIS/PASEP 

M410 3 1:N 
O (se existir 

M400) 

M Crédito de COFINS Relativo ao Período M500 2 V OC 

M 
Detalhamento da Base de Cálculo do 
Crédito Apurado no Período – COFINS 
 

M505 3 1:N OC 

M Ajustes do Crédito de COFINS Apurado M510 3 1:N OC 

M 
Consolidação da Contribuição para a 

Seguridade Social - COFINS do Período 
M600 2 1 O 

M 
Detalhamento da Contribuição para a 
Seguridade Social - COFINS do Período 

M610 3 1:N O 

M 
Sociedades Cooperativas – Composição 
da Base de Cálculo – COFINS 

M611 4 1:1 

O (se 
IND_NAT_P
J do registro 

0000 for 

igual a 01) 

M Ajustes da COFINS Apurada M620 4 1:N OC 

M Informações Adicionais de Diferimento M630 4 1:N OC 

M 
COFINS Diferida em Períodos 
Anteriores - Valores a Pagar no Período 

M700 2 V OC 

M 

Receitas Isentas, Não Alcançadas pela 

Incidência da Contribuição, Sujeitas à 
Alíquota Zero ou de Vendas com 
Suspensão – COFINS 

M800 2 V OC 

M 
Detalhamento das Receitas Isentas, Não 
Alcançadas pela Incidência da 

M810 3 1:N 
O (se existir 

M800) 
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Contribuição, Sujeitas à Alíquota Zero 
ou de Vendas com Suspensão – COFINS 

M Encerramento do Bloco M M990 1 1 O 

  
 

 
 

 BLOCO 1 – COMPLEMENTO, CONTROLE DE SALDOS 
 

CONTROLE DOS SALDOS DE CRÉDITOS E DE RETENÇÕES NA FONTE 
OPERAÇÕES EXTEMPORÂNEAS E OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

 

Bloco Descrição 
Regist

ro 
Níve

l 
Ocorrên

cia 
Obrigatoriedade 

do Registro 

1 Abertura do Bloco 1 1001 1 1 O 

1 
Processo Referenciado – Ação 
Judicial 

1010 2 V OC 

1 
Processo Referenciado – Processo 
Administrativo 

1020 2 V OC 

1 
Controle de Créditos Fiscais – 
PIS/PASEP 

1100 2 V OC 

1 

Apuração de Crédito 
Extemporâneo - Documentos e 

Operações de Períodos Anteriores 
– PIS/PASEP 

1101 3 1:N 

O (se 
VL_CRED_EXT

_APU do registro 
1100 > 0) 

1 

Detalhamento do Crédito 

Extemporâneo, Vinculado a mais 
de um Tipo de Receita – 
PIS/PASEP 

1102 4 1:1 

O (se CST_PIS 
do registro 1101 

for igual a 53, 54, 
55, 56, 63, 64, 65 

ou 66) 

1 
Contribuição Social 
Extemporânea – PIS/PASEP 

1200 2 V OC 

1 
Detalhamento da Contribuição 
Social Extemporânea – 
PIS/PASEP 

1210 3 1:N 
O (se existir 

1200) 

1 
Demonstração do Crédito a 
Descontar da Contribuição 
Extemporânea – PIS/PASEP 

1220 3 1:N OC 

1 
Controle dos Valores Retidos na 
Fonte – PIS/PASEP 

1300 2 V OC 

1 
Controle de Créditos Fiscais – 
COFINS 

1500 2 V OC 

1 

Apuração de Crédito 
Extemporâneo - Documentos e 
Operações de Períodos Anteriores 

– COFINS 

1501 3 1:N 

O (se 
VL_CRED_EXT
_APU do registro 

1500 > 0) 

1 

Detalhamento do Crédito 

Extemporâneo, Vinculado a mais 
de um Tipo de Receita – COFINS 

1502 4 1:1 

O (se 
CST_COFINS do 
registro 1501 for 
igual a 53, 54, 55, 
56, 63, 64, 65 ou 

66) 

1 
Contribuição Social 
Extemporânea – COFINS 

1600 2 V OC 

1 
Detalhamento da Contribuição 
Social Extemporânea – COFINS 

1610 3 1:N 
O (se existir 

1600) 

1 
Demonstração do Crédito a 
Descontar da Contribuição 
Extemporânea – COFINS 

1620 3 1:N OC 

1 
Controle dos Valores Retidos na 

Fonte – COFINS 
1700 2 V OC 

1 Incorporação Imobiliária – RET 1800 2 V OC 

1 Processo Referenciado 1809 3 1:N OC 

1 Encerramento do Bloco 1 1990 1 1 O 
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   BLOCO 9 - ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL 

 

Bloco Descrição 
Regist

ro 
Níve

l 
Ocorrên

cia 
Obrigatorieda
de do Registro 

9 Abertura do Bloco 9 9001 1 1 O 

9 Registros do Arquivo 9900 2 V O 

9 Encerramento do Bloco 9 9990 1 1 O 

9 Encerramento do Arquivo Digital 9999 0 1 O 

 

 

 

 
10.22 - Tabelas  e Legislações 

 
Instrução Normativa RFB nº 1.009, de 10 de fevereiro de 2010 

 
Adota Tabelas de Códigos a serem utilizadas na formalização da Escrituração Fiscal Digital (EFD) e nas emissões da 
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), nas situações que especifica, e revoga a Instrução Normativa RFB nº 978, de 16 de 
dezembro de 2009 

ANEXO ÚNICO 

TABELA I 

CÓDIGO DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA REFERENTE AO 

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (CST-IPI): 

Código Descrição 

00 Entrada com Recuperação de Crédito 
01 Entrada Tributável com Alíquota Zero 
02 Entrada Isenta 
03 Entrada Não-Tributada 
04 Entrada Imune 
05 Entrada com Suspensão 
49 Outras Entradas 
50 Saída Tributada 

51 Saída Tributável com Alíquota Zero 
52 Saída Isenta 
53 Saída Não-Tributada 
54 Saída Imune 
55 Saída com Suspensão 
99 Outras Saídas 

   

CÓDIGO DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA REFERENTE À PIS/ COFINS : 

Código Descrição 

01 Operação Tributável com Alíquota Básica 
02 Operação Tributável com Alíquota Diferenciada 
03 Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto 
04 Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero 
05 Operação Tributável por Substituição Tributária 

06 Operação Tributável a Alíquota Zero 
07 Operação Isenta da Contribuição 
08 Operação sem Incidência da Contribuição 
09 Operação com Suspensão da Contribuição 
49 Outras Operações de Saída 
50 Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 
51 Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno 
52 Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 
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53 Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 
54 Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 
55 Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 

56 Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de 
Exportação 

60 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 
61 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado 

Interno 
62 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 
63 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado 

Interno 

64 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de 
Exportação 

65 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de 
Exportação 

66 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado 
Interno e de Exportação 

67 Crédito Presumido - Outras Operações 
70 Operação de Aquisição sem Direito a Crédito 

71 Operação de Aquisição com Isenção 
72 Operação de Aquisição com Suspensão 
73 Operação de Aquisição a Alíquota Zero 
74 Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição 
75 Operação de Aquisição por Substituição Tributária 
98 Outras Operações de Entrada 
99 Outras Operações 

 

4.3.7 – Tabela Base de Cálculo do Crédito: 

Código Descrição 

01 Aquisição de bens para revenda 

02 Aquisição de bens utilizados como insumo 

03 Aquisição de serviços utilizados como insumo 

04 Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor 

05 Aluguéis de prédios 

06 Aluguéis de máquinas e equipamentos 

07 Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda 

08 Contraprestações de arrendamento mercantil 

09 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de 
depreciação). 

10 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de 
aquisição). 

11 Amortização e Depreciação de edificações e benfeitorias em imóveis 

12 Devolução de Vendas Sujeitas à Incidência Não-Cumulativa 

13 Outras Operações com Direito a Crédito 

14 Atividade de Transporte de Cargas – Subcontratação 

15 Atividade Imobiliária – Custo Incorrido de Unidade Imobiliária 

16 Atividade Imobiliária – Custo Orçado de unidade não concluída 

17 Atividade de Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Manutenção – vale-transporte, vale-refeição 
ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme. 

18 Estoque de abertura de bens 

OBS: A ser utilizada na codificação da base de cálculo dos créditos apurado no período, no caso de escrituração 
de registros referentes a documentos e operações geradoras de crédito, nos Blocos A, C, D, F e 1 (Créditos 

extemporâneos). 
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Tabela 4.3.10 – Produtos Sujeitos a Incidência Monofásica da Contribuição Social – Alíquotas Diferenciadas 

(CST 02 e 04):  
Legislação de Referência: 

 

1. Grupo 100 – Combustíveis e Álcool:  
Códigos 101, 102, 103, 105, 106: Art. 4º da Lei nº 9.718/98; 
Código104: Art. 2º da Lei nº 10.560/02; 
Códigos 107, 108, 109, 110 e 111: 

Códigos 112 e 113: Art. 2º da Lei nº 9.718/98. 

2. Grupo 200 – Medicamentos e Artigos de Perfumaria:  
Código 201: Inciso I, "a", do art. 1º da Lei nº 10.147/00; 
Código 202: Inciso I, "b", do art. 1º da Lei nº 10.147/00. 

3. Grupo 300 – Veículos, Autopeças e Pneus:  
Código 301: Art. 1º da Lei nº 10.485/02; 
Código 302: Inciso II, do art. 3º da Lei nº 10.485/02; 
Código 303: Inciso I, do art. 3º da Lei nº 10.485/02; 

Código 304: Art. 5º da Lei nº 10.485/02. 

4. Grupo 400 – Bebidas Frias:  
Códigos 401 a 407: Inciso I, "a", do art. 1º da Lei nº 10.147/00; 
Código 202: Inciso I, "b", do art. 1º da Lei nº 10.147/00. 
 
 

 

Tabela 4.3.11 – Produtos Sujeitos a Incidência Monofásica da Contribuição Social – Alíquotas por Unidade de 

Medida de Produto (CST 03 e 04):  
Legislação de Referência:  

 

1. Grupo 100 – Combustíveis e Álcool:  
Códigos 101, 102, 103, 105, 106: Art. 4º da Lei nº 9.718/98; 
Código104: Art. 2º da Lei nº 10.560/02; 
Códigos 107, 108, 109, 110 e 111: 
Códigos 112 e 113: Art. 2º da Lei nº 9.718/98. 

2. Grupo 200– Embalagens de bebidas Frias: 
Todos os códigos: Art. 51 da Lei nº 10.833/03. 

3. Grupo 300 – Bebidas Frias:  
Todos os códigos: Art. 58-J da Lei nº 10.833/03 e Decretos nº 6.707/08 e 6.904/09. 
 
 

Tabela 4.3.12 – Produtos Sujeitos a Substituição Tributária da Contribuição Social (CST 05):  
Legislação de Referência: 

 

1. Grupo 100 – Cigarros:  
Código 101: art. 3º da Lei Complementar nº 70 de 1991; art. 5º da Lei nº 9.715 de 1998; art. 62 da Lei nº 11.196 de 
2005.  

2. Grupo 200 – Motocicletas:  
Código 201: Art. 43 da MP nº 2.135-35, de 2001. 

3. Grupo 300 – Veículos, Autopeças e Pneus:  
Código 301: Art. 43 da MP nº 2.135-35, de 2001. 

4. Grupo 400 – Vendas á Zona Franca de Manaus:  
Códigos 401 e 402: Art. 64 da Lei nº 11.196/05; 
Códigos 403 e 408: Art. 65 da Lei nº 11.196/05. 
 
 
 

10.23 - Parte das legislações  que tratam dos créditos de PIS E COFINS 
 

LEI 10.637/02 - PIS 

Art. 3º Do valor apurado na forma do art. 2º a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a: 

I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos: (Redação dada pela Lei 
nº 10.865, de 2004) 
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a) no inciso III do § 3º do art. 1º desta Lei; e (Redação dada pela Lei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

b) no § 1º do art. 2º desta Lei; (Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004) 

b) nos §§ 1º e 1º-A do art. 2º desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 11.787, de 25 de setembro de 2008) 

II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou 
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o 
art. 2º da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela 
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei nº 
10.865, de 2004) 

III - (VETADO) 

IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa; 

V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica, exceto de optante pelo 

Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - 
SIMPLES; (Redação dada pela Lei nº 10.865, de 2004) 

VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação 
a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada 
pela Lei nº 11.196, de 21/11/2005) 

VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive de mão-de-obra, tenha sido 
suportado pela locatária; 

VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado faturamento do mês ou de mês anterior, e 

tributada conforme o disposto nesta Lei. 

IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa 
jurídica. (Redação dada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007) 

X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme fornecidos aos empregados por 
pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído 
pela Lei nº 11.198, de 8 de janeiro de 2009) 

§ 1º O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2º desta Lei sobre o valor: 
(Redação dada pela Lei nº 10.865, de 2004) 

I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês; 

II - dos itens mencionados nos incisos IV, V e IX do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei nº 10.684, de 
30.5.2003) 

III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e VII do caput, incorridos no 
mês; 

IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês. 

§ 2º Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei nº 10.865, de 2004) 

I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004) 

II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse 
último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou 
não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004) 

§ 3º O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/2008/lei11727.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/2008/lei11787.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/2005/lei11196.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/2005/lei11196.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/2007/lei11488.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/2004/lei10865.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/2003/lei10684.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/2003/lei10684.htm
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I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País; 

II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no País; 

III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do mês em que se iniciar a aplicação do 
disposto nesta Lei. 

§ 4º O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes. 

§ 5º (VETADO) 

§ 6º (VETADO) 

§ 7º Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da contribuição para o PIS/Pasep, em 
relação apenas a parte de suas receitas, o crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e 
encargos vinculados a essas receitas. 

§ 8º Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso de custos, despesas e 
encargos vinculados às receitas referidas no § 7º e àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa 
contribuição, o crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de: 

I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de contabilidade de custos integrada e 

coordenada com a escrituração; ou 

II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre a 
receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês. 

§ 9º O método eleito pela pessoa jurídica será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário, observadas as 
normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal. 

§ 12.  Ressalvado o disposto no § 2º deste artigo e nos §§ 1º a 3º do art. 2º desta Lei, na aquisição de mercadoria 
produzida por pessoa jurídica estabelecida na Zona Franca de Manaus, consoante projeto aprovado pelo Conselho de 
Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, o crédito será determinado mediante a 

aplicação da alíquota de 1% (um por cento) e, na situação de que trata a alínea b do inciso II do § 4º  do  art. 2º desta 
Lei, mediante a aplicação da alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento). (Redação dada 
pela Lei nº 11.307, de 19/05/2006) 

§ 13. Não integram o valor das máquinas, equipamentos e outros bens fabricados para incorporação ao ativo 
imobilizado na forma do inciso VI do caput deste artigo os custos de que tratam os incisos do § 2º deste artigo. 
(Incluído pela Lei nº 11.196, de 21/11/2005) 

§ 15.  O disposto no § 12 deste artigo também se aplica na hipótese de aquisição de mercadoria produzida por pessoa 
jurídica estabelecida nas Áreas de Livre Comércio de que tratam as Leis nos 7.965, de 22 de dezembro de 1989, 
8.210, de 19 de julho de 1991, e 8.256, de 25 de novembro de 1991, o art. 11 da Lei no 8.387, de 30 de dezembro de 
1991, e a Lei no 8.857, de 8 de março de 1994. (Redação dada pela lei nº 11.945, de 4 de junho de 2009) 

§ 16.  Ressalvado o disposto no § 2o deste artigo e nos §§ 1o a 3o do art. 2o desta Lei, na hipótese de aquisição de 
mercadoria revendida por pessoa jurídica comercial estabelecida nas Áreas de Livre Comércio referidas no § 15, o 
crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento). 
(Redação dada pela lei nº 11.945, de 4 de junho de 2009) 

 
 

LEI 10833/03 – COFINS (CRÉDITOS) 

Art. 3º Do valor apurado na forma do art. 2º a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a: 

I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos: (Redação dada pela Lei 
nº 10.865, de 2004) 

a) no inciso III do § 3º do art. 1º desta Lei; e (Redação dada pela Lei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/2006/lei11307.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/2006/lei11307.htm
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http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/2009/lei11945.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/2009/lei11945.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/2004/lei10865.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/2004/lei10865.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/2004/lei10996.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/2008/lei11727.htm
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b) no § 1ºdo art. 2º desta Lei; (Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004) 

b) nos §§ 1º e 1º-A do art. 2º desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 11.787, de 25 de setembro de 2008) 

II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou 
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o 
art. 2º da Lei nº10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela 
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei nº 

10.865, de 2004) 

III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa 
jurídica; (Redação dada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007) 

IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa; 

V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica, exceto de optante pelo 
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - 
SIMPLES; (Redação dada pela Lei nº 10.865, de 2004); 

VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação 
a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada 
pela Lei nº 11.196, de 2005) 

VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa; 

VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento do mês ou de mês anterior, e 
tributada conforme o disposto nesta Lei; 

IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for 
suportado pelo vendedor. 

X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme fornecidos aos empregados por 
pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído 
pela Lei nº 11.198, de 8 de janeiro de 2009) 

§ 1º Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista 
no caput do art. 2º desta Lei sobre o valor: (Redação dada pela Lei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês; 

II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês; 

III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e VII do caput, incorridos no 
mês; 

IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.  

§ 2º Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei nº 10.865, de 2004) 

I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004) 

II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse 
último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou 
não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004) 

§ 3º O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação: 

I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País; 

II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no País; 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/2008/lei11787.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/2005/lei11196.htm
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III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do mês em que se iniciar a aplicação do 
disposto nesta Lei. 

§ 4º O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes. 

§ 7º Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da COFINS, em relação apenas à parte 
de suas receitas, o crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a 
essas receitas. 

§ 8º Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso de custos, despesas e 
encargos vinculados às receitas referidas no § 7ºe àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa 
contribuição, o crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de: 

I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de contabilidade de custos integrada e 
coordenada com a escrituração; ou 

II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre a 
receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês. 

§ 9º O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na forma do § 8º, será aplicado 
consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente, adotado na apuração do crédito relativo à contribuição 
para o PIS/PASEP não-cumulativa, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal. 

§ 10. O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo não constitui receita bruta da pessoa jurídica, servindo 

somente para dedução do valor devido da contribuição. 

§ 13. Deverá ser estornado o crédito da COFINS relativo a bens adquiridos para revenda ou utilizados como insumos 
na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, que tenham sido 
furtados ou roubados, inutilizados ou deteriorados, destruídos em sinistro ou, ainda, empregados em outros produtos 
que tenham tido a mesma destinação. (Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004) 

§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o inciso III do § 1º deste artigo, relativo à 
aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a 
aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2º desta Lei sobre o valor correspondente a 1/48 (um 
quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com regulamentação da Secretaria da Receita Federal. 
(Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004) 

§ 15. O crédito, na hipótese de aquisição, para revenda, de papel imune a impostos de que trata o art. 150, inciso VI, 
alínea d da Constituição Federal, quando destinado à impressão de periódicos, será determinado mediante a aplicação 
da alíquota prevista no § 2ºdo art. 2º desta Lei (Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004) 

§ 16. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o inciso III do § 1º deste artigo, relativo à 
aquisição de embalagens de vidro retornáveis, classificadas no código 7010.90.21 da Tipi, destinadas ao ativo 
imobilizado, de acordo com regulamentação da Secretaria da Receita Federal do Brasil: (Redação dada pela Lei nº 
11.727, de 23 de junho de 2008) 

I - no prazo de 12 (doze) meses, à razão de 1/12 (um doze avos); ou (Incluído pela Lei nº 11.727, de 23 de junho de 
2008) 

II - na hipótese de opção pelo regime especial instituído pelo art. 58-J desta Lei, no prazo de 6 (seis) meses, à razão 
de 1/6 (um sexto) do valor da contribuição incidente, mediante alíquota específica, na aquisição dos vasilhames, 
ficando o Poder Executivo autorizado a alterar o prazo e a razão estabelecidos para o cálculo dos referidos créditos. 
(Incluído pela Lei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

§ 17.  Ressalvado o disposto no § 2º deste artigo e nos §§ 1ºa 3º do art. 2º desta Lei, na aquisição de mercadoria 
produzida por pessoa jurídica estabelecida na Zona Franca de Manaus, consoante projeto aprovado pelo Conselho de 
Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, o crédito será determinado mediante a 
aplicação da alíquota de 4,6% (quatro inteiros e seis décimos por cento) e, na situação de que trata a alínea b do 
inciso II do § 5ºdo art. 2º desta Lei, mediante a aplicação da alíquota de 7,60% (sete inteiros e sessenta centésimos 
por cento). (Redação dada pela Lei nº 11.307, de 19/05/2006) 
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§ 18. No caso de devolução de vendas efetuadas em períodos anteriores, o crédito calculado mediante a aplicação da 
alíquota incidente na venda será apropriado no mês do recebimento da devolução. (Redação dada pela Lei nº 11.727, 
de 23 de junho de 2008) 

§ 19. A empresa de serviço de transporte rodoviário de carga que subcontratar serviço de transporte de carga prestado 
por: (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004) 

I – pessoa física, transportador autônomo, poderá descontar, da Cofins devida em cada período de apuração, crédito 

presumido calculado sobre o valor dos pagamentos efetuados por esses serviços; (Incluído pela Lei nº 11.051, de 
2004) 

II - pessoa jurídica transportadora, optante pelo SIMPLES, poderá descontar, da Cofins devida em cada período de 
apuração, crédito calculado sobre o valor dos pagamentos efetuados por esses serviços. (Incluído pela Lei nº 11.051, 
de 2004) 

§ 20. Relativamente aos créditos referidos no § 19 deste artigo, seu montante será determinado mediante aplicação, 
sobre o valor dos mencionados pagamentos, de alíquota correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) daquela 
constante do art. 2º desta Lei. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004) 

§ 21. Não integram o valor das máquinas, equipamentos e outros bens fabricados para incorporação ao ativo 
imobilizado na forma do inciso VI do caput deste artigo os custos de que tratam os incisos do § 2º deste artigo. 
(Incluído pela Lei nº 11.196, de 21/11/2005) 

§ 23. O disposto no § 17 deste artigo também se aplica na hipótese de aquisição de mercadoria produzida por pessoa 
jurídica estabelecida nas Áreas de Livre Comércio de que tratam as Leis nos 7.965, de 22 de dezembro de 1989, 

8.210, de 19 de julho de 1991, e 8.256, de 25 de novembro de 1991, o art. 11 da Lei no 8.387, de 30 de dezembro de 
1991, e a Lei no 8.857, de 8 de março de 1994. (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 4 de junho de 2009)  

§ 24. Ressalvado o disposto no § 2o deste artigo e nos §§ 1o a 3o do art. 2o desta Lei, na hipótese de aquisição de 
mercadoria revendida por pessoa jurídica comercial estabelecida nas Áreas de Livre Comércio referidas no § 23 deste 
artigo, o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota de 3% (três por cento). (Redação dada pela Lei nº 
11.945, de 4 de junho de 2009) 
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CAPITULO 11  

ECD – SPED Contábil – Aspectos Importantes 

 

11- INTRODUÇÃO 

A ECD – Escrituração Contábil Digital é um complemento do SPED para que o 

governo tenha acesso às informações contábeis da empresa. De início vamos traçar um 

roteiro básico dos passos a serem trilhados na confecção da ECD. 

 

ECD – ROTEIRO BÁSICO 

Roteiro básico sugestivo para geração e envio do arquivo da ECD. 

1) Verificar se a versão do plano referencial da RFB está atualizado no seu sistema 

contábil (o plano referencial atual encontra-se no anexo II do ADE Cofis 20/09, que 

substituiu o ADE 36/07) 

2) Conta-a-conta, relacionar suas contas analíticas com as contas do plano referencial. 

(DE=PARA) 

3) Geração do arquivo, após concluídos os lançamentos na contabilidade 

4) Baixar o PVA do site da RFB e Validar 

5) Sanar as inconsistências no seu sistema, gerar novamente e validar. (repetir este 

processo até o arquivo ser aceito com sucesso) 

6) Recolher  uma taxa a favor da Junta Comercial antes do envio do arquivo  

7) Assinaturas digitais com  e-CPF tipo A-3 (empresário e contador) 

8) Geração do requerimento eletrônico 

9) Transmissão do arquivo para o SPED ( que depois transmitirá para a Junta) 

10) Fazer backup do arquivo e protocolos de envio 

11) Pesquisar periodicamente, pelo PVA, em “Consultar Situação”, a autenticação (ou 

não) do arquivo pela Junta Comercial. 
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11.1- Legislação 

11.1.1- Receita Federal 

 

Instrução Normativa RFB nº 787, de 19/11/2007 

Instituição da Escrituração Contábil Digital (para fins fiscais e previdenciários) 

  

Ato Declaratório Executivo Cofis nº 20, de 28/05/09   

  Anexo I - Regras de validação  

  Anexo II - Tabelas de Código 

 

11.1.2- CFC - Conselho Federal de Contabilidade 

Aprova a NBC T 2.8 – Das Formalidades da Escrituração Contábil em Forma 

Eletrônica 

 

Resolução CFC 1.020/05 

 

2.8.2. CONTEÚDO 

2.8.2.3. Na escrituração contábil em forma eletrônica, o lançamento contábil deve ser 

efetuado com:  

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. 

 

11.1.3 - DNRC - Departamento Nacional de Registro do Comércio 

 

IN DNRC 107/08 

Art. 2º São instrumentos de escrituração dos empresários e das sociedades empresárias: 

I -   livros, em papel; 

II -  conjunto de fichas avulsas (art.1.180 – CC/2002); 

III - conjunto de fichas ou folhas contínuas (art.1.180 – CC/2002); 

IV - livros em microfichas geradas  microfilmagem...; 

V - livros digitais. 

 

11.2- Obrigatoriedade 

11.2.1- Obrigados em 2.008 

Desde janeiro 2008, as empresas sob acompanhamento econômico-tributário 

diferenciado deverão fazer a Escrituração Contábil Digital (ECD) . A medida foi 

instituída pela Instrução Normativa 787/07 da Receita Federal. Esses arquivos tiveram 

de ser transmitidos ao SPED até o último dia útil do mês de junho de 2009. 
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11.2.1.1 -Acompanhamento Econômico-Tributário Diferenciado  

 

O acompanhamento diferenciado deverá verificar, periodicamente, os níveis de 

arrecadação de tributos administrados pela RFB, em função do potencial econômico-

tributário das pessoas jurídicas, bem assim das variáveis macroeconômicas de 

influência. Conforme o disposto na Portaria nº 11.211 de 2007 as sujeitas ao 

acompanhamento diferenciado são: 

 

 de direito público; 

 que operem em setores econômicos relevantes, em termos de representatividade 

da arrecadação tributária federal; 

 que tenham efetuado indevidamente compensações de tributos, nos termos do 

art.74 da Lei nº 9.430/1996; 

 imunes, isentas ou beneficiárias de incentivos fiscais;e 

 que tenham praticado infrações à legislação tributária, apuradas em 

procedimentos de fiscalização efetuados no âmbito da RFB. 

 

11.2.2 - Obrigados em 2009 

A partir dos fatos contábeis de 01/01/2009, o ECD será obrigatório para todas as 

sociedades empresárias enquadradas no Lucro Real e deverá ser transmitido até o 

último dia útil do mês de junho do ano seguinte ao fato gerador. 

As sociedades simples ficaram de fora da obrigatoriedade de entrega da ECD, que passa 

a abranger somente as sociedades empresárias. (IN 926 de 12/03/09). 

(obs: resumidamente sociedade empresária é aquela que tem o seu contrato social/estatuto registrado na 

junta comercial e sociedade simples é aquela que está registrada em cartório) 

 

11.3- Prazo de Entrega 

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. 

Nota: 

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 

11.4- Dos Livros Abrangidos 

A ECD compreenderá a versão digital dos seguintes livros: 

a) Livro Diário e seus auxiliares; 

b) Livro Razão e seus auxiliares; 
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c) Livros, Balancetes Diários, balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos 

assentamentos neles transcritos.  

(Sobre o livro Balancetes Diários este é  utilizado pelas instituições financeiras) 

Os livros contábeis emitidos em forma eletrônica deverão ser assinados digitalmente 

utilizando-se de certificado de segurança mínima tipo A3.  

Nesta certificação tipo A3 o par de chaves é gerado e armazenado em um cartão 

inteligente ou em um token criptográfico inviolável. Este certificado é muito mais 

seguro que o A1, onde o par de chaves é gerado no disco rígido do computador  

 

11.5- Obrigações Acessórias Eliminadas  

a) em relação aos arquivos correspondentes, a exigência contida na Instrução Normativa 

SRF nº 86, de 22 de outubro de 2001.  

b) em relação aos arquivos correspondentes, a exigência contida na Instrução Normativa 

MPS/SRP nº 12, de 20 de junho de 2006. MANAD -Manual Normativo De Arquivos 

Digitais 

É importante lembrar que essa dispensa abrange apenas as informações que estarão 

contidas na ECD e, por ventura, na EFD. Os registros previstos nos arquivos da IN 

SRF nº 86/2001 e da IN MPS/SRP nº 12/2006, que não constem da ECD ou da EFD, 

continuam a ser exigidos.    

c) a obrigatoriedade de escriturar o Livro Razão ou fichas utilizadas para resumir e 

totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário;  

d) a obrigatoriedade de transcrever no Livro Diário o Balancete ou Balanço de 

Suspensão ou Redução do Imposto de que trata o artigo 35 da Lei nº 8.981, de 1991.  

e) em caso de adoção da Escrituração Fiscal Digital - EFD, nos termos ao Convênio 

ICMS nº 143, de 15.12.2006, além de dispensar, em relação às mesmas informações, a 

exigência contida na Instrução Normativa SRF nº 86/2001, e na Instrução Normativa 

MPS/SRP nº 12/2006, ainda supre a elaboração, registro e autenticação de livros para 

registro de inventário e registro de entradas.  

(art.6º da IN 787/07) 

11.6 – Geração e Transmissão  
 

A partir do sistema de contabilidade, a empresa gera um arquivo digital; 

 

Este arquivo é submetido ao programa Validador e Assinador – PVA fornecido pelo 

Sped; 

 

No PVA são realizados os seguintes procedimentos: 

http://www.fiscosoft.com.br/index.php?PID=95566
http://www.fiscosoft.com.br/index.php?PID=95566
http://www.fiscosoft.com.br/index.php?PID=142938
http://www.fiscosoft.com.br/index.php?PID=147596
http://www.fiscosoft.com.br/index.php?PID=147596
http://www.fiscosoft.com.br/index.php?PID=95566
http://www.fiscosoft.com.br/index.php?PID=142938
http://www.fiscosoft.com.br/index.php?PID=142938
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 Validação do arquivo contendo a escrituração;  

 Assinatura digital do livro pela(s) pessoa(s) que têm poderes para assinar, de 

acordo com os registros da Junta Comercial e pelo Contabilista; 

 Geração e assinatura de requerimento para autenticação dirigido à Junta 

Comercial de jurisdição da empresa; 

 

 

11.6.1-Geração e Transmissão – recibo e requerimento 

 

Assinados a escrituração e o requerimento, é realizada a transmissão para o Sped;  

 

Concluída a transmissão será fornecido um recibo que deve ser impresso, pois ele 

contém informações importantes para a prática de atos posteriores; 

 

Ao receber a ECD, o Sped extrai um resumo (requerimento, Termo de Abertura e 

Termo de Encerramento) e o envia para a Junta Comercial competente; 

 

 

11.6.2-Geração e Transmissão - JUCESP 

 

Jucesp – Como fazer o pagamento da GARE  

 

O recolhimento do emolumento da GARE deverá ser feito em qualquer rede bancária 

através do código de receita 370-0 ou através da geração de GARE eletrônica no site da 

Jucesp.  

 

 

ATENÇÃO: O número da autenticação digital (8 últimos dígitos ) seguido da data de 

pagamento deverão ser informados durante o preenchimento do Requerimento de 

Autenticação de Livro Contábil .  

 

 

11.6.3-Geração e Transmissão - Resultado 

 

A analise poderá gerar três situações, todas elas com o termo próprio:  

 

- Autenticação do livro;  

- Indeferimento;  

- Sob exigência.  

 

11.6.4- Autenticação do Livro Contábil Digital na Junta Comercial
6
 

O SPED enviará um resumo das informações contidas no ECD (requerimento, Termo 

de Abertura e Termo de Encerramento) para a Junta Comercial. Apenas depois de 

realizado o pagamento da Gare que o arquivo estará disponível para ser analisado pela 

Jucesp.  

                                                
6 No site da Junta Comercial pode ser baixado gratuitamente o livro MANUAL DE AUTENTICAÇÃO 

DOS LIVROS DIGITAIS  no endereço eletrônico 

http://www.jucesp.fazenda.sp.gov.br/downloads/manual_SPED.pdf 
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A análise poderá gerar três situações, todas elas com o termo próprio:  

 Autenticação do livro;  

 Indeferimento;  

 Sob exigência.  

Casos de Exigência: 

1º caso: Exigência pertinentes a pagamentos da GARE  

Para sanar uma exigência decorrente de problemas com pagamento da GARE, você 

deverá reenviar as informações solicitadas no Formulário Exigência (disponível no site 

da JUCESP).  

OBS: Não será necessário realizar novo pagamento da GARE se a exigência for 

cumprida no período de 30 dias  

2º caso: Solicitação de Exigência  

Para solicitar que seu pedido entre em exigência, favor mencionar, no campo assunto, 

SOLICITAÇÃO DE EXIGÊNCIA, através do Formulário Exigência (disponível no site 

da JUCESP). .  

Como fazer o pagamento da GARE ?  

O recolhimento do emolumento da GARE deverá ser feito em qualquer rede bancária 

através do código de receita 370-0 ou através da geração de GARE eletrônica no site da 

Jucesp.  

O valor a ser pago é de R$ 13,00 por arquivo gerado. Vale lembrar que o arquivo não 

poderá exceder o tamanho de 1 GB. Do contrário será necessário gerar arquivos 

fracionados, equivalentes às movimentações mensais da empresa.  

Obs: no tópico acima mencionei o exemplo da Junta Comercial do Estado de São Paulo, você que se 

encontra em outro estado deverá verificar junto à Junta Comercial do Estado  as regras para esta 

situação. 

 

 

11.7 – Retificação 

 

O livro pode ser substituído mediante a geração de requerimento específico de 

substituição utilizando a funcionalidade de gerenciar requerimento do PVA, exceto 

quando estiver em um dos seguintes status: em análise (pela Junta Comercial), 

autenticado ou substituído. 

 

A retificação de lançamento feito com erro, em livro já autenticado pela Junta 

Comercial, 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. 
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11.8 - Penalidades  

 

A não apresentação da ECD até o último dia útil de junho do ano seguinte acarretará a 

aplicação de multa no valor de R$ 1.500,00  por mês-calendário ou fração para as 

empresas no lucro real.  

O contribuinte, portanto, deve ficar atento ao prazo de entrega da ECD, sob pena de ter 

que arcar com a elevada multa prevista na legislação.  

(Art. 10 da IN RFB nº 787/2007)  

 

11.9 - Cadastro de Participante (registro 0150) 

É um conjunto de informações para identificar as pessoas físicas e jurídicas com as 

quais a empresa tem alguns tipos de relacionamentos específicos. Somente devem ser 

informados os participantes com os quais a empresa tenha um dos seguintes 

relacionamentos (tabela anexa ao Ato Declaratório Cofis nº 20/09):   

CÓD_REL Tipo do relacionamento 

01 Matriz no exterior;  

02 Filial, inclusive agência ou dependência, no exterior;  

03 Coligada, inclusive equiparada;  

04 Controladora;  

05 Controlada (exceto subsidiária integral);  

06 Subsidiária integral;  

07 Controlada em conjunto;  

08 Entidade de Propósito Específico (conforme definição da CVM);  

09 Participante do conglomerado, conforme norma específica do órgão 

regulador, exceto as que se enquadrem nos tipos precedentes;  

10 Vinculadas (Art. 23 da Lei 9.430/96), exceto as que se enquadrem nos 

 tipos precedentes;  

11 Localizada em país com tributação favorecida (Art. 24 da Lei 

9.430/96), exceto as que se enquadrem nos tipos precedentes. 

A grande maioria dos clientes e fornecedores das empresas não preenche os requisitos 

para ser incluída nos registros 0150.  

 

 

 

 

 

http://www.fiscosoft.com.br/index.php?PID=161079#INRFB787_07art.10
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11.10- Leiaute – ECD (parcial) 

Bloco Descrição 

0 Abertura, Identificação e Referências 

I Lançamentos Contábeis 

J Demonstrações Contábeis 

9 Controle e Encerramento do Arquivo Digital 
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CAPITULO 12  

NOTA FISCAL ELETRÔNICA e CONHECIMENTO DE TRANSPORTE 

ELETRÔNICO 

 

Introdução 

A integração e cooperação entre Administrações Tributárias têm sido temas muito 

debatidos em países federativos, especialmente naqueles que, como o Brasil, possuem 

forte grau de descentralização fiscal.  

Atualmente, as Administrações Tributárias despendem grandes somas de recursos para 

captar, tratar, armazenar e disponibilizar informações sobre a emissão de documentos 

fiscais dos contribuintes. Os volumes de transações efetuadas e os montantes de 

recursos movimentados crescem num ritmo intenso e, na mesma proporção, aumentam 

os custos inerentes à necessidade do Estado de detectar e prevenir a evasão tributária.  

Assim, os projetos justificam-se pela necessidade de investimento público voltado para 

integração do processo de controle fiscal, possibilitando:  

- Melhor intercâmbio e compartilhamento de informações entre os fiscos;  

- Redução de custos e entraves burocráticos, facilitando o cumprimento das obrigações 

tributárias e o pagamento de impostos e contribuições;  

- Fortalecimento do controle e da fiscalização.  

O projeto possibilitará os seguintes benefícios e vantagens às partes envolvidas:  

- Aumento na confiabilidade da Nota Fiscal e do Conhecimento de Transporte;  

- Melhoria no processo de controle fiscal, possibilitando um melhor intercâmbio e 

compartilhamento de informações entre os fiscos;  

- Redução de custos no processo de controle dos documentos fiscais capturados pela 

fiscalização de mercadorias em trânsito;  

- Diminuição da sonegação e aumento da arrecadação;  

- Suporte aos projetos de escrituração eletrônica contábil e fiscal da Secretaria da 

Receita Federal e demais Secretarias de Fazendas Estaduais;  

- Fortalecimento da integração entre os fiscos, facilitando a fiscalização realizada pelas 

Administrações Tributárias devido o compartilhamento das informações das NF-e e CT-

e;  

- Rapidez no acesso às informações;  

- Eliminação do papel;  

- Aumento da produtividade do auditor através da eliminação dos passos para coleta dos 

arquivos;  

- Possibilidade do cruzamento eletrônico de informações.  
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12.1 – Nota Fiscal Eletrônica 

 

12.1.1 - Legislação 

 

Ato Cotepe nº 03/2009 

Ajuste SINIEF 07/2005  - 30/09/05 

Cada estado deverá regulamentar internamente a aplicação da NF-e. 

Exemplificamos a seguir com as regras de  São Paulo previstas Portaria CAT 162/08. 

 

 

12.1.2 - Obrigatoriedade – 2008/2009 

 

A obrigatoriedade de adoção da NF-e é estabelecida pelo Protocolo 10/07. Os principais 

“momentos” são: 

 

 -Abr/08 – segmentos ind. distrib. cigarros e combustíveis 

 

 -Dez/08 – indústria: automóveis, cimento, bebidas alcoólicas, refrigerantes, aço, ferro-

gusa, frigoríficos; / ind. distr. e atacadista.: medicamentos, carnes. 

 

 -Abr/09 – 25 itens, complementando segmentos de automóveis, autopeças, 

combustíveis, álcool, glp, gnv, tintas, resinas, bebidas, vasilhame, fumo, alumínio e 

siderurgia  

 

 -Set/09 – 54 itens, incluindo: cosméticos, higiene, papel, informática, áudio e vídeo, 

trigo, café, defensivos, adubos, laticínio, plástico, pães, tratores, vidros, atacadistas 

alimentos, tecelagem e outros segmentos. 

 

A lista acima é só o resumo. Recomendamos analisar cuidadosamente a portaria.  

 

( em SP Anexo I da Port. CAT 162/08) 

 

 

12.1.3 - Novos Obrigados em 2.010 

 

O Protocolo ICMS nº. 42 de 2009, relativamente ao seu Anexo Único, que traz a relação 

de códigos CNAE obrigados à NF-e nos meses de abril/10, julho/10 e outubro/10, 

dezembro/10 a partir da data indicada no referido anexo: 

 

comércio atacadista e indústria,  

frigoríficos,  

preparação do leite,  

beneficiamento de café,  

fabricação de aguardente,  

fabricação de vinho,  

fabricação de cervejas e chope,  

fabricação de cigarros,  

fabricação de fraldas descartáveis,  

formulação de combustíveis,  

fabricação de produtos químicos orgânicos,  
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fabricação de produtos de limpeza,  

fabricação de produtos farmoquímicos,  

fabricação de pneumáticos e câmaras de ar,  

fabricação de cimento,  

fabricação de equipamentos telefônicos,  

fabricação de automóveis, dentre outros. 

 

A lista acima é só o resumo.Recomendamos analisar cuidadosamente a legislação já 

que a lista de CNAE´s  é de quase 500 itens. 

(em SP Anexo II da Port. CAT 162/08) 

 

12.1.4 – Obrigados em dezembro/10 - Saídas interestaduais e para o Governo 

 

Independentemente da atividade econômica exercida, a partir de 1º de dezembro de 

2010, se  realizarem operações destinadas a:  

 

a) Administração Pública direta ou indireta, inclusive empresa pública e sociedade de 

economia mista, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios; 

 

b) Destinatário localizado em outra unidade da Federação. 

 

c) Operações de comércio exterior  

 

 ( em SP Port.CAT 162/08 – art. 7, inciso III) 

 

 

12.1.5  -Todas as Filiais Devem Emitir 

 

A obrigatoriedade de emissão de NF-e:  

 

1 - aplica-se a todas as operações praticadas em todos os estabelecimentos pertencentes 

aos contribuintes, localizados em território paulista, a partir da primeira data que sujeite 

à obrigatoriedade qualquer de seus estabelecimentos, sendo vedada a emissão de Nota 

Fiscal, modelo 1 ou 1-A, exceto nas hipóteses do § 4º;                                                  

(em SP P.CAT 162/08 – art.7 -§ 3° ) 

 

Recentemente tivemos a publicação da Decisão Normativa CAT n° 5, de 18 de 

novembro de 2010 reafirmando esta mesma obrigatoriedade. 

 

 

 

12.1.6 - Resposta do pedido de autorização 

 

Do pedido, poderão surgir as seguintes respostas: 

 

A) Rejeição 

a.1) falha na recepção ou no processamento do arquivo;  

a.2) falha no reconhecimento da autoria ou da integridade do arquivo digital;  

a.3) remetente não credenciado para emissão da NF-e;  
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a.4) duplicidade de número da NF-e;  

a.5) falha na leitura do número da NF-e;  

a.6) outras falhas no preenchimento ou no leiaute do arquivo da NF-e;  

 

B) Denegação 

     Denegação da Autorização de Uso da NF-e, em virtude da irregularidade fiscal do 

emitente;  

     (Não há um padrão nacional para determinação da irregularidade do contribuinte, 

dessa forma, pode ocorrer de cada Sefaz estabelecer critérios de análise distintos para 

esse caso) 

   

C) Autorização 

     Será efetuada mediante protocolo disponibilizado ao emitente ou a terceiro 

autorizado por ele, via internet.  

 

 

 

12.1.7 - Microempreendedor Individual - MEI  
 

A obrigatoriedade de utilização da NF-e, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-

A, não alcança o Microempreendedor Individual- MEI, de que trata o artigo 18-A da LC 

123/2006.  

 

(Protocolo ICMS nº 43/2009 e Cláusula quarta do Protocolo ICMS nº 42/2009) 

 

 

12.1.8 - DANFE e XML – Cuidados 

 

Quando forem os dois credenciados à emissão de NF-e, emitente e o destinatário 

deverão guardar o arquivo digital da NF-e. (art.33) 

 

Caso o destinatário não seja contribuinte credenciado para a emissão de NF-e, poderá 

manter o DANFE em arquivo. (art.30) 

O destinatário deverá verificar a validade e autenticidade da NF-e e a existência de 

Autorização de Uso da NF-e. ( art. 30) 

 

O emitente da NF-e deverá encaminhar ou disponibilizar “download” do arquivo da NF-

e e seu respectivo Protocolo de Autorização de Uso ao destinatário e ao transportador 

contratado, imediatamente após o recebimento da autorização de uso da NF-e, (Art.13 -

§ 6º)  

 

 

12.1.9 - Cancelamento e Inutilização  

 

Cancelamento 

Após a concessão de Autorização de Uso da NF-e, poderá solicitar o cancelamento da 

NF-e, em até  24  horas, desde que não tenha havido a circulação da mercadoria.  

 

 

 

http://www.fiscosoft.com.br/index.php?PID=265354#LC123_06art.18-A
http://www.fiscosoft.com.br/index.php?PID=265354#LC123_06art.18-A
http://www.fiscosoft.com.br/index.php?PID=215479
http://www.fiscosoft.com.br/index.php?PID=215478
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Inutilização 

Ocorrendo a quebra na seqüência da numeração da NF-e, o contribuinte deverá solicitar, 

mediante Pedido de Inutilização de Número da NF-e, até o 10º dia do mês subseqüente, 

a inutilização dos números de NF-e não utilizados.  

 

 

12.1.10 -Devolução 

 

Duas formas podem ocorrer:  

ou o destinatário emite uma Nota Fiscal de devolução de compras,  

 

ou o destinatário, no momento da entrega, recusa a mercadoria no verso do próprio 

DANFE, destacando os motivos que o levaram à isso.  

Nesta segunda hipótese, o emitente da NF-e irá emitir uma NF-e de entrada para receber 

a mercadoria devolvida. 

 

Importante: 

 

Como houve a circulação da mercadoria, a NF-e original não poderá ser cancelada; 

Caso a Nota Fiscal de devolução emitida pelo comprador também seja Eletrônica, esta 

deverá, como todas as NF-e, ser previamente autorizada pelo Fisco. 

 

 

12.1.11 - Ocorrência de Problemas Técnicos 

 

Em caso de problemas o contribuinte poderá se utilizar de  uma das modalidades de 

emissão de NF-e oferecidas pela legislação:  

-SCAN 

-DEPC 

-FS 

-FS-DA 

 

 

 

Contingência - (SCAN)  

 

1) Autorização da NF-e pelo Sistema de Contingência do Ambiente Nacional – SCAN:   

 

- A transmissão para o SCAN depende de ativação prévia pela SEFAZ autorizadora, de 

forma que sua utilização estará relacionada na maior parte dos casos com problemas 

técnicos na SEFAZ autorizadora (e não no ambiente da empresa emitente). 

- Confirmar que a Sefaz está realmente fora do ar  

- Acionar o sistema emissor avisando que vai emitir no SCAN 

- Mudar a série para alguma dentro da faixa de números 900 à 999 

 - Emitir a nota, gerar o xml e enviar pedido de autorização 

 

Este pedido será encaminhado par o site da Receita .Se a receita autorizar a operação 

será realizada normalmente, a empresa pode emitir o Danfe e sair com a mercadoria. 

Não há nenhuma providencia a ser adotada posteriormente. 
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(Não necessita impressão de DANFE em formulário de segurança) 

Importante lembrar que ao mudar a série para emitir a nota, deverá ser iniciada uma 

nova numeração, já que cada série tem a sua seqüência própria. Veja exemplo. 

 

 

Exemplo de emissão no SCAN  

 

Série Núm. NF-e Status Serviço Envio da NF-e 

001 00000001237   OK - Normal                      SEFAZ  

001 00000001238 OK - Normal                      SEFAZ  

001 00000001239 SCAN             -  

900 000000001 SCAN SCAN   

900 000000002 SCAN SCAN  

900 000000003 SCAN SCAN  

900 000000004 OK - Normal                                            - 

001 00000001239 OK - Normal                        SEFAZ  

001 00000001240 OK - Normal            SEFAZ  

 

 

Contingência - (DPEC) 

 

2) Transmissão de Declaração Prévia de Emissão em Contingência – DPEC:  

 

O contribuinte deverá informar ao fisco através do Ambiente Nacional da NF-e, por site 

ou transmissão por web service algumas informações resumidas da NF-e que irá emitir 

em contingência. Neste caso há um problema, mas não é na Sefaz o que o impedirá de 

usar o scan pois o scan só é usado se a Sefaz estiver fora do ar. O problema pode na sua 

empresa (sistema, internet,etc). O DPEC é um arquivo resumido da NF-e que será 

gerado no seu sistema. 

- informar o sistema que vai emitir em contingência na opção DPEC 

-emitir  a nota e gerar o DPEC no sistema da empresa 

- enviar o DPEC para a Receita através de upload (no Portal da NF-e há um link onde 

será enviado este arquivo por upload)  

- depois, em até 168 horas, deverá pedir autorização deste arquivo XML na Sefaz 

 

Obtendo sucesso na transmissão do DPEC poderá imprimir, em duas vias, o DANFE 

com a seguinte expressão: “DANFE impresso em contingência- DPEC regularmente 

recebido pela Receita Federal do Brasil” 

  

(Não necessita impressão de DANFE em formulário de segurança).  

( Art. 22 da P.CAT 162/08 e Ajuste Sinief 7/2005 – cláusula 11ª,II e III,§ 3º e 4º) 

 

 

Contingência - (FS ou FS-DA) 

 

3) Imprimir o DANFE em Formulário de Segurança para Impressão de Documento 

Auxiliar de Documento Fiscal Eletrônico (FS-DA),  
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- o Formulário de Segurança ou Formulário de Segurança Documento Auxiliar é um 

impresso semelhante ao papel moeda  que deverá ter sido previamente confeccionado 

pelo emitente em uma gráfica autorizada pelo fisco. ( no final deste capítulo informo a 

relação das gráficas autorizadas) 

 

- o FS ou FS-DA deverá ser utilizado para impressão de no mínimo duas vias do 

DANFE, constando no corpo a expressão “DANFE em Contingência - impresso em 

decorrência de problemas técnicos”, tendo as vias a seguinte destinação: 

 

- uma das vias permitirá o trânsito das mercadorias e deverá ser mantida em arquivo 

pelo destinatário; 

 

- outra via deverá ser mantida em arquivo pelo emitente. 

 

A utilização do formulário de segurança é vedada para outra destinação que não a 

emissão do DANFE em casos de contingência.                       

 

(Base legal em SP: Art. 23 da P.CAT 162/08) 

 

 

12.1.12 - Contingência – Inclusão no DANFE 

 

Na emissão em contingência prevista nas hipóteses 2 e 3 (DPEC  e FS-DA) : 

 

O DANFE deverá ser impresso com as seguintes informações:  

 

1 - motivo da entrada em contingência; 

2 - data, hora com minutos e segundos do seu início.                                                

 

(Base legal em SP: Art. 22 §2º e 23 §2º P.CAT 162/08 )  

 

 

 

12.1.13 - Contingência - (Providências- emitente e destinatário) 

 

O DANFE não substituirá a NF-e, pois após a cessação dos problemas técnicos, em até 

168 horas, o emitente deverá transmitir as NF-e geradas em contingência.  

 

Se após decorrido o prazo de 168 horas do recebimento de DANFE impresso em 

contingência o destinatário não puder confirmar a existência da Autorização de Uso da 

NF-e, deverá comunicar o fato à unidade fazendária do seu domicílio.  

 

 

12.1.14 – Falta de Energia Elétrica 

 

As opções de contingência em nenhum momento  contemplam a possibilidade emissão 

da NF-e se houver falta de energia elétrica. Assim sendo as empresas que não podem 

interromper o seu ritmo de emissão de nota fiscal deverão dispor de formas alternativas 

para suprir a falta de energia, ou seja, um gerador de energia elétrica, ou no-break.  
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12.1.15 - Eventos da NF-e 

 

A ocorrência relacionada com uma NF-e denomina-se “Evento da NF-e”. 

Os eventos relacionados a uma NF-e são: 

 

I - Cancelamento, conforme disposto na cláusula décima segunda; 

II - Carta de Correção Eletrônica, conforme disposto na cláusula décima quarta-A; 

III - Registro de Passagem Eletrônico, conforme disposto na cláusula décima sétima-C; 

IV - Ciência da Emissão, recebimento pelo destinatário ou pelo remetente de 

informações relativas à existência de NF-e em que esteja envolvido, quando ainda não 

existem elementos suficientes para apresentar uma manifestação conclusiva; 

V - Confirmação da Operação, manifestação do destinatário confirmando que a 

operação descrita na NF-e ocorreu; 

VI - Operação não Realizada, manifestação do destinatário declarando que a operação 

descrita na NF-e foi por ele solicitada, mas esta operação não se efetivou; 

VII - Desconhecimento da Operação, manifestação do destinatário declarando que a 

operação descrita da NF-e não foi por ele solicitada. 

VIII - Registro de Saída, conforme disposto na cláusula décima terceira-A; 

IX - Vistoria Suframa, homologação do ingresso da mercadoria na área incentivada 

mediante a autenticação do Protocolo de Internamento de Mercadoria Nacional - PIN-e; 

X - Internalização Suframa, confirmação do recebimento da mercadoria pelo 

destinatário por meio da Declaração de Ingresso - DI. 

XI - Declaração Prévia de Emissão em contingência, conforme disposto na cláusula 

décima sétima-D;  

XII - NF-e Referenciada em outra NF-e, registro que esta NF-e consta como 

referenciada em outra NF-e;  

XIII - NF-e Referenciada em CT-e, registro que esta NF-e consta em um Conhecimento 

Eletrônico de Transporte;  

XIV - NF-e Referenciada em MDF-e, registro que esta NF-e consta em um Manifesto 

Eletrônico de Documentos Fiscais. 

XV - Manifestação do Fisco, registro realizado pela autoridade fiscal com referência ao 

conteúdo ou à situação da NF-e. 

  

( Ajuste Sinief 7/05 - Cláusula décima quinta-A) 

 

 

12.1.16 – Área de Manifestação do Destinatário (Exemplo de SP) 

O contribuinte (destinatário) deverá  manifestar-se sobre sua participação na operação 

acobertada por uma NF-e emitida para o seu CNPJ, observados o cronograma e os 

prazos, mediante comunicação das seguintes informações à Secretaria da Fazenda, 

conforme o caso:  

a) "Confirmação da Operação", operação descrita na NF-e ocorrida;  

b) "Operação não Realizada", operação descrita na NF-e solicitada pelo destinatário, 

mas não realizada;  
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c) "Desconhecimento da Operação", operação descrita da NF-e não solicitada pelo 

destinatário.  

Para efetivar esta comunicação ao fisco o destinatário  deve adotar as seguintes 

providências :  

1- efetua-lá por meio do aplicativo de manifestação do destinatário, 

disponibilizado no endereço eletrônico: www.fazenda.sp.gov.br/nfe, ou 

de qualquer outro que atenda os mesmos padrões;  

2- utilizar sua assinatura digital, certificada por entidade credenciada pela 

Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, contendo o 

número de inscrição no CNPJ de qualquer dos seus estabelecimentos;  

3- transmitir via Internet, com protocolo de segurança ou criptografia.  

Esta  manifestação do destinatário será obrigatória para:  

1- estabelecimentos distribuidores de combustíveis, a partir de 1º.03.2013, 

em relação às NF-e que acobertarem operações com combustíveis e 

lubrificantes, derivados ou não de petróleo;  

2- postos de combustíveis e transportadores e revendedores retalhistas, a 

partir de 1º.07.2013, em relação às NF-e que acobertarem operações com 

combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo.  

Referida manifestação deverá ser realizada nos prazos adiante indicados, contados da 

data de autorização de uso da NF-e:  

Manifestação do 

Destinatário 

Dias 

Op. 

internas 

Op. 

Interestaduais 

Op. interestaduais destinadas 

a área incentivada 

Confirmação da 

Operação 
20 35 70 

Operação não Realizada 20 35 70 

Desconhecimento da 

Operação 
10 15 15 

 

(Base legal em SP: Portaria CAT nº 162/08.  artigo 30, II, §§ 1º e 2º e Anexos III e IV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/
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12.2 - CT-e : Conhecimento de Transporte Eletrônico  

 

12.2.1 - Legislação 

Ato COTEPE/ICMS nº 18/2012 

Ajuste SINIEF 09/2007   

 

Cada estado deverá regulamentar internamente a aplicação do CT-e. 

Exemplificamos a seguir com algumas das regras de  São Paulo previstas Portaria CAT 

55/09. 

12.2.2- Implantação  

O Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e foi criado  pelo Ajuste SINIEF nº 

09/2007 buscando a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico 

para a substituição da sistemática atual de emissão dos documentos fiscais em papel que 

atualmente acobertam os serviços de transporte interestadual e intermunicipal, 

reduzindo custos, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, 

também, o acompanhamento das operações pelo Fisco em tempo real.  

Os estados regulamentaram internamente o CT-e . 

 Em São Paulo, por exemplo, as regras para a emissão do CT-e e do DACTE 

encontram-se na Portaria CAT nº 55/2009. São Paulo também introduziu no seu 

regulamento modificações para atender a este novo documento através do Decreto nº 

53.629/2008. 

 

12.2.3 - Conceito  

Considera-se Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e o documento emitido e 

armazenado eletronicamente por contribuinte credenciado pela Secretaria da Fazenda, 

de existência apenas digital, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do 

emitente e pela Autorização de Uso concedida pela Secretaria da Fazenda, com o intuito 

de documentar prestações de serviços de transporte de cargas.  

Base legal: art. 1º, § 1º da Portaria CAT nº 55/2009.  

 

12.2.4 - Documentos fiscais substituídos  

O Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e, modelo 57 deverá ser emitido em 

substituição aos seguintes documentos:  

a) Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8;  

b) Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9;  
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c) Conhecimento Aéreo, modelo 10;  

d) Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11;  

e) Nota Fiscal de Serviço de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 27;  

f) Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, quando utilizada em transporte de 

cargas.  

O CT-e, modelo 57, deverá ser emitido por contribuinte previamente credenciado pela 

Secretaria da Fazenda, em substituição aos documentos fiscais mencionados acima, para 

acobertar a prestação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual de cargas.  

Observação:  

O CT-e também poderá ser utilizado na prestação de serviço de transporte de cargas 

efetuada por meio de dutos 

Base legal: art. 1º, I a VI e § 2º da Portaria CAT nº 55/2009 e art. 212-O, § 3º, item 5 

do RICMS/SP.  

12.2.5 - Obrigatoriedade  

Os contribuintes deverão emitir Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e, modelo 

57, em substituição aos documentos relacionados a seguir, a partir das seguintes datas:  

a) 1º de dezembro de 2012:  

a.1) ao Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8, para os 

contribuintes relacionados na relação de obrigados (item 12.2.15);  

a.2) à Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, no transporte por meio de dutos;  

a.3) ao Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11;  

a.4) à Nota Fiscal de Serviço de Transporte Ferroviário, modelo 27;  

b) 1º de março de 2013,  

ao Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9;  

c) 1º de agosto de 2013,  

ao Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8, para os contribuintes 

não relacionados no tópico XVI e não optantes pelo regime do Simples Nacional;  

d) 1º de dezembro de 2013,  

ao Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8, para os contribuintes 

optantes pelo regime do Simples Nacional;  



104 

 

e) 1º de fevereiro de 2013,  

ao Conhecimento Aéreo, modelo 10.  

Para atender à obrigatoriedade de emissão de CT-e, os contribuintes deverão solicitar 

credenciamento de seus estabelecimentos, exceto se já estiverem credenciados a emitir 

CT-e.  

A obrigatoriedade de emissão do CT-e abrange todos os estabelecimentos localizados 

em território paulista do contribuinte, ficando vedada a emissão do respectivo 

documento em papel.  

O estabelecimento credenciado poderá manter a emissão dos documentos referidos, 

relativamente aos modais de transporte ainda não sujeitos à obrigatoriedade.  

Observação: 

Não se aplica a obrigatoriedade de emissão de CT-e ao Microempreendedor Individual 

- MEI, de que trata o artigo 18-A da Lei Complementar Federal nº 123/2006. 

Base legal: arts. 7º e 8º da Portaria CAT nº 55/2009.  

12.2.6 - Emissão do CT-e  

O CT-e deverá ser emitido nas mesmas hipóteses dos documentos fiscais relativos a 

cada modal.  

Para a emissão do CT-e, o contribuinte poderá:  

a) utilizar software desenvolvido ou adquirido por ele ou, ainda, utilizar o software 

disponibilizado pela Secretaria da Fazenda, no endereço eletrônico 

www.fazenda.sp.gov.br/cte;  

b) adotar séries distintas mediante lavratura de termo no livro Registro de Utilização de 

Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências - RUDFTO (modelo 6).  

 

Quando o transportador efetuar prestação de serviço de transporte iniciada em unidade 

federada diversa daquela em que possui credenciamento para a emissão do CT-e, deverá 

utilizar séries distintas.  

Na hipótese de redespacho ou subcontratação, o transportador contratado que receber a 

carga deverá informar no CT-e:  

a) a chave de acesso do CT-e emitido pelo transportador contratante;  

b) quando o documento emitido pelo transportador contratante não for eletrônico, a 

identificação do transportador contratante, série, subsérie, número, data de emissão e 

valor do documento.  
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Na emissão do CT-e, observado o disposto em Ato COTEPE/ICMS nº 18/2012, é 

facultada a indicação das seguintes pessoas:  

a) expedidor, aquele que entregar a carga ao transportador para efetuar o serviço de 

transporte;  

b) recebedor, aquele que deve receber a carga do transportador.  

No redespacho intermediário, quando o expedidor e o recebedor forem transportadores 

de carga não própria, devidamente identificados no CT-e:  

a) fica dispensado o preenchimento dos campos destinados ao remetente e destinatário;  

b) poderá ser emitido um único CT-e, englobando a carga a ser transportada, desde que 

relativa ao mesmo expedidor e recebedor, devendo ser informados, em substituição aos 

dados dos documentos fiscais relativos à carga transportada, os seguintes dados dos 

documentos fiscais que acobertaram a prestação anterior:  

b.1) identificação do emitente, unidade federada, série, subsérie, número, data de 

emissão e valor, no caso de documento não eletrônico;  

b.2) chave de acesso, no caso de CT-e.  

 

Observação: 

Em se tratando de subcontratação ou redespacho, considera-se: 

a) expedidor, o transportador ou remetente que entregar a carga ao transportador para 

efetuar o serviço de transporte; 

b) recebedor, a pessoa que receber a carga do transportador subcontratado ou 

redespachado. 

Lembramos que o CT-e será emitido e armazenado exclusivamente em meio eletrônico, 

tendo existência apenas digital. E terá a sua autenticidade, a sua integridade e a sua 

autoria garantida pela assinatura digital do seu respectivo arquivo, gerada com base em 

certificado digital expedido em nome do contribuinte emitente.  

Base legal: arts. 10, 11, §§ 1º a 4º, 12, 13 e 34 da Portaria CAT nº 55/2009 e art. 212-

O, § 3º, itens 1 e 2 do RICMS/SP.  

12.2.6.1 - Formalidades  

O CT-e deverá ser emitido conforme leiaute estabelecido no Ato COTEPE/ICMS nº 

18/2012, observadas as seguintes formalidades:  

a) o arquivo digital do CT-e deverá ser elaborado no padrão XML (Extended Markup 

Language);  
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b) a numeração do CT-e será sequencial de 1 a 999.999.999, por estabelecimento e por 

série, devendo ser reiniciada quando atingido esse limite;  

c) o CT-e deverá:  

c.1) conter os dados dos documentos fiscais relativos à carga transportada;  

c.2) conter um código numérico gerado pelo emitente, que comporá a chave de acesso 

de identificação do CT-e;  

c.3) ser assinado pelo emitente, com assinatura digital, certificada por entidade 

credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, contendo o 

número no CNPJ de qualquer dos estabelecimentos do contribuinte, a fim de garantir a 

autoria do documento digital.  

Base legal: art. 11, I a III da Portaria CAT nº 55/2009.  

12.2.6.2 - Momento da emissão  

Considera-se emitido o CT-e no momento em que a Secretaria da Fazenda conceder, por 

meio eletrônico, a respectiva Autorização de Uso do documento fiscal, a qual também 

garantirá a autenticidade e a autoria de tal documento.  

Cabe enfatizar que a Autorização de Uso do CT-e concedida pela Secretaria da 

Fazenda:  

a) não implica a validação das informações contidas no CT-e;  

b) por meio do CNPJ do emitente, número, série e ambiente de autorização, identifica o 

CT-e de forma única.  

Observe-se ainda que formalmente regular, não será considerado documento fiscal 

idôneo o CT-e que tiver sido emitido ou utilizado com dolo, fraude, simulação ou erro 

que implique, mesmo que a terceiro, o não-pagamento do imposto ou qualquer outra 

vantagem indevida.  

Base legal: art. 14 da Portaria CAT nº 55/2009 e art. 212-O, § 3º, item 8 do RICMS/SP.  

12.2.6.3 - Transmissão  

A transmissão do arquivo digital do CT-e deverá ser efetuada via internet, com 

protocolo de segurança ou criptografia, mediante utilização de software referido no 

tópico 6.  

Com a transmissão do arquivo digital considera-se solicitada a Autorização de Uso do 

CT-e.  

Quando o transportador estiver credenciado para emissão de CT-e na unidade federada 

em que tiver início a prestação do serviço de transporte, a solicitação de autorização de 

uso deverá ser transmitida à administração tributária desta unidade federada.  
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Entretanto, quando o transportador não estiver credenciado para emissão do CT-e na 

unidade federada em que tiver início a prestação do serviço de transporte, a solicitação 

de autorização de uso deverá ser transmitida à administração tributária em que estiver 

credenciado.  

Base legal: art. 15 da Portaria CAT nº 55/2009.  

12.2.6.4 - Autorização de uso  

Uma vez enviado o arquivo do CT-e, antes de conceder a Autorização de Uso, a 

Secretaria da Fazenda analisará, no mínimo, o seguinte:  

a) a situação cadastral do emitente;  

b) o credenciamento do emitente;  

c) a autoria da assinatura do arquivo digital;  

d) a integridade do arquivo digital;  

e) a observância ao leiaute do arquivo estabelecido no Ato COTEPE/ICMS nº 18/2012;  

f) a numeração e série do documento.  

Base legal: art. 16 da Portaria CAT nº 55/2009.  

12.2.6.4.1 - Resultado da análise  

Após a análise do arquivo do CT-e, a Secretaria da Fazenda comunicará o emitente:  

a) da concessão da Autorização de Uso do CT-e;  

b) da denegação da Autorização de Uso do CT-e devido à irregularidade cadastral do 

emitente do CT-e;  

c) da rejeição do arquivo do CT-e devido à:  

c.1) falha na recepção ou no processamento do arquivo;  

c.2) falha no reconhecimento da autoria ou da integridade do arquivo digital;  

c.3) emitente não credenciado para emissão do CT-e;  

c.4) duplicidade de número do CT-e;  

c.5) falha na leitura do número do CT-e;  

c.6) erro no número do CNPJ, do CPF ou da IE;  

c.7) outras falhas no preenchimento ou no leiaute do arquivo do CT-e.  
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Após a concessão da Autorização de Uso do CT-e, o arquivo do CT-e não poderá ser 

alterado, devendo eventuais erros ser sanados por meio de Carta de Correção Eletrônica 

- CC-e.  

A comunicação da Secretaria da Fazenda será efetuada por meio da internet, mediante 

protocolo disponibilizado ao emitente ou a terceiro por ele autorizado, contendo, 

conforme o caso, o número do protocolo, a chave de acesso, o número do CT-e ou a 

data e a hora do recebimento da solicitação da Autorização de Uso do CT-e.  

O emitente do CT-e deverá, obrigatoriamente, disponibilizar download ou encaminhar o 

arquivo eletrônico do CT-e e seu respectivo protocolo de autorização ao tomador do 

serviço, conforme leiaute definido no Ato COTEPE/ICMS nº 18/2012.  

A concessão de autorização de uso não implica em validação da regularidade fiscal de 

pessoas, valores e informações constantes no documento autorizado.  

Base legal: art. 17 da Portaria CAT nº 55/2009.  

12.2.7 - DACTE  

Para acompanhar a carga durante o transporte deverá ser emitido o Documento Auxiliar 

do Conhecimento de Transporte Eletrônico - DACTE, que:  

a) poderá ser impresso em 1 (uma) via;  

b) deverá ter o leiaute estabelecido no Ato COTEPE/ICMS nº 18/2012;  

c) deverá ser impresso:  

c.1) em papel comum, exceto papel jornal, de tamanho mínimo A5 (210 x 148 mm) e 

máximo A4 (210 x 297 mm), podendo ser utilizadas folhas soltas, formulário contínuo, 

formulário pré-impresso ou Formulário de Segurança para Impressão de Documento 

Auxiliar de Documento Fiscal Eletrônico (FS-DA);  

c.2) de modo que não prejudique a leitura das informações nele contidas;  

d) deverá conter código de barras, conforme padrão estabelecido no Ato COTEPE;  

e) poderá conter outros elementos gráficos, desde que não prejudiquem a leitura do seu 

conteúdo ou do código de barras por leitor óptico.  

Quando a impressão do DACTE for feita em Formulário de Segurança para Impressão 

de Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrônico (FS-DA), deverá ser observado 

o disposto em disciplina específica.  
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O DACTE:  

a) somente poderá ser utilizado para acompanhar a carga em trânsito após a concessão 

da Autorização de Uso do CT-e ou na hipótese prevista no artigo 23 da P.CAT 55/09 ;  

b) poderá ser utilizado para efetuar a consulta relativa ao CT-e;  

c) deverá conter a expressão "DACTE".  

Quando a legislação tributária exigir a utilização específica de vias adicionais para os 

documentos fiscais, o contribuinte credenciado a emitir CT-e deverá imprimir o 

DACTE em tantas cópias quantas forem necessárias para atender à exigência, sendo 

todas elas consideradas originais.  

Ainda que formalmente regular, não será considerado idôneo o DACTE que tiver sido 

emitido ou utilizado com dolo, fraude, simulação ou erro que implique, mesmo que a 

terceiro, o não-pagamento do imposto ou qualquer outra vantagem indevida.  

Cumpre esclarecer que a aposição de carimbos no DACTE, quando do trânsito da carga, 

deverá ser feita em seu verso.  

Quando da impressão em formato inferior ao tamanho do papel, o DACTE deverá ser 

limitado por uma borda.  

A Secretaria da Fazenda poderá, por regime especial, autorizar o contribuinte a alterar o 

leiaute do DACTE previsto no Ato COTEPE/ICMS nº 02/2012, para adequá-lo às 

operações por ele praticadas, desde que mantidos os campos obrigatórios do CT-e que 

constem no DACTE.  

Cabe enfatizar que o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico - 

DACTE não é documento fiscal hábil para fins de escrituração fiscal, sendo vedada a 

apropriação de crédito do imposto nele destacado, salvo em hipótese expressamente 

prevista na legislação.  

Base legal: arts. 18 e 19 da Portaria CAT nº 55/2009 e art. 212-O, § 3º, itens 9 e 10 do 

RICMS/SP.  

12.2.8 - Consulta ao CT-e  

Após a concessão da Autorização de Uso do CT-e, a Secretaria da Fazenda 

disponibilizará consulta ao CT-e, na internet, no endereço eletrônico 

www.fazenda.sp.gov.br/cte, pelo prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias.  

A consulta poderá ser efetuada mediante informação da chave de acesso do CT-e.  

Após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a consulta ao CT-e poderá ser substituída 

por informações que identifiquem o CT-e, tais como número, data de emissão, CNPJ e 

valor da prestação de serviço, as quais ficarão disponíveis pelo prazo de 5 (cinco) anos.  
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A consulta também poderá ser efetuada à Receita Federal do Brasil, no endereço 

eletrônico www.cte.fazenda.gov.br.  

Base legal: art. 20 da Portaria CAT nº 55/2009.  

12.2.9 - Cancelamento do CT-e e inutilização da numeração  

O contribuinte emitente poderá solicitar o cancelamento do CT-e, mediante Pedido de 

Cancelamento correspondente a um único CT-e transmitido à Secretaria da Fazenda, 

quando, observadas as demais normas da legislação pertinente, cumulativamente:  

a) não tenha iniciado a prestação do serviço;  

b) tenha decorrido período de no máximo de 7 (sete) dias desde a concessão da 

respectiva Autorização de Uso do CT-e;  

c) não tenha sido emitida Carta de Correção Eletrônica - CC-e relativa ao CT-e que se 

pretenda cancelar.  

Já na hipótese de quebra de sequência da numeração, o contribuinte deverá solicitar a 

inutilização do número de CT-e não utilizado, mediante Pedido de Inutilização de 

Número de CT-e, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente àquele em que ocorrer a 

quebra de sequência de numeração.  

O Pedido de Cancelamento de CT-e e o Pedido de Inutilização de Número de CT-e:  

a) deverão atender ao leiaute estabelecido em Ato COTEPE;  

b) deverão conter assinatura digital do emitente, certificada por entidade credenciada 

pela infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, com o CNPJ de qualquer 

dos estabelecimentos do contribuinte, a fim de garantir a autoria do documento digital;  

c) deverão ser transmitidos via internet, com protocolo de segurança ou criptografia, 

podendo a transmissão ser realizada por meio do software;  

d) terão o seu deferimento ou indeferimento comunicado pela internet, mediante 

protocolo disponibilizado ao solicitante ou a terceiro por ele autorizado, contendo, 

conforme o caso, o número do protocolo, a chave de acesso, o número do CT-e e a data 

e a hora do recebimento da solicitação pela Secretaria da Fazenda.  

Lembramos que o Pedido de Inutilização de Número de CT-e e o Pedido de 

Cancelamento de CT-e transmitidos à Secretaria da Fazenda serão recebidos fora do 

prazo regulamentar, sendo o Pedido de Cancelamento de CT-e recebido até 31 (trinta e 

um) dias da emissão do CT-e.  

Base legal: art. 21 da Portaria CAT nº 55/2009.  
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12.2.10 - Carta de Correção Eletrônica - CC-e  

Após a concessão da Autorização de Uso do CTe, o emitente poderá sanar erros em 

campos específicos do CTe, por meio de Carta de Correção Eletrônica - CC-e 

transmitida à Secretaria da Fazenda.  

Ressalta-se que não poderão ser sanados erros relacionados:  

a) às variáveis consideradas no cálculo do valor do imposto, tais como: valor da 

prestação, base de cálculo e alíquota;  

b) a dados cadastrais que impliquem alteração na identidade ou no endereço de 

localização do emitente ou do tomador do serviço;  

c) à data de emissão do CT-e ou à data do início da prestação do serviço de transporte;  

d) ao número e série do CT-e.  

Observe-se que a Carta de Correção Eletrônica - CC-e deverá atender ao leiaute 

estabelecido em Ato COTEPE, conter assinatura digital do emitente, certificada por 

entidade credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, 

com o número no CNPJ de qualquer dos estabelecimentos do contribuinte, a fim de 

garantir a autoria do documento digital e ser transmitida via internet, com protocolo de 

segurança ou criptografia.  

A comunicação da recepção da CC-e pela Secretaria da Fazenda:  

a) será efetuada pela internet, mediante protocolo disponibilizado ao emitente ou a 

terceiro por ele autorizado, contendo, conforme o caso, o número do protocolo, a chave 

de acesso, o número do CT-e e a data e a hora do recebimento;  

b) não implica validação das informações contidas na CCe ou da admissibilidade da 

respectiva hipótese de emissão.  

Quando houver mais de uma CC-e para uma mesmo CT-e, deverão ser consolidadas na 

última CC-e todas as informações retificadas anteriormente.  

Base legal: art. 22 da Portaria CAT nº 55/2009.  

12.2.11 - Contingência  

Quando, em decorrência de problemas técnicos, não for possível transmitir o arquivo 

digital do CT-e à Secretaria da Fazenda ou obter resposta relativa à Autorização de Uso 

do CT-e, o contribuinte deverá gerar novo arquivo, observado o disposto em Ato 

COTEPE, informando que o referido arquivo digital foi gerado em situação de 

contingência e adotar as providências elencadas de forma detalhada em sua legislação 

estadual.  

 



112 

 

12.2.12- Obrigações do tomador do serviço  

Ao receber um CT-e, o tomador de serviço deverá verificar:  

a) a validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital do CT-e;  

b) a concessão da Autorização de Uso do CT-e, mediante consulta eletrônica à 

Secretaria da Fazenda.  

Caso o tomador de serviço não seja contribuinte credenciado a emitir CT-e ou Nota 

Fiscal Eletrônica - NF-e:  

a) alternativamente ao arquivo digital do CT-e, poderá ser conservado o DACTE 

relativo ao CT-e;  

b) a escrituração do CT-e poderá ser efetuada com base nas informações contidas no 

DACTE.  

Nas hipóteses em que for obrigatória a emissão de CT-e, o tomador de serviço deverá 

verificar o correto cumprimento da obrigação, sendo vedado o recebimento de carga 

acobertada por outro tipo de documento fiscal, exceto na ocorrência de contingência.  

Entretanto, caso o tomador do serviço receber DACTE impresso em contingência e não 

puder confirmar a existência da Autorização de Uso do CT-e, no prazo de 30 (trinta) 

dias do recebimento do DACTE, deverá comunicar o fato ao Posto Fiscal de sua 

vinculação.  

Base legal: arts. 30, 31 e 32 da Portaria CAT nº 55/2009.  

12.2.13- Guarda e escrituração  

O emitente e o tomador do serviço deverão:  

a) conservar o CT-e em arquivo digital pelo prazo de 05 (cinco) anos, para apresentação 

ao fisco, quando solicitado;  

b) utilizar o código "57" na escrituração do CT-e, para identificar o modelo.  

Os documentos fiscais serão armazenados eletronicamente na Secretaria da Fazenda  

Enfatiza-se que deverão ser escrituradas em livros fiscais próprios, sem valores 

monetários e de acordo com a legislação pertinente, as informações:  

a) aos CT-e emitidos e posteriormente cancelados;  

b) aos números de CT-e que tiverem sido inutilizados;  

c) aos números de CT-e utilizados em arquivos digitais que tiveram a Autorização de 

Uso de CT-e denegada.  
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Base legal: arts. 33 e 35 da Portaria CAT nº 55/2009 e art. 212-O, § 1º do RICMS/SP.  

12.2.14 - Inaplicabilidade de regime especial  

A legislação paulista determina que não se aplicam ao Conhecimento de Transporte 

Eletrônico - CT-e e ao Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico 

- DACTE os Regimes Especiais em vigor, concedidos nos termos do artigo 479-A do 

RICMS/SP, relativos à emissão, dispensa de emissão ou alteração de leiaute dos 

documentos fiscais relacionados, bem como a sua substituição por qualquer outro 

documento, exceto na hipótese de disposição expressa em contrário constante no 

próprio Regime Especial:  

a) Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8;  

b) Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9;  

c) Conhecimento Aéreo, modelo 10;  

d) Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11;  

e) Nota Fiscal de Serviço de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 27;  

f) Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, quando utilizada em transporte de 

cargas.  

Essa previsão de inaplicabilidade do regime especial aplica-se a partir das datas em que 

se tornar obrigatória a adoção do CT-e por partes dos contribuintes paulistas.  

Base legal: Portaria CAT nº 149/2012.  

12.2.15 - Relação dos contribuintes obrigados (exemplo de SP) 

Segue a relação dos contribuintes paulistas obrigados a emitir o CT-e, em substituição 

ao Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8, a partir de 1º de 

dezembro de 2012, a que se refere o item "a.1" do tópico 12.2.5:  

ITEM CNPJ 

BASE 

RAZÃO SOCIAL 

1 4961504 ACTUAL CARGO LTDA 

2 55753578 ADEMIR COMERCIO DE VEICULOS E 

TRANSPORTADORA LTDA 

3 11404873 AGT - ARMAZENS GERAIS E TRANSPORTES LTDA. 

4 65744138 AGUETONI TRANSPORTES LTDA 

5 82110818 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA 

6 1661770 AMAZON TRANSPORTES LTDA 
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7 87548038 ANDERLE TRANSPORTES LTDA 

8 46435293 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA 

9 62808571 AQUI-VERES TRANSPORTES LTDA 

10 1125797 ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 

11 9634633 ATL NORDESTE TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA 

12 9554821 ATL SUDESTE TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA 

13 6208105 ATRHOL AGENCIA E TRANSPS HORIZONTINA LTDA 

14 11456525 AVANTE BRASIL TRANSPORTES LTDA - EPP 

15 1107327 BBM SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 

16 4121460 BHM TRANSPORTES LTDA 

17 76592484 BINOTTO S/A LOGISTICA TRANSPORTE E 

DISTRIBUICAO 

18 6127770 BRASCARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 

19 7223558 BRASIL POSTAL ENC CARG LOGISTICA LTDA 

20 59530832 BRASILMAXI LOGISTICA LTDA 

21 48740351 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 

22 384587 BRASUL LTDA 

23 60395589 BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA 

24 5160935 BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. 

25 84046101 BUNGE ALIMENTOS S/A 

26 80220627 BUTURI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 

27 8706145 CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA 

28 82270711 CARGOLIFT LOGISTICA S/A 

29 1622516 CARGOPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. 

30 7814950 C. B. A. TRANSP E COMERCIO LTDA 

31 8152302 CENTRAL DE TRANSP E SERVICOS LTDA 

32 1527330 CESARI EMPRESA MULTIMODAL DE MOV DE 

MATERIAIS LIMITADA 

33 43854116 CEVA LOGISTICS LTDA 

34 25650383 COCAL CEREAIS LTDA 

35 85459857 COMERCIO E TRANSPORTES RAMTHUN LTDA 

36 33127002 COMPANHIA DE NAVEGACAO NORSUL 
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37 89621080 COMPREBEM COM E TRANSPS LTDA 

38 8628629 CONCORDIA LOGISTICA S.A. 

39 94511987 COOP DE TRANSPORTES DE BENS DE MARAU LTDA 

40 71895023 COOPERATIVA DE TRANSP CARGAS QUIM E 

CORROSIVAS DE MAUA 

41 81800849 COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

42 3615415 COOPERATIVA DE TRANSPORTES AUTONOMOS DE 

BENS DE SOROCABA E REGIAO 

43 78989431 COOPERCARGO - COOPERATIVA DOS 

TRANSPORTADORES DE JOINVILLE 

44 78807427 COSTA TEIXEIRA TRANSPORTES LTDA 

45 48060297 COSTEIRA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 

46 59172676 DACUNHA S A 

47 76642743 DEL POZO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 

48 22447684 D'GRANEL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA 

49 3591919 DI CANALLI COM TRANSPS E EMPREEND LTDA 

50 58092305 DIAS ENTREGADORA LTDA 

51 8219203 DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 

52 73500167 DSR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 

53 52492006 EMBRAC-EMPRESA BRASILEIRA DE CARGAS LTDA 

54 60664828 EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA 

55 51485274 EMPRESA DE TRANSPORTES COVRE LTDA 

56 53237962 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA 

57 55065981 EMPRESA DE TRANSPORTES RODOJACTO LTDA 

58 54834007 ESSEMAGA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 

59 45110319 ESTAPOSTES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 

60 2933657 EXATA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. 

61 24640211 EXPRESSO FLECHA DE PRATA LTDA 

62 50935436 EXPRESSO JUNDIAI LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA. 

63 78384674 EXPRESSO MARINGA TRANSPORTES LTDA 

64 52438082 EXPRESSO MIRASSOL LTDA 

65 19368927 EXPRESSO NEPOMUCENO S/A 
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66 428307 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 

67 1743404 FAVORITA TRANSPORTES LTDA 

68 9913147 FL LOGISTICA BRASIL LTDA 

69 10872200 FLEX NORDESTE TRANSPORTES LTDA 

70 93262616 FLORESTAL BARRA LTDA 

71 85127983 FONTANELLA TRANSPORTES LTDA 

72 657565 GAB TRANSPORTES LTDA 

73 61288940 GAFOR LTDA 

74 362811 GB BRASIL LOGISTICA LTDA 

75 5457125 GELOG - LOCACOES E TRANSPORTES LTDA. 

76 1179445 GETEL TRANSPORTE LTDA 

77 5833663 G-LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. 

78 23654551 G M COSTA TRANSPORTES LTDA 

79 163083 GOLDEN CARGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 

80 47888128 GRANELEIRO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. 

81 6915050 GRYCAMP TRANSPORTES LTDA 

82 5011676 G-TECH TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA. 

83 4255617 GUACU ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA 

84 88301882 HENRIQUE STEFANI E CIA LTDA 

85 31807464 HIPER EXPORT TERMINAIS RETROPORTUARIOS S/A 

86 3469003 HIPERION LOGISTICA LTDA 

87 7451885 HORIZONTE LOGISTICA LTDA 

88 49871213 IC TRANSPORTES LTDA. 

89 10827873 IDEAL LOGISTICA E SERVICOS LTDA 

90 58498254 IMOLA TRANSPORTES LTDA 

91 52134798 INTEC INTEGRACAO NACIONAL DE TRANSPORTES DE 

ENCOMENDAS E CARGAS LTDA 

92 9795030 INTERAVIA TRANSPORTES LTDA 

93 3558055 INTERMODAL BRASIL LOGISTICA LTDA. 

94 2750555 INTERPORT LOGISTICA LTDA 

95 22466189 INTERVIAS ARMAZEM E TERMINAL FERROVIARIO 

LTDA 
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96 88668298 IRAPURU TRANSPORTES LTDA 

97 7437567 IRMAOS NUNES TRANSPS LTDA 

98 7755311 ISIS-TRANSPORTES E LOCACAO LTDA. 

99 10761960 IW SERVICOS LOGISTICOS LTDA 

100 49025695 J D COCENZO E CIA LTDA 

101 3058637 JAD CARGAS EXPRESSAS LTDA 

102 4884082 JAD LOGISTICA LTDA 

103 75627836 JALOTO TRANSPORTES LTDA. 

104 20147617 JAMEF TRANSPORTES LIMITADA 

105 52548435 JSL S/A. 

106 52548435 JULIO SIMOES LOGISTICA S/A. 

107 3225625 KENYA S/A. - TRANSPORTE E LOGISTICA 

108 3011765 KM TRANSPORTES RODOVIARIOS CARGAS LTDA 

109 9411448 LDB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 

110 2870124 LENARGE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 

111 84156249 LINAVE LUIZ IVAN NAVEGACAO LTDA 

112 5302000 LIPPAUS LOGISTICA LTDA 

113 43368422 LOCAR GUINDASTES E TRANSP INTERMODAIS S/A 

114 9526131 LOGFERT TRANSPORTES S/A 

115 3203556 LOTRANS - LOGISTICA, TRANSPORTES DE CARGAS, 

COMERCIO E SERVICOS LTDA. 

116 4548589 LSL TRANSPORTES LTDA. 

117 2793723 LTD TRANSPORTES LTDA 

118 5684084 LUIZINHO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 

119 46917936 MARTINELLI & MUFFA LTDA 

120 11482301 MC - TRANSPORTES LTDA 

121 2601134 MENDONCA & CAMARGO TRANSPORTES E SERVICOS 

LTDA 

122 23864838 MERIDIONAL CARGAS LTDA 

123 58180316 MESQUITA S A TRANSPORTES E SERVICOS 

124 10950605 META TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 

125 58506155 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA 
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126 88009030 MODULAR TRANSPORTES LTDA 

127 4525822 MOTOLINER AMAZONAS LTDA 

128 4937694 NAVEGACAO SION LTDA 

129 4412314 NEXTRANS TRANSPORTES LTDA - 

130 83336180 NORDAL NORTE MODAL TRANSP LTDA 

131 46515946 NOVORUMO TRANSPORTES LTDA 

132 4892671 OMAR STEINBRENNER & CIA LTDA 

133 6886401 OPÇÃO TRANSPORTE LTDA 

134 75609123 OURO VERDE TRANSPORTE E LOCACAO S/A 

135 39372677 PAGANINI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 

136 17463456 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA 

137 59460592 PIQUETUR PASSAGENS E TURISMO LIMITADA 

138 3529921 PONTO ALTO TRANSPORTES LTDA 

139 116506 PROFORTE S/A TRANSPORTE DE VALORES 

140 63935688 RACA TRANSPORTES LTDA 

141 60510583 RAPIDO 900 DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 

142 88317847 RAPIDO TRANSPAULO LTDA 

143 5685961 REBELO INDUSTRIA COMERCIO E NAVEGACAO LTDA 

144 83083428 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE 

CARGAS S A 

145 10213051 RG LOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 

146 63050512 RIOS UNIDOS LOGISTICA E TRANSPORTES DE ACO 

LTDA 

147 23245012 RODOBAN SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES 

LTDA 

148 60960473 RODOGARCIA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 

149 2144858 RODOLATINA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 

150 44914992 RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA 

151 43025774 RODOVIARIO BEDIN LIMITADA 

152 4473144 RODOVIARIO CASSIANO LOGISTICA E 

ARMAZENAGEM LTDA 

153 22777692 RODOVIARIO LIDER LTDA 

154 3837329 RODOVIARIO MATSUDA LTDA 
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155 43954460 RODOVIARIO MORADA DO SOL LTDA 

156 98522246 RODOVIARIO SCHIO LTDA 

157 50437409 RODOVIARIO TRANSBUENO LIMITADA 

158 90192899 ROMEU I DOLVITSCH & CIA LTDA 

159 19199348 SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A 

160 19199348 SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A 

161 4711147 SHUTTLE LOGISTICA INTEGRADA LTDA 

162 8310367 SIMEIRA LOGISTICA LTDA 

163 6013646 SR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 

164 2983304 SUPPORT CARGO LTDA 

165 3077452 SUPRICEL LOGISTICA LTDA. 

166 56764822 T.H.V.-TRANSPORTES LTDA 

167 1610798 TECMAR TRANSPORTES LTDA. 

168 3887331 TEGMA CARGAS ESPECIAIS LTDA. 

169 2351144 TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. 

170 11552312 TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS E SERV 

ACES LTDA 

171 73939449 TEX COURIER LTDA 

172 5263318 TFR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 

173 4337030 TIMELOG LOGISTICA S/A 

174 57692055 TNT ARACATUBA TRANSPORTES E LOGISTICA S.A 

175 95591723 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS 

S/A 

176 67546671 TOC TERMINAIS DE OPERACAO DE CARGAS LTDA 

177 82809088 TOMBINI & CIA. LTDA. 

178 66702325 TORA LOGISTICA ARMAZENS E TERMINAIS 

MULTIMODAIS SA 

179 20468310 TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA 

180 59305573 TRAFTI LOGISTICA S.A 

181 76595503 TRANS IGUACU EMPRESA DE TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA 

182 3052564 TRANS KOTHE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA 

183 61031480 TRANSAC TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA 
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184 81108029 TRANSCOCAMAR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA 

185 1553367 TRANSCOPA TRANSPORTE E COMERCIO LTDA 

186 56041825 TRANSCORDEIRO LIMITADA 

187 43053081 TRANSDATA TRANSPORTES LTDA 

188 1259730 TRANSDOURADA TRANSPORTES LTDA 

189 58818022 TRANSFOLHA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA. 

190 49612377 TRANSGUACUANO TRANSPORTES LTDA 

191 30581433 TRANSILVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 

192 83630053 TRANSJOI TRANSPORTES LTDA 

193 2804480 TRANSJORDANO LTDA 

194 65311235 TRANSKOMPA LTDA 

195 54113576 TRANSLOCAL-INTERMODAL TRANSPORTES E 

ARMAZENAGENS LTDA 

196 79942140 TRANSMAGNA TRANSPORTES LTDA 

197 3831403 TRANSMARONI TRANSPORTES BRASIL RODOVIARIOS 

LTDA 

198 50505924 TRANSMOB TRANSPORTES LTDA 

199 55890016 TRANSNOVAG TRANSPORTES S.A. 

200 55890016 TRANSNOVAG TRANSPORTES SA 

201 89207211 TRANSPA GIOVANELLA LTDA 

202 1501729 TRANSPA SANA LTDA 

203 44191880 TRANSPORTADORA AJOFER LTDA 

204 43244631 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 

205 53982542 TRANSPORTADORA AQUARIUN LTDA 

206 35960202 TRANSPORTADORA BELMOK LTDA 

207 63073266 TRANSPORTADORA BOMPRECO LTDA 

208 60702362 TRANSPORTADORA CAPELA LIMITADA 

209 44597524 TRANSPORTADORA CAPIVARI LIMITADA 

210 33530734 TRANSPORTADORA COLATINENSE LTDA 

211 43251230 TRANSPORTADORA CONTATTO LTDA 

212 47698881 TRANSPORTADORA CRUZ DE MALTA LTDA 

213 4764558 TRANSPORTADORA ESPECIALISTA LTDA 
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214 9517334 TRANSPORTADORA FLORESTA DO ARAGUAIA LTDA. 

215 3638844 TRANSPORTADORA GOLD STAR LTDA 

216 44381184 TRANSPORTADORA GRANDE ABC LTDA 

217 32438772 TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA 

218 55184691 TRANSPORTADORA JULE LTDA 

219 3029662 TRANSPORTADORA MASSA COSTA LTDA 

220 86501400 TRANSPORTADORA PITUTA LTDA 

221 88085485 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA 

222 43399567 TRANSPORTADORA PORTO FERREIRA LTDA 

223 3005559 TRANSPORTADORA PRESIDENTE LTDA 

224 53753927 TRANSPORTADORA RAPIDO CANARINHO LTDA 

225 44801942 TRANSPORTADORA RODOMEU LTDA 

226 75073767 TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA 

227 60746518 TRANSPORTADORA TRANSLECCHI LTDA 

228 44720159 TRANSPORTADORA TRANSLIQUIDO BROTENSE LTDA 

229 38912598 TRANSPORTADORA TRANSMACA LTDA 

230 78147105 TRANSPORTADORA VANTROBA LTDA 

231 52397767 TRANSPORTADORA VERONESE LTDA 

232 45059060 TRANSPORTE E COMERCIO FASSINA LTDA 

233 78663788 TRANSPORTE MANN LTDA 

234 9576958 TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA 

235 75553115 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS ZAPPELLINI 

LTDA 

236 4503660 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA 

237 58525197 TRANSPORTES BORELLI LTDA 

238 88473731 TRANSPORTES CAVALINHO LTDA 

239 84300540 TRANSPORTES DALCOQUIO LTDA 

240 61139432 TRANSPORTES DELLA VOLPE S A COMERCIO E 

INDUSTRIA 

241 92644483 TRANSPORTES GABARDO LTDA 

242 57543795 TRANSPORTES GRECCO S/A 

243 49151483 TRANSPORTES IMEDIATO LTDA 
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244 87440434 TRANSPORTES JORGETO LTDA 

245 87689402 TRANSPORTES LUFT LTDA 

246 17215039 TRANSPORTES PESADOS MINAS LTDA 

247 76302157 TRANSPORTES RODOVIARIOS VALE DO PIQUIRI LTDA 

248 29291184 TRANSPORTES TONIATO LTDA 

249 89823918 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA 

250 89317697 TRANSPORTES WALDEMAR LTDA 

251 274729 TRANSPS CANARINHO LTDA 

252 90735549 TRANSPS COLETIVOS TURIJUI LTDA 

253 5220925 TRANSPS TRANSVIDAL LTDA 

254 23653694 TRANSTASSI LTDA 

255 86447224 TRANSULINA TRANSPORTES LTDA 

256 82604042 TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 

257 78531530 TRANSZAPE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 

258 59107938 TRANSZERO TRANSPORTADORA DE VEICULOS LTDA 

259 48818918 TREVO TRANSPORTES LTDA 

260 4471568 TRIUNFO ADM E AGENCIAMENTO LTDA 

261 42310177 TROPICAL TRANSPORTES IPIRANGA LTDA 

262 69151595 TSA TRANSPORTES SCREMIM E ARMAZENAGENS 

LTDA 

263 634453 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA 

264 5212596 TZAR LOGISTICA LTDA 

265 233065 UNIDOCK'S ASSESSORIA E LOGISTICA DE MATERIAIS 

LTDA 

266 7032746 UPRESS LOGISTICA EM TRANSPS LTDA 

267 69037463 V B TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 

268 81127144 V PILATI EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIARIO 

LTDA 

269 1176077 VBR LOGISTICA LTDA 

270 10299567 VELOCE LOGISTICA S.A. 

271 57894016 VENETO TRANSPORTES LTDA 

272 93949899 VENETOSUL TRANSPORTES LTDA 
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273 7031916 VIA LACTEOS TRANSPS LTDA 

274 3232675 VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA 

275 55340921 VIACAO MOTTA LTDA 

276 52611183 VIDEIRA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 

277 32681371 VIX LOGISTICA S/A 

278 1854285 WALDECIR DA COSTA JUNIOR 
 

Base legal: Anexo Único da Portaria CAT nº 55/2009.  
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CAPITULO 13 

 

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - PROJETO SAT FISCAL 

 

 

13.1 - Introdução 

Neste capítulo apresento informações sobre um projeto já em curso no estado de São 

Paulo e que certamente será também implantado nos outros estados. Trata-se do cupom 

fiscal eletrônico, uma nova sistemática de emissão de documento fiscal pelos varejistas. 

Faço aqui um alerta aos Contabilistas para que desde logo comecem a alertar e prevenir 

seus clientes para se organizarem e se prepararem para mais esta novidade.  

 

13.2 - Legislação 

 

Ajuste SINIEF nº 11/2010 autorizou os Estados a instituir o Cupom Fiscal Eletrônico - 

CF-e-SAT, modelo 59, com objetivo de documentar, de forma eletrônica, as operações 

comerciais do varejo dos contribuintes.  

Cada estado deverá regulamentar internamente a aplicação do CF-e. 

 

Na legislação paulista, por exemplo, as regras para a emissão do CF-e-SAT encontram-

se na Portaria CAT nº 147/2012.  

 

13.3 - Objetivos  

 

O SAT é um Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos (CF-e-

SAT) que tem por objetivo documentar, de forma eletrônica, as operações comerciais do 

varejo dos contribuintes do Estado de São Paulo.  

O equipamento SAT é um módulo composto de hardware e software embarcado, que 

visa a substituição dos atuais ECFs (Emissores de Cupons Fiscais) no âmbito do varejo 

do Estado de São Paulo. Esse equipamento irá gerar e autenticar os CF-e-SAT, e, por 

intermédio da internet, transmiti-los periodicamente à Secretaria da Fazenda.  

O projeto possibilitará aos consumidores localizar na internet o documento fiscal num 

prazo muito menor do que o praticado atualmente, no programa da Nota Fiscal Paulista, 

além de simplificar as obrigações acessórias dos estabelecimentos varejistas, pois os 

estabelecimentos não serão mais obrigados ao envio do REDF. Atualmente, o projeto 

CF-e-SAT está em fase de finalização da Legislação Estadual específica, que em breve 

será publicada, bem como está finalizando o sistema de retaguarda, que receberá os CF-

e-SAT emitidos pelos contribuintes paulistas.  
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A expectativa é que o projeto CF-e-SAT terá seu início de forma gradual, sendo que no 

2º semestre de 2012, será publicado o cronograma de obrigatoriedade do SAT.  

13.4 - Documentos fiscais substituídos  

O Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e- SAT, modelo 59, será utilizado para identificar a 

ocorrência de operações relativas à circulação de mercadorias, de forma a substituir os 

seguintes documentos fiscais:  

a) Cupom Fiscal emitido por equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF;  

b) Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2 .  

 

13.5 - Obrigatoriedade de uso do SAT  (exemplo de São Paulo) 

As principais regras de obrigatoriedade de emissão do CF-e-SAT são: 

 

13.5.1 -  Em substituição ao Cupom Fiscal emitido por ECF:  

1) para novos estabelecimentos inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS a 

partir de 01/07/2013, a partir da data da inscrição; 

2) para estabelecimentos que estiverem inscritos no Cadastro de Contribuintes do 

ICMS em 30/06/2013, a partir de 01/07/2013: 

a) não será concedida nova autorização de uso de ECF, exceto 

quando se tratar de ECF transferido de outro estabelecimento 

paulista pertencente ao mesmo contribuinte;  

b) o equipamento ECF que complete 5 anos ou mais da data da 

primeira lacração (indicada no Atestado de Intervenção) deverá 

ter seu uso cessado e substituído por SAT;  

c) poderão ser utilizados os dois tipos de equipamento no mesmo 

estabelecimento, até que todos os equipamentos ECF venham a 

ser substituídos por SAT. 

13.5.2 -  Em substituição à Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2:  

1) a partir de 01/01/2014, para os contribuintes que auferirem receita bruta maior 

ou igual a R$ 100.000,00 no ano de 2013; 

2) a partir de 01/01/2015, para os contribuintes que auferirem receita bruta maior 

ou igual a R$ 80.000,00 no ano de 2014;  

3) a partir de 01/01/2016, para os contribuintes que auferirem receita bruta maior 

ou igual a R$ 60.000,00 no ano de 2015;  

4) decorrido o prazo indicado no item anterior, a partir do primeiro dia do ano 

subsequente àquele em que o contribuinte auferir receita bruta maior ou igual a 

R$ 60.000,00. 
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Observação: 

O contribuinte, uma vez obrigado a emitir CF-e-SAT, terá a obrigatoriedade mantida 

mesmo que, em anos subsequentes, venha a auferir receita bruta menor àquela que 

determinou a imposição de tal obrigação, exceto se vier a tornar-se 

Microempreendedor Individual - MEI.  

 

CAPITULO 14  

 PARCERIAS 

 

 

O que torna este um grande desafio é a constatação por uma significativa parcela das 

empresas de que estão despreparadas para a geração correta das informações seja por 

inadequação dos seus processos e/ou sistemas , seja por deficiência da mão de obra. 

Para corroborar esta afirmativa podemos constatar através da 5ª Pesquisa IOB SPED 

realizada em 2010, com  456 empresas, na qual dados preocupantes puderam ser 

confirmados tais como: 

 43% tiveram dificuldades na parametrização dos seus sistemas internos e nos 

processos de preenchimento; 

 18% das que estavam sujeitas a entrega da FCONT contavam com a prorrogação 

do prazo para cumprimento da obrigação 

 56% tiveram dificuldades na parametrização do sistema interno para geração da 

ECD 

 46% contaram com auxílio de consultoria externa para geração da ECD 

 23% afirmaram sofrer com a falta de capacitação das equipes para gerar o SPED 

 88% não tem total segurança sobre as informações enviadas ao fisco 

 88% não estão seguras quanto aos seus cadastros de 

produtos/clientes/fornecedores 

(a pesquisa completa pode ser acessada no site www.iobsolucoes.com.br) 

 

Os dados são preocupantes e até mesmo alarmantes quando vemos que apenas 12% das 

 

 

Conforme pudemos constatar na Introdução- Parte 1 deste livro, pesquisas apontam que 

88% das empresas pesquisadas não têm segurança de que as informações enviadas ao 

fisco estão corretas e também não garantem a correção das informações constantes dos 

cadastros  de clientes e fornecedores. 

Na mesma pesquisa foi apontado ainda que 46% das empresas contaram com auxílio de 

consultoria externa para geração da ECD. 

Este cenário nos dá uma idéia das dificuldades a serem enfrentadas pelos escritórios de 

contabilidade na preparação dos dados de seus clientes para geração dos arquivos do 

SPED. 

Em diversos trechos já mencionei sobre a necessidade de olhar para este momento com 

novos olhos e para o escritório contábil isto significa pensar na formação de parcerias 

que possam contribuir na realização de um bom trabalho. 

Essas parcerias poderão acontecer em variadas situações visto que são muitas as 

necessidades. 

Há que se ter uma separação entre as necessidades do escritório, necessidades do cliente 

e necessidade de ambos. 

Essa definição é importante para uma correta alocação dos custos decorrentes destas 

parcerias. 
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O escritório que não dispõe de um departamento ou de um profissional de informática 

poderá como alternativa à criação deste departamento contratar uma empresa de 

informática que possa atender suas necessidades, essa é uma necessidade do escritório. 

Por outro lado falei  também anteriormente sobre a adequação dos cadastros de clientes 

e fornecedores e para esta atividade sabemos que muitos dos clientes não dispõem de 

pessoal capacitado ou disponível para esta tarefa. Sabemos também que este trabalho 

não pode ser imputado ao escritório pois compete ao cliente fornecer o cadastro correto 

ao escritório. Para esta necessidade existem no mercado empresas de consultoria e 

empresas de sistemas que fornecem pessoal e tecnologia para este trabalho e para isto o 

escritório poderá firmar parcerias para indicar aos clientes. 

Outra necessidade que é do cliente é a contratação de empresas fornecedoras de 

sistemas de controle de estoque, armazenamento de xml de compras, emissores de NF-

e, e para aqueles clientes que possuem um estoque grande e sem pessoal preparado para 

contagem física também existem empresas de auditoria que oferecem equipes para 

realização deste trabalho. 

Alguns trabalhos terão de ser discutidos a fim de se estabelecer a quem caberão os 

custos e responsabilidades. 

Temos no mercado empresas que fornecem sistemas capazes de colher as informações 

no módulo fiscal da empresa e gerar o Sped Fiscal por exemplo o que facilita muito a 

geração do arquivo.  

Temos também empresas fornecendo programas para auditar e cruzar os diversos 

programas do Sped evitando inconsistências nos programas enviados. 

Por fim lembramos ainda da necessidade de treinamentos tanto para o escritório como 

para o cliente e para isso é possível contar com profissionais e empresas fornecedoras de 

treinamentos voltados para o sped.  

É importante que o profissional contábil tenha esta consciência de que nem tudo terá 

que ser feito pelo escritório podendo socorrer-se de outros profissionais na execução de 

seus trabalhos.   
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CAPÍTULO 15 

IFRS-AJUSTE NA CONTABILIDADE DAS PEQUENAS E MÉDIAS 

EMPRESAS 

Embora o assunto deste livro seja o SPED do ponto de vista do Escritório Contábil, não 

posso deixar de chamar a atenção para esta questão que corre em paralelo e que deverá 

também ser objeto de estudo, preparação e adaptação dos escritórios e clientes. 

As pequenas e médias empresas – PME – ficaram sujeitas a mais esta  legislação 

mencionada a seguir:  

O Conselho Federal de Contabilidade- CFC publicou a RESOLUÇÃO CFC Nº 

1.255/09, que aprovou a NBC T 19.41 – Contabilidade para Pequenas e Médias 

Empresas, tendo como foco os ajustes da IFRS -International Financial Reporting 

Standards (ajustes internacionais de contabilidade) emitidas pelo IASB ( Internacional 

Accounting Standards Board - organização internacional sem fins lucrativos 

responsável pela edição e atualização das normas internacionais de contabilidade, 

denominadas IFRS). 

Em relação às grandes empresas este tema vem sendo tratado há algum tempo, nas 

pequenas e médias porém o cenário ainda preocupa.  

Termos como goodwill (ou Fundo de Comércio  -  Ágio por expectativa de 

rentabilidade futura : Benefícios econômicos futuros decorrentes de ativos que não são 

passíveis de serem individualmente identificados nem separadamente reconhecidos) ou   

impairment (Perdas por desvalorização – Valor contábil do ativo que excede (a) no 

caso de estoques, seu preço de venda menos o custo para completá-lo e despesa de 

vendê-lo ou (b) no caso de outros ativos, seu valor justo menos a despesa para a venda) 

ainda são novidade para a maioria das PME . 

Caberá aos escritórios de contabilidade, responsáveis por boa parte dessas empresas,  a 

conscientização  e adequações necessárias a estas novas regras.  

Para facilitar o entendimento dos termos utilizados, o CFC também publicou a 

Resolução CFC nº. 1.285/10 e incluiu o Apêndice “Glossário de Termos” à NBC 

T 19.41, onde explica e esclarece cada termo utilizado. 

Como foi dito acima, o objetivo desta obra  é o SPED, o que me impede de aprofundar 

esta questão de cunho contábil.  Assim a recomendação é para que o tema seja analisado 

posteriormente pelo profissional buscando junto ao site do CFC-Conselho Federal de 

Contabilidade e do CPC-Comitê de Pronunciamentos Contábeis  todo regramento já 

publicado sobre o assunto. 

Extraí do site do CPC o texto abaixo que nos dá uma visão geral das mudanças em 

andamento: 
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Sumário do Pronunciamento Conceitual Básico 

Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações 

Contábeis 

Observação: Este sumário, que não faz parte do Pronunciamento, está sendo apresentado 

apenas para identificação dos principais pontos tratados, possibilitando uma visão geral do 

assunto. 

Objetivo e alcance 

 

1. O objetivo do Pronunciamento Conceitual Básico – “Estrutura Conceitual para a 

Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis” é o de servir como fonte 

dos conceitos básicos e fundamentais a serem utilizados na elaboração e na 

interpretação dos Pronunciamentos Técnicos, bem como na preparação e utilização das 

Demonstrações Contábeis das entidades comerciais, industriais e outras de negócios. 

 

2. O documento tomado como fonte para esta Estrutura é o Framework for the 

Preparation and Presentation of Financial Statements, emitido pelo IASB – 

International Accounting Standards Board, com as mínimas alterações possíveis. É 

importante notar que, por ser o original um documento destinado a uma validade 

mundial, é de natureza a mais geral possível e considera determinados conceitos que 

podem, ou não, ser suportados por normas específicas nacionais. Assim, por exemplo, 

esta Estrutura Conceitual admite a figura da Reavaliação de Ativos quando cita a figura 

da manutenção do capital físico (item 104 e seguintes). Todavia, a Lei das Sociedades 

por Ações, após a modificação instituída pela Lei nº. 11.638/2007, não mais admite 

esse procedimento a partir de 2008. Nesse caso, como essa é uma das alternativas de 

manutenção de capital, e não a única, apesar dessa menção no documento a 

Reavaliação espontânea de ativos não mais poderá ser realizada no Brasil enquanto 

viger a Lei atual. Isso não contraria, absolutamente, as normas do IASB, já que a opção 

pela utilização da manutenção do capital financeiro entre nós está totalmente dentro 

das regras daquela organização. Assim, tanto a Lei das Sociedades por Ações vigente 

até 2007 quanto a posterior estão em conformidade com as normas internacionais de 

contabilidade preconizadas pelo IASB, mesmo uma aceitando e outra não a reavaliação 

de ativos. 

 

3. Em outras situações também se vêem nesta Estrutura diversas alternativas, como 

quando se discutem os critérios de avaliação ou bases de mensuração de ativos como 

no item 100. A menção a diversas alternativas não permite que simplesmente a 

entidade ou o profissional contábil escolham qualquer critério em cada situação 

específica. É necessário analisar-se a situação e as normas específicas para se decidir 

por qual base de mensuração em cada situação real. Ou seja, este documento é 

conceitual e não resolve, por si só, uma situação em particular quando esta está prevista 

em documento específico. Ele se destina a servir de fundamento à elaboração dos 

Pronunciamentos Técnicos, à sua constante revisão, à elaboração e à análise e 

utilização das Demonstrações Contábeis. Sozinho, somente pode ser utilizado para 

solução de casos práticos na inexistência de normas específicas. 

 

Objetivo das Demonstrações Contábeis 

 

4. Esta Estrutura Conceitual define que o objetivo das demonstrações contábeis é fornecer 

informações sobre a posição patrimonial e financeira da entidade (Balanço 
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Patrimonial), sobre seu desempenho em um determinado período (Demonstração do 

Resultado) e sobre as modificações na sua posição financeira (Demonstração dos 

Fluxos de Caixa, no Brasil, a partir de 2008), informações essas que sejam úteis a um 

grande número de usuários em suas avaliações e tomadas de decisão econômica. 

 

5. Esses usuários possuem interesses e competências distintas, por isso precisam as 

Demonstrações Contábeis ser preparadas para atendimento às necessidades comuns da 

maioria deles. Todavia, elas não fornecem todas as informações que os usuários 

possam necessitar para tomar decisões econômicas, considerando que tais 

Demonstrações Contábeis refletem principalmente os efeitos financeiros ocorridos no 

passado e não contém necessariamente informações que não sejam de caráter 

financeiro. Adicionalmente, presume-se que os usuários das Demonstrações Contábeis 

tenham um conhecimento razoável dos negócios, atividades econômicas e de 

contabilidade e a disposição de estudar as informações com razoável diligência. 

 

6. E devem essas Demonstrações estar complementadas por notas explicativas e outros 

quadros analíticos ou demonstrações que permitam o adequado entendimento sobre a 

posição patrimonial e financeira, o desempenho em um determinado período e as 

modificações na sua posição financeira mencionadas no item 5, a fim de propiciar uma 

boa avaliação do que ocorreu no passado e de ajudar nas projeções sobre o futuro. 

 

Os Pressupostos Básicos: O Regime de Competência e a Continuidade 

 

7. Um pressuposto básico para a elaboração das Demonstrações Contábeis é o da 

apropriação das receitas e das despesas, com suas mutações nos ativos e passivos e, 

conseqüentemente, no patrimônio líquido, com fundamento nos momentos em que seus 

fatos geradores contábeis ocorrem, e não apenas quando de seus reflexos no caixa. Isso 

caracteriza o Regime de Competência. Por outro lado, esses fatos geradores devem 

estar fundamentados economicamente, mas respaldados em fluxos de caixa já 

acontecidos ou em pagamentos e recebimentos por acontecer, mas desde que estes 

últimos sejam derivados de fatos geradores já ocorridos. O Regime de Competência 

exige também a confrontação das despesas com as receitas a que se relacionam. 

 

8. O outro pressuposto é o de que as Demonstrações Contábeis são preparadas sob o 

pressuposto da Continuidade das atividades da entidade; se esse pressuposto não 

estiver presente, os conceitos básicos estipulados por esta Estrutura precisam ser 

modificados e a devida divulgação precisa ser dada. 

 

As Características Qualitativas das Demonstrações Contábeis 

 

9. São quatro as principais características qualitativas obrigatoriamente presentes nas 

Demonstrações Contábeis: Compreensibilidade, Relevância, Confiabilidade e 

Comparabilidade. 

 

10. A Compreensibilidade se fundamenta no objetivo do pronto entendimento por parte do 

usuário que tenha as características mencionadas no item 5, mas a complexidade de 

qualquer matéria não deve levar à falta de registro, de registro adequado ou de 

evidenciação sob o argumento de eventual dificuldade de entendimento por parte desse 

usuário. 

 

11. A Relevância diz respeito à influência de uma informação contábil na tomada de 

decisões. As informações são relevantes quando podem influenciar as decisões 
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econômicas dos usuários, ajudando-os a avaliar o impacto de eventos passados, 

presentes ou futuros ou confirmando ou corrigindo as suas avaliações anteriores. A 

Relevância depende da natureza e também da materialidade (tamanho) do item em 

discussão. 

 

12. A Confiabilidade exige que a informação seja apresentada da forma mais apropriada 

possível, retratando adequadamente o que se pretende evidenciar (faithful 

representation). 

 

13. Para a Confiabilidade estar presente é fundamental que seja sempre respeitada a 

Primazia da Essência Sobre a Forma, ou seja, que, no que se espera sejam raros os 

casos de não conformidade dos documentos formais com a realidade econômica, que 

esta última prevaleça nas Demonstrações Contábeis. 

 

14. E, ainda, é necessário também que se observem a neutralidade (imparcialidade), a 

prudência (com o cuidado para se evitar exacerbado conservadorismo com suas 

distorções) e a integridade (no sentido de estarem completas) nas informações 

contábeis. 

 

15. Quanto à Comparabilidade, trata-se de característica que permite a melhor visão da 

evolução da entidade medida sob os mesmos critérios e princípios ao longo do tempo, 

mas sem que isso leve à não-evolução das práticas contábeis; e a comparabilidade 

também se aplica à adoção das mesmas práticas por empresas semelhantes. 

 

16. Mas ressaltem-se as Limitações na Relevância e na Confiabilidade das Informações, 

devidas, principalmente, à observância à Tempestividade e à análise da Relação 

Custo/Benefício das informações. A necessidade de bem informar com relevância no 

momento mais oportuno ao usuário pode levar à perda de parte da confiabilidade em 

razão de a entidade não dispor ainda de todos os elementos necessários à informação. 

Esse equilíbrio entre Relevância, Confiabilidade e Tempestividade é uma preocupação 

constante a ser observada. O custo de obtenção e divulgação da informação também 

não deve suplantar seus benefícios aos usuários. Esse equilíbrio e, na realidade, o 

Equilíbrio entre todas as Características Qualitativas das Demonstrações Contábeis é 

assunto de julgamento profissional da mais alta importância. Somente esse equilíbrio 

leva à apresentação dessas Demonstrações com característica de Verdadeira e 

Adequada (true and fair view). 

 

Os Elementos das Demonstrações Contábeis 

 

17. Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do 

qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para a entidade. Repare-se 

que a figura do controle (e não da propriedade formal) e a dos futuros benefícios 

econômicos esperados são essenciais para o reconhecimento de um ativo. Se não 

houver a expectativa de contribuição futura, direta ou indireta, ao caixa da empresa, 

não existe o ativo. 

 

18. Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja 

liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios 

econômicos. 

 

19. Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos 

os seus passivos. 
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20. Receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a 

forma de entrada ou aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resultam em 

aumentos do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de aporte dos 

proprietários da entidade. 

 

21. Despesas são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a 

forma de saída ou redução de ativos ou incrementos em passivos, que resultam em 

decréscimo do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de distribuição de 

resultado ou de capital aos proprietários da entidade. 

 

22. Essas definições são bastante amplas e não distinguem as receitas propriamente ditas 

dos ganhos e nem as despesas propriamente ditas das perdas. Essa divisão não é dada 

como vital pelo Pronunciamento, apesar de ele reconhecer que os ganhos e as perdas se 

referem a baixas não comuns de ativos destinados ao uso, ou derivam de fatores 

exógenos à entidade ou possuem outras especificidades. É dada, no documento, maior 

importância à sua evidenciação e segregação como itens não recorrentes na 

Demonstração do Resultado do que à diferença conceitual entre esses elementos. 

 

23. Note-se que não há, nesta Estrutura Conceitual, segregação entre receitas e despesas 

operacionais e não operacionais, muito menos a figura de resultados extraordinários. 

O vital é a segregação, na Demonstração do Resultado, dos seus componentes que 

tenderão a não ocorrer no futuro. 

 

O Reconhecimento dos Elementos das Demonstrações Contábeis 

 

24. As definições anteriormente mencionadas não indicam quando os ativos, passivos, 

receitas e despesas são reconhecidos contabilmente. Esse processo depende, 

fundamentalmente, da Probabilidade de Realização de Benefício Econômico Futuro e 

da Confiabilidade nessa Mensuração, além de outros fatores. Se não houver a provável 

realização desses benefícios, ou se eles não puderem ser confiavelmente mensurados, 

não há como reconhecer ativos e receitas. Também há a obrigatoriedade de serem 

prováveis as entregas de ativos para o reconhecimento dos passivos e das despesas. É 

necessária sempre a presença de um custo ou de um valor confiáveis. 

 

Mensuração dos Elementos das Demonstrações Contábeis e Conceitos de Capital e 

Manutenção de Capital 

 

25. Esta Estrutura Conceitual reconhece que os elementos patrimoniais podem ser 

reconhecidos pelo custo histórico, atualizado monetariamente ou não, custo corrente 

(reposição), valor líquido de realização ou valor presente dos futuros benefícios 

econômicos. O custo histórico é a base mais comumente adotada, em combinação com 

as demais para certas situações. 

 

26. A escolha da base mais adequada depende do conceito de capital a ser mantido pela 

entidade. Quando o relevante é a manutenção do capital financeiro (monetário), lucro é 

o que excede o capital financeiro aportado pelos proprietários. Esse conceito leva, 

normalmente, à adoção do custo histórico para os elementos patrimoniais e à inclusão, 

no resultado, das variações de preços de determinados elementos. 

 

27. Quando o relevante é a manutenção do capital físico, lucro é o que excede à 

manutenção da capacidade física inicial do período. Nesse caso, as variações de preços 
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dos ativos, por exemplo, são consideradas ajustes ao capital, e não lucro, como é o caso 

das reavaliações de ativos destinados ao uso. 

 

28. Esta Estrutura Conceitual não define qual o conceito de capital a utilizar, apesar de 

reconhecer que o capital financeiro é o mais utilizado. Assim, todos esses conceitos 

precisam ser aplicados à luz das normatizações e práticas contábeis específicas. 

 

**** 
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CAPITULO 16 

RESPONSABILIDADE CIVIL E PENAL DO CONTABILISTA 

 

É do conhecimento do Contabilista que o trabalho realizado pelo escritório contábil 

implica em assumir responsabilidades pelas informações fornecidas ao fisco e com o 

SPED não é diferente. Assim é de fundamental importância a delimitação das 

obrigações de ambas as partes, cliente e escritório, através de um contrato de prestação 

de serviços visando resguardar tomador e prestador de problemas futuros. 

Conforme verificaremos abaixo existem diversas legislações estabelecendo obrigações e 

penalidades ao contabilista.  O objetivo neste capítulo é apresentar as principais 

legislações que tratam da responsabilidade do Contabilista sem , contudo, ter a  

pretensão de esgotar o assunto. 

  

 

16.1 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

 

Como já dissemos em tópicos anteriores é muito importante a elaboração de contrato. 

Vejam como se pronunciou o Conselho Federal de Contabilidade acerca deste tema: 
 
Com a aprovação no novo Código Civil Brasileiro, pela Lei n.º 10.406/ 
2002, essa responsabilidade ficou, explicitamente, configurada, a ponto de a 
contabilidade merecer um capítulo próprio no mesmo. 
Há vários anos, demonstramos nossa preocupação com a falta de hábito 
dos contabilistas brasileiros em firmar, por escrito, com seus clientes o 
instrumento contratual de tais contratações. Esse assunto foi, também, 
durante vários anos, bastante discutido no âmbito do Sistema CFC/CRCs. 
Diante desta conjuntura, torna-se necessário adequarmos nossos 
padrões de comportamento profissional. A adoção do contrato de prestação 
de serviços contábeis, por escrito, é medida urgente e inadiável. Por isso, o 
Conselho Federal de Contabilidade decidiu aprovar a Resolução CFC nº 987/ 
03, no intuito de alavancar essa mudança de hábitos, a fim de resguardar os 
interesses da profissão e dos contratantes de serviços contábeis. 
 
( extraído do livro eletrônico CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONTABILIDADE em 02/02/11 no endereço  
http://www.cfc.org.br/uparq/contrato_prest_ser.pdf ) 

 

O contrato deve ser feito por escrito definindo : 

    - Serviços contratados 

    - Serviços não abrangidos 

    - Valor dos honorários 

    - Demais condições gerais 

    

Ao firmar contrato de prestação de serviços o profissional contábil passa a se 

responsabilizar tecnicamente pela contabilidade do contratante devendo essa 

responsabilidade deve ter começo e fim, sendo que o período deve estar bem definido, 

iniciando preferencialmente por contrato escrito e finalizando pelo respectivo distrato, 

com a conseqüente entrega de documentos, relatório da situação fiscal e contábil do 

cliente que deixa de ser atendido 

 

http://www.cfc.org.br/uparq/contrato_prest_ser.pdf
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O Código de Defesa do Consumidor- Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990- em seu 

art. 25 e 51, inciso I estabelece que  é proibido cláusula que atenue, exonere ou 

impossibilite a obrigação de indenizar.  

 

 

 

16.2 -EXERCÍCIO PROFISSIONAL –INFRAÇÕES E  PENALIDADES - 

 

Do ponto de vista profissional encontramos as infrações e penalidade ao na legislação 

abaixo citada:    

 

RESOLUÇÃO CFC Nº 960/03 

... 

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

 

Art. 24. Constitui infração: 

 

I – transgredir o Código de Ética Profissional; 

 

II – exercer a profissão sem registro no CRC ou, quando registrado, esteja 

impedido de fazê-lo. 

 

III –  manter ou integrar organização contábil em desacordo com o 

estabelecido em ato específico do CFC; 

IV – deixar o profissional ou a organização contábil de comunicar, ao CRC, 

a mudança de domicílio ou endereço, bem como a  ocorrência de outros fatos 

necessários ao controle e fiscalização profissional; 

 

V – transgredir os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas 

Brasileiras de Contabilidade; 

 

VI – manter conduta incompatível com o exercício da profissão, desde que 

não previsto em outro dispositivo; 

 

VII – fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para registro em CRC; 

 

VIII – incidir em erros reiterados, evidenciando incapacidade profissional; 

 

IX – reter abusivamente ou extraviar livros ou documentos contábeis que 

lhes tenham sido profissionalmente confiados;  

 

X – praticar, no exercício da atividade profissional, ato que a lei define 

como crime ou contravenção; 

 

XI – praticar ato destinado a fraudar as rendas públicas; 

 

XII –  elaborar peças contábeis sem lastro em documentação hábil e idônea; 
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XIII – emitir peças contábeis com valores divergentes dos constantes da 

escrituração contábil; 

 

XIV – deixar de apresentar prova de contratação dos serviços profissionais, 

quando exigida pelo CRC, a fim de comprovar os limites e a extensão da 

responsabilidade técnica perante cliente ou empregador, ou, ainda e quando for o caso, 

servir de contraprova em denúncias de concorrência desleal. 

 

Parágrafo único. O CFC classificará as infrações segundo a freqüência e a 

gravidade da ação ou omissão, bem como os prejuízos dela decorrentes. 

 

Art. 25. As penas consistem em: 

 

I – multas; 

 

II – advertência reservada; 

 

III– censura reservada; 

 

IV – censura pública; 

 

V –  suspensão do exercício profissional; 

 

VI – cancelamento do registro profissional. 

 

§ 1º Os critérios para enquadramento das infrações e aplicação de penas 

serão estabelecidos por ato do CFC. 

 

§ 2º Para conhecer e instaurar processo destinado à apreciação e 

punição é competente o CRC da base territorial onde tenha ocorrido a infração, feita a 

imediata e obrigatória comunicação, quando for o caso, ao CRC do registro principal. 

 

§ 3º A suspensão do exercício profissional por falta de pagamento de 

anuidade ou multa cessará, automaticamente, com a satisfação da dívida.  

 

($ 3ª do Art. 25 com nova redação dada pela Resolução CFC nº 1.045, de 16 

de setembro de 2005.) 

 

§ 4º Os sócios respondem solidariamente pelos atos relacionados ao 

exercício profissional praticados por contabilistas ou por leigos em nome da 

organização contábil. 

 

 

16.3 -RESPONSABILIDADE CIVIL - NOVO CÓDIGO CIVIL - LEI Nº 10.406/02 

 

No aspecto civil as responsabilidades estão assim distribuídas: 

 

16.3.1 - Reparação de Danos  
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  “Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 

ilícito.” 

“Art. 927 – Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo.” 

 

 

16.3.2 – Responsabilidade pela Escrituração Contábil  

 

  “Art. 1.182 – Sem prejuízo do disposto no art. 1.174, a escrituração ficará sob a 

responsabilidade de contabilista legalmente habilitado, salvo se nenhum houver na 

localidade.” 

 

 Nota:   O Profissional da Contabilidade é pessoalmente responsável perante o cliente 

(empresário) pelos atos culposos, e é solidariamente responsável perante terceiros 

(fisco, fornecedores, clientes, entidades financeiras, etc.), pelos atos dolosos. 

 

 

16.3.3 – Responsabilidade do Contabilista e outros Auxiliares  

 

  “Art. 1.177 – Os assentos lançados nos livros ou fichas do preponente por qualquer 

dos prepostos encarregados de sua escrituração, produzem, salvo se houver procedido 

de má-fé, os mesmos efeitos como se o fossem por aquele.” 

 

 “Parágrafo único – No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente 

responsáveis, perante os preponentes, pelos atos culposos; e, perante terceiros, 

solidariamente com preponente, pelos atos dolosos.” 

 

“Art. 1.178 – Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos, 

praticados nos seus estabelecimentos e relativos à atividade da empresa, ainda que não 

autorizados por escrito.” 

 “Parágrafo único – Quando tais atos forem praticados fora do estabelecimento, somente 

obrigarão o preponente nos limites dos poderes conferidos por escrito, cujo instrumento 

pode ser suprido pela certidão ou cópia autêntica do seu teor.” 

 

 

16.4 - RESPONSABILIDADE PENAL - DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE 

DEZEMBRO DE 1940 (CÓDIGO PENAL) 

 

No aspecto penal os riscos são os seguintes: 

 

16.4.1 - Crime de Apropriação Indébita – Repasse de Contribuições 

 

Art. 168-A (CP) – Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas 

dos contribuintes, no prazo e forma legal e convencional. 

   - Reclusão 2 a 5 anos, e multa 
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16.4.2 - Crime de Apropriação Indébita – Lançamento Contábil 

  

Art. 168-A (CP)  

 ... 

Parágrafo 1º - Nas mesmas penas incorre quem deixar de: 

II – Recolher contribuições devidas à Previdência social que tenham integrado despesas 

contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços. 

 

 

16.4.3 - Crime de Apropriação Indébita – Não lançamento Contábil 

 

Art. 337-A (CP) – Suprir ou reduzir contribuições sociais previdenciária e qualquer 

acessório, mediante as seguintes condições: 

II – Deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as 

quantias descontadas dos segurados ou devidas pelo empregador ou pelo tomador de 

serviços; 

Reclusão: de 2 a 5 anos e multa. 

 

16.4.4 – Estelionato – Obtenção de vantagem fraudulenta 

 

   Art. 171 (CP) – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, 

induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro 

meio fraudulento: 

    

- Reclusão 1 a 5 anos, e multa 

 

 

 

16.5 - CRIMES TRIBUTÁRIOS - LEI Nº 8.137, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990. 

 

A lei 8.137/90 assim define os crimes contra a ordem tributária: 

 

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou 

contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (Vide Lei nº 

9.964, de 10.4.2000) 

        I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; 

        II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo 

operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal; 

        III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer 

outro documento relativo à operação tributável; 

        IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva 

saber falso ou inexato; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.137-1990?OpenDocument
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        V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento 

equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente 

realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação. 

        Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

        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. 

        Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: (Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000) 

        I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou 

empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo; 

        II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, 

descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria 

recolher aos cofres públicos; 

        III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer 

percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como 

incentivo fiscal; 

        IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou 

parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento; 

        V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao 

sujeito passivo da obrigação 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. 

 

16.6 – FALÊNCIAS – LEI 11.101 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2.005 

 

 

 O Profissional da Contabilidade, juntamente com o crime de responsabilidade civil, 

responde criminalmente junto com o empresário pelo crime de “fraude contra credores” 

nos seguintes casos: 

 

16.6.1 -  Fraude contra credores 

 

Art. 168 – Praticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a 

recuperação judicial ou homologar a recuperação extrajudicial, ato fraudulento de que 

resulte ou possa resultar prejuízo aos credores, com o fim de obter ou assegurar 

vantagem indevida para si ou para outrem. 

 Pena – Reclusão, de 3 a 6 anos, e multa. 
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16.6.2 -  Fraude contra credores  - Aumento da Pena 

 

Art. 168... 

Parágrafo 1º - A pena aumenta-se de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), se o agente: 

 

I – Elaborar escrituração contábil ou balanço com dados inexatos; 

II – Omite, na escrituração contábil ou no balanço, lançamentos que deles deveria 

constar, ou alterar escrituração ou balanço verdadeiros; 

III – Destrói, apaga ou corrompe dados contábeis ou negociáveis armazenados em 

computador ou sistema informatizado; 

IV – Simula a composição do capital social; 

V – Destrói, oculta ou inutiliza, total ou parcialmente, os documentos de escrituração 

contábil obrigatórios. 

 

 

16.6.3 -  Contabilidade Paralela 

 

Par. 2º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até metade se o devedor manteve ou 

movimentou recursos ou valores paralelamente à contabilidade exigida pela legislação. 

Concurso de Pessoas: 

Par. 3º Nas mesmas penas incidem os contadores, técnicos contábeis, auditores e outros 

profissionais que, de qualquer modo, concorrerem para as condutas criminosas descritas 

neste artigo, na medida de sua culpabilidade.  

 

 

 

16.7 – RESPONSABILIDADE PERANTE O CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - LEI 8.078/90  

 

16.7.1 – Reexecução do Serviço 

 

O consumidor de serviço com vício de qualidade pode,  à sua escolha,  exigir a 

reexecução desses,  sem custo adicional ou a restituição  imediata  da  quantia paga, 

devidamente corrigida, mais eventuais perdas e danos (art. 20) 

 

16.7.2 – Responde independente da culpa 

 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e 

riscos (art.14) 

 

16.7.3 – Penalidade 

 

O prestador de serviço que infringir o CDC está sujeito às seguintes penalidades: 

 Art. 56 - Suspensão da atividade 

 Art. 58 - Multa de 200 a 3 milhões de UFIRs 
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CAPITULO 17 

ENTRADA OU SAÍDA DE CLIENTE – TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE  

RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

 

Vimos no Capítulo 16 as implicações civis e penais a que estão sujeitos os Contabilistas 

no exercício da profissão.  

Vimos também no Capítulo 7 a importância da elaboração do Contrato de Prestação de 

Serviços entre o profissional e o cliente. 

Neste capítulo vamos tratar de uma outra importante  obrigação que é a elaboração do 

Termo de Transferência de Responsabilidade Técnica o qual deverá ser elaborado pelo 

Contabilista por ocasião da saída do cliente e também deverá ser exigido pelo 

profissional por ocasião da entrada de um novo cliente em seu escritório. 

Apresentaremos a seguir a legislação do Conselho Regional de Contabilidade do Estado 

de São Paulo para dar ciência aos profissionais das regras estabelecidas lembrando aos 

profissionais de outros estados que deverão pesquisar junto ao CRC do seus respectivos 

estados o dispositivo legal que trata deste assunto. 

 

 

 

RESOLUÇÃO CRC SP Nº 1040/09  
 

DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 

APROVA O TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

O Plenário do CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE 

SÃO PAULO, no uso de suas atribuições regimentais; 

 

CONSIDERANDO que o Contabilista necessita de uma regulamentação para a 

transferência de responsabilidade técnica de seus clientes;  

 

CONSIDERANDO que um termo para documentar a transferência de um responsável 

técnico para outro facilita o trabalho de fiscalização nas organizações contábeis;  

 

CONSIDERANDO que o controle da transferência de responsabilidade técnica, além 

de valorizar a profissão, busca assegurar a conduta ética e profissional da Classe 

Contábil; e,  

 

CONSIDERANDO a solicitação apresentada pelo SESCON SP – Sindicato das 

Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, 

Informações e Pesquisas no Estado de São Paulo para a normatização da transferência 

de responsabilidade técnica;  

 

R E S O L V E :  

 

Artigo 1º - Aprovar o Termo de Transferência de Responsabilidade Técnica como 

conduta ética e profissional entre Contabilistas que faz parte integrante desta Resolução, 

como Anexo I, Modelo de Termo de Transferência de Responsabilidade Técnica, como 
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Anexo II e Modelo de Autorização de Transferência de Serviços Contábeis e de 

Serviços Acessórios, como Anexo III.  

 

Artigo 2º - A inobservância desta Resolução constitui infração aos artigos 2º, inciso 

VII, 7º e 11, inciso IV, da Resolução CFC nº 803/1996 - Código de Ética Profissional 

do Contabilista.  

 

Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor 90 (noventa dias) após a data de sua 

publicação.  

 

Sala das Sessões do Plenário, 30 de novembro de 2009.  

 

SERGIO PRADO DE MELLO 

Presidente  

 

 

 

ANEXO I DA RESOLUÇÃO CRC SP Nº 1040/2009, DE 30.11.2009  
 

 

TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA  

 

CAPÍTULO I  

 

POR OCASIÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA  

Artigo 1º - O presente Termo de Transferência de Responsabilidade Técnica deverá ser 

preenchido pelo novo responsável técnico em 3 (três) vias, sendo a 1ª (primeira) para o 

cliente, a 2ª (segunda) para o responsável técnico anterior e a 3ª (terceira) será de 

responsabilidade do novo responsável técnico que deverá apresentar à fiscalização do 

CRC SP, quando solicitada.  

 

Artigo 2º - O novo responsável técnico deverá informar-se junto ao cliente sobre as 

razões da substituição e, se necessário, fazê-lo também junto ao responsável técnico 

anterior.  

 

Artigo 3º - O responsável técnico anterior deverá comunicar ao atual sobre fatos que 

deva tomar conhecimento a fim de habilitá-lo para o bom desempenho das funções a 

serem exercidas.  

CAPÍTULO II  
 

DA DEVOLUÇÃO DE LIVROS, DOCUMENTOS E ARQUIVOS 

MAGNÉTICOS  

Artigo 4º - O responsável técnico anterior deverá entregar no prazo estabelecido em 

cláusula rescisória do contrato de prestação de serviços ou, na falta deste, no prazo de 
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60 (sessenta) dias contados a partir da cisão contratual, ao novo responsável técnico, os 

documentos, livros fiscais, livros contábeis e os arquivos magnéticos, com obrigação 

prevista em lei referente ao período sob sua responsabilidade, não se incluindo neste 

caso detalhes técnicos dos seus sistemas de informática, os quais são de sua exclusiva 

propriedade.  

CAPÍTULO III  
 

DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ACESSÓRIAS  

Artigo 5º - É dever do responsável técnico anterior o cumprimento das obrigações 

tributárias acessórias, cujo período de competência tenha decorrido na vigência do 

contrato de prestação de serviços com seu ex-cliente, ainda que o prazo de vencimento 

da exigência seja posterior ao da vigência do mencionado contrato, salvo expressa 

disposição contratual em sentido contrário.  

 

Artigo 6º - Na falta de formalização do contrato de prestação de serviços ou previsão 

contratual, a cobrança de honorário adicional especificando que corresponde ao 

cumprimento das obrigações fiscais anuais, como: folha de pagamento do décimo 

terceiro salário, informes de rendimentos, DIPJ, RAIS, DCTF, DACON, DIRF, DES, 

encerramento do balanço anual e outros, será devido por inteiro ao novo responsável 

técnico que cumpriu ou irá cumprir as obrigações anuais da empresa cliente, não 

importando durante quantos meses o responsável técnico anterior prestou serviços ao 

cliente.  

CAPÍTULO IV  

 

DO PROTOCOLO DE LIVROS E DOCUMENTOS  

Artigo 7º - Toda documentação enviada pelo responsável técnico anterior deve ser 

amparada por protocolo em 2 (duas) vias para comprovar a sua entrega. No conteúdo do 

protocolo constará obrigatoriamente: o remetente, o destinatário, a descrição dos 

documentos, referência do período, data da entrega/recebimento, local para 

identificação da pessoa que recebeu bem como campo para assinatura.  

 

Artigo 8º - Os documentos deverão ser entregues ao representante legal do cliente ou a 

quem ele indicar, preferencialmente, ao novo responsável técnico, mediante autorização 

por escrito.  

CAPÍTULO V  
 

DAS OMISSÕES E IRREGULARIDADES  

Artigo 9º - Erros, atos e omissões infringentes de normas técnicas ou de dispositivos 

legais, que forem constatados pelo novo responsável técnico no exercício de sua 

atividade profissional, referentes ao período de competência do responsável técnico 

anterior, deverão ser comunicados ao cliente a qualquer tempo, por escrito, para que ele 

possa tomar as providências cabíveis.  

 

Artigo 10 - O responsável técnico, novo ou anterior, deverá disponibilizar toda a 

documentação (protocolo, distrato contratual, etc.) de transferência ou de recebimento 
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de documentação de clientes sempre que for exigido pela fiscalização do CRC SP.  

 

Sala das Sessões do Plenário, 30 de novembro de 2009.  

 

SERGIO PRADO DE MELLO 

Presidente  

 

 

ANEXO II DA RESOLUÇÃO 1.040/09 
 

 

1) DADOS DA EMPRESA OBJETO DA TRANSFERÊNCIA: 

Razão Social: _________________________________________________________________________________  

Inscrição CNPJ: ____________________________________  Inscrição Estadual: __________________________  

Endereço: __________________________________________________  Bairro: ___________________________  
Cidade: ________________________  Estado: _____ CEP: __________- _______ Fone: ( ___ 

) _____- _______________________  

 Serviços executados: 
- Contabilidade  [   ] Sim [   ] Não Escrita Fiscal  [   ] Sim [   ] Não  

- Folha de Pagamento  [   ] Sim  [   ] Não Ativo Imob.     [   ] Sim [   ] Não  
- Outros Serviços (especificar):  ___________________________________________________________________  

- Os impostos são recolhidos pela organização: [   ] Sim [   ] Não - Quais?  _________________________________  

 Forma de Tributação: [   ] Lucro Presumido [   ] Lucro Real [   ] 
Simples Nacional 

 Modalidade de pagamento do ICMS:  [   ] Débito/ Crédito  [   ] Estimativa
 [   ] Simples      [   ] Isento 

 

2) SITUAÇÃO DOS SERVIÇOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO ANTERIOR: 

Contabilidade até: ____/ ____/  ____ . Diário / Razão até: ____/ ____/ ____ . 

Livros Fiscais até: ____/ ____/  ____ .   Balancete / Balanço até: ____/ ____/ ____ . 
Livros Fiscais, Comerciais e documentação legal da empresa até: ____/ ____/ ____ . 

Data da Transferência da Responsabilidade Técnica:  ____/ ____/ ____ . 

 Ultima obrigação acessória entregue: 
IRPJ - Ref. ano-base: ________________  SINTEGRA _________________________ - Ref 

:  DACON:____________ 
DIRF - Ref. ano-base: ________________  DES: - Ref:  ____________________  

Outros:_____________ 

RAIS - Ref. ano-base: ________________  DCTF:  - Ref:  ____________________  
Responsável pelo envio das obrigações acessórias vincendas – contabilista anterior (   ) novo 

contabilista (   )   

 

3) MOTIVO DA TRANSFERÊNCIA:  __________________________________________________________ . 

 

4) DADOS DA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL / RESPONSÁVEL TÉCNICO 

ANTERIOR: 

Organização Contábil: ________________________________ CNPJ:  _______________  

CRC/ ______________________________________________ : ____________________  
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Endereço: _____________________________________________________ Bairro:_________________________  

Cidade: __________________________Estado:  ___  CEP:  ________ -  ______  Fone: 

(____)  __________________________ 
Contabilista Responsável: ______________________________________________________________________  

CRC/  ____ :  ___________  Categoria __________________  e-mail  ____________________________________  

 

5) DADOS DA NOVA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL / NOVO RESPONSÁVEL 

TÉCNICO: 

Organização Contábil: ________________________________ CNPJ:  _______________  

CRC/ ______________________________________________ : ____________________  
Endereço: _____________________________________________________ Bairro:_________________________  

Cidade: __________________________Estado:  ___  CEP:  ________ -  ______  Fone: 

(____) ___________________________ 
Contabilista Responsável: ______________________________________________________________________  

CRC/  ____ :  ___________  Categoria __________________  e-mail  ____________________________________  

_____________________________________________________________________________

_______________ 

Este TERMO DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA é firmado 

para fins de cumprimento da RES. CRC SP Nº 1040/2009 do CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO. O não atendimento ensejará em 
infração ao artigo 2º, inciso VII, artigos 7º e 11, inciso IV da Resolução CFC nº 803/96. 

E, por ser verdade o que está declarado, firmamos o presente Termo, para os fins a que se 

destina. 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

Organização Contábil/Responsável técnico 

anterior 

Carimbo e Assinatura 

Nova Organização Contábil/Novo responsável 

técnico  

Carimbo e Assinatura 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 
Local e Data Assinatura da Empresa Transferida 

 

1ª Via - Cliente - 2ª Via - Organização Contábil/Responsável técnico anterior - 3ª Via - Nova 
Organização Contábil/Novo responsável técnico 
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ORIENTAÇÕES 
O preenchimento do campo OBSERVAÇÕES é opcional.  

Esta página pode ser impressa no verso do Termo de Transferência de 
Responsabilidade Técnica. 

 
 
 
 

   
 

 

 

 

Impressão no Verso 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
__________________________________ 

Novo responsável técnico  

Carimbo e Assinatura 
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ANEXO III DA RESOLUÇÃO 1.040/09 
 
 

MODELO 

 

AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DE SERVIÇOS 

ACESSÓRIOS 

 

 
Empresa Contábil (Anterior) 

 

REF.: TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 

Prezados Senhores, 

 

   Tem esta a finalidade de informá-los sobre a decisão de encerrar nosso 
relacionamento profissional a partir do próximo dia .../.../..... nossa decisão trata da necessidade 

de:__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 

   Para assumir a responsabilidade técnica de nossa escrituração contábil, 

contratamos a (novo responsável técnico), com sede à (......), fone: (.........), a quem na pessoa de 
seu representante legal, Sr. (..........) ou a quem ele indicar, poderão ser entregues os livros e 

documentos da (Empresa Cliente), com a nossa autorização para assinar o respectivo protocolo 

de devolução. 

   Estaremos à sua disposição para nos fornecer os documentos e prestar 
todas as informações necessárias para o cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas e 

previdenciárias referentes ao período em que permaneceram como responsáveis técnicos, tais 

como: Informes de rendimentos, DCTF, RAIS, DIRF, DACON, DIPJ, DES e a impressão e 
registro dos livros fiscais e contábeis, mais as obrigações acessórias de âmbito estadual, 

municipal, previdenciárias e eletrônicas. 

   Agradecemos pelos anos de convívio e bom relacionamento 

profissional, apresentamos nossas cordiais saudações. 
 

  

 
São Paulo, .....de....................de......... 

 

______________________________ 
Empresa Cliente 
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CAPITULO 18 

ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO 

 

 

Fiscalização – Atendimento e Defesa do Contribuinte 

 

É sabido que seja no escritório, ou seja, na empresa, a figura do fiscal nunca é bem 

vinda. Chega a ser um contra-senso se pensarmos que trata-se de um servidor público, 

pago com o dinheiro da sociedade, isto é, com o nosso dinheiro , e que no entanto nos 

causa tanto temor. O fiscal trabalha para nós, aplicando as leis que nós criamos, através 

dos nossos representantes nos poderes legislativo, executivo e judiciário. 

Ora, como podemos ter medo de alguém que trabalha para nós ? 

Como podemos temer as leis que foram feitas por pessoas que trabalham para nós ? 

Ou estamos com problema de representatividade ou não estamos seguindo as leis, ou o 

que é pior : as duas coisas. 

O remédio para isto é um só: temos que escolher melhor nossos representantes, 

acompanhar o trabalho que realizam, participar e opinar na criação e aplicação das leis. 

Porém enquanto isto não acontece nosso papel é seguir a lei e conviver da melhor 

maneira possível com nosso funcionário: o Fiscal. 

Desde que estejamos cumprindo adequadamente as regras não há motivo para temores 

em relação à fiscalização e caso haja divergências no entendimento da aplicação da 

legislação temos o direito de apresentar a  defesa de nossas posições. 

Neste sentido torna-se fundamental por parte do Contabilista e sua equipe a busca 

constante de treinamentos, leituras, desenvolvimento profissional e participação nas 

entidades de classe a fim de manter-se atualizado e preparado face às inúmeras 

alterações legais impostas pelo fisco. 

No intuito de contribuir nesta atualização é que publicamos abaixo algumas 

informações básicas acerca do atendimento à fiscalização e defesa do contribuinte. 

 

 

1- IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL 

Ao receber a visita do fiscal é direito do Empresário solicitar que este identifique-se 

com a  apresentação de sua carteira funcional oficializando assim o inicio da 

fiscalização na empresa. 

Ao receber o agente de fiscalização tributária, a empresa deve apresentar o livro de 

Termos e Ocorrências (Mod. 6) para que o fiscal possa anotar o início do procedimento 

fiscal. 

É importante a empresa designar  um único profissional para falar com o Fiscal, 

centralizando as informações e decisões. Deve esse profissional  ser aquele que possua 

amplo conhecimento sobre os fatos, que tenha boa fluência na empresa e desenvolva um 

bom relacionamento com o fiscal. Deve sempre estar amparado pelos profissionais das 

áreas fiscal, contábil e jurídica. 

  

 

2 – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS 
Livros, relatórios, planilhas auxiliares, etc  

O Código Tributário Nacional em seu artigo 195, permite aos fiscais a análise de livros,  

documentos e papéis do contribuinte, com o objetivo de verificar a ocorrência do fato 

gerador, determinar a matéria tributável e apurar o valor do tributo devido. 

Os artigos 196 e 197 do Código Tributário Nacional , determinam que as diligências da 
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fiscalização sejam feitas e documentadas por escrito de forma que o contribuinte  

entregue os documento mediante requisição por escrito. 

O contribuinte por sua vez deve manter  a guarda dos  livros obrigatórios e dos 

documentos que lastreiam os respectivos lançamentos.  

O contribuinte está obrigado a exibir à autoridade fiscal somente os livros obrigatórios, 

constantes nas leis e regulamentos e respectivos documentos.  

O fiscal portanto  não tem o direito de exigir fichas, planilhas de controles internos e 

outros registros não exigidos por lei. Caso ele solicite esses documentos, o Contador 

deve, educadamente, pedir um momento e analisar se convém apresentar o que lhe pede 

o fiscal. Os livros, controles ou planilhas não obrigatórios podem até ser apresentados 

desde que façam prova a favor da empresa. O contribuinte não é obrigado a apresentar 

documentos não obrigatórios que façam prova contra si ou que possam comprometer a 

empresa.   

É importante ressaltar que  a não apresentação dos livros obrigatórios pode implicar  no 

arbitramento do lucro da empresa na forma dos artigos  259, 529 e 530 RIR/99, por isto 

o Contador deve possuir pleno domínio da legislação para saber quais são os  livros   

obrigatórios.  

A empresa tem a obrigação de apresentar ao fisco apenas os documentos solicitados por 

escrito. Caso documentação solicitada seja levada pelo fiscal, ou caso este peça para 

entrega-la em algum outro local fora da empresa é importante  protocolar os 

documentos e ficar com uma via vistada.  

Relembramos que a  empresa não tem obrigação de apresentar ao fiscal qualquer 

documento  que possa comprometê-la, mesmo quando solicitado. É objetivo da 

fiscalização encontrar  erros, irregularidades na documentação da empresa, juntando ao 

processo fiscal como prova  em julgamentos  tanto na esfera administrativa como 

judicial,  pois o fiscal deve comprovar ou demonstrar evidências concretas para autuar a 

empresa. 

Sempre que solicitado prazo à fiscalização para a entrega dos documentos este  deve ser 

feito por escrito. Uma recusa em conceder tal prazo por parte do fiscal, pode dar à 

empresa o argumento de cerceamento de defesa (artigo  5º e 170 da Constituição 

Federal de 1988).  

A empresa não deve obstruir o trabalho da fiscalização, mas sim estar  disposta a 

oferecer o melhor tratamento possível, buscando  esclarecer, ser prestativa, demonstrar 

cálculos, sem contudo  expor suas partes deficitárias.  

 

 

3 – AUTORIDADE FISCAL - CONDUTA INDEVIDA 

No desempenho da sua atividade o fiscal  encontra  limitações de ordem 

comportamental, previstas na Constituição Federal, nos artigos 5º, 34 e 180. 

Destacamos abaixo algumas condutas indevidas do fiscal:  

1) Invadir o estabelecimento, ameaçar ou intimidar. 

2) Tomar posse dos bens do contribuinte, 

3) Aplicar torturas de ordem moral para obter informações. 

4) Exigir  cumprimento de obrigações não previstas em Lei. 

5) Violar a honra, imagem ou intimidade do contribuinte. 

6) Dificultar ou impedir o funcionamento tanto do estabelecimento  como do trabalho 

dos funcionários ou impedir a locomoção de pessoas ou funcionários do contribuinte. 

7) Afirmar ser o contribuinte um sonegador, ou dar tratamento discriminatório e 

difamatório. 

8) Solicitar a entrega de documentos, informações, obrigações acessórias com prazo 
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insuficiente para o seu cumprimento. 

9) Exigir documentos, controles internos ou relatórios não obrigados pela legislação. 

10) Induzir o contribuinte ao erro. 

11) Acessar  instalações ou informações não relacionados ao tributo sob fiscalização. 

Em caso de procedimento irregular do fiscal o contribuinte pode denunciar tal conduta 

em sua defesa no processo administrativo solicitando a anulação do auto de infração. 

 

4 -  PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DEFESA DO CONTRIBUINTE  

Ao término do procedimento de  fiscalização, será emitido um termo de fiscalização 

mencionando que não achou irregularidades na empresa  ou será lavrado um AUTO DE 

INFRAÇÃO, cobrando os tributos porventura devidos segundo o entendimento do 

fiscal.  

Em ocorrendo a lavratura do auto de infração, a empresa deve efetuar a defesa 

administrativa de fato e de direito, anexando provas com o objetivo de contestar e 

reverter a cobrança dos tributos.  Este processo  de defesa administrativa pode ser 

elaborado pelo Contador ou qualquer outro profissional, não havendo  a exigência de 

um profissional específico.   

O processo administrativo/fiscal de defesa  na Receita Federal obedece ao trâmite 

estabelecido no Decreto 70.235/72. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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CAPITULO 19  

UNIDOS VENCEREMOS - PARTICIPAÇÃO NAS ENTIDADES DE CLASSE  

 

 

Neste momento de transição radical para um novo modelo de escritório contábil é 

importante que o profissional saiba que não está sozinho, que a maioria dos seus colegas 

de profissão estão enfrentando as mesmas dificuldades e encontrando variadas soluções. 

A união dos profissionais neste momento poderá tornar esta travessia menos penosa. 

Penso que a participação  nas entidades de classe, que sempre foi importante, agora 

passa a ser indispensável, pois são neste locais que encontraremos outros profissionais 

também interessados na melhoria de qualidade do trabalho, no aperfeiçoamento 

profissional, na troca de experiências. E através das suas entidades de classe é que o 

profissional poderá ter acesso ao que hoje chamamos de EDUCAÇÃO CONTINUADA, 

que nada mais é do que o processo de manter os profissionais da classe em constante 

aprendizado, buscando atualizar seus conhecimentos técnicos e com isso proporcionar 

um trabalho de maior qualidade ao cliente.   

Além da busca do aperfeiçoamento profissional propriamente dito, é coletivamente que 

o profissional terá força e condições de opinar, reclamar, protestar, discutir e exigir das 

autoridades as mudanças e adequações que julgar necessárias. 

Sozinhos não temos força !    

Participe ! Associe-se !  

Um questionamento que devemos fazer é: nestas últimas e em todas as outras eleições 

na hora do voto nós nos preocupamos coma nossa classe contábil ? Pensamos em 

colocar lá no Congresso Nacional, na Assembléia Legislativa, na Câmara Municipal 

alguém que pudesse defender os interesses da classe contábil ? Faça um rápido 

exercício de memória e relembre em quem votou no último mês de outubro/2010 para 

senador 1, senador 2, deputado federal, deputado estadual, governador ?  

Lembrou os nomes ?  Não lembra mais ?  

Pois são eles que  criam as leis que dirigem nossas vidas para o bem ou para o mal. 

Tudo, tudo, tudo na nossa vida profissional, social, familiar depende do que fazem os  

políticos, depende de como eles governam o nosso país. Eles estão lá para nos 

representar mas parece que nós não gostamos muito de discutir este assunto.  

Gostando ou não de política tenha certeza, você será governado por ela. 

Imagine o dono  de um escritório de contabilidade que não goste muito de contabilidade 

e que, por obrigação, escolhe aleatoriamente (e com pressa pois é feriado e dia  de ir à 

praia) todos os funcionários para os cargos importantes do escritório, e que só voltasse 

ao escritório dali a quatro anos.  Nestes quatro anos ele iria se ocupar do seu time de 

futebol, do carnaval, da novela, do big brother, etc .  

Como será que ele encontraria seu escritório ao retornar ? 

Ele teria direito de reclamar se estivesse tudo uma bagunça?  Se ele fosse roubado pelos 

funcionários que ficaram sozinhos este tempo todo ele teria razão de reclamar ? 

Mas ao final destes quatros, depois de ver seu escritório destruído pelos funcionários 

que não cumpriram o que prometeram, embora tenham recebido seus altos salários 

mesmo sem terem ido ao trabalho, o que será que faria este dono do escritório ? 

Seria ele capaz de novamente escolher aleatoriamente outros funcionários para cuidar 

do escritório pelos próximos quatro anos ? 
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Parece absurdo que algum empresário aja desta maneira, contudo, é isso que fazemos 

com o país ao entregarmos o comando nas mãos de políticos inescrupulosos 

interessados apenas em tirar proveito da máquina pública. Não acompanhamos o 

trabalho e o comportamento diário destes representantes. Não participamos das decisões 

tomadas por eles. Não lutamos por justiça e punição dos ladrões. E na eleição seguinte 

repetimos o erro novamente. 

Entra ano, sai ano e estamos lá votando em pessoas absolutamente desconhecidas ou em  

figuras esdrúxulas que pouco poderão fazer para melhorar este sistema.  

Por isso é que quero reforçar aqui a necessidade da nossa participação ativa nas 

entidades de classe, associações, sindicatos, conselhos, federações, etc 

Assim podemos ao mesmo tempo aperfeiçoar nossa capacidade profissional e participar 

das discussões e decisões governamentais que influenciam a categoria contábil. 

 

Como sugestão seguem abaixo os endereços de algumas entidades onde o profissional 

poderá obter auxílio, treinamento, orientações presencialmente ou pela internet 

conforme o caso. 

 

www.fenacon.org.br 

www.crcsp.org.br 

www.sindcontsp.org.br 

www.sescon.org.br 

www.portaldoempresariocontabil.com.br 

www.sebrae.org.br 

www.cfc.org.br 

www.jucesp.fazenda.sp.gov.br 

www.cpc.org.br 

www.spedbrasil.com.br/ 

www.portaldosped.com.br 
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PORTAL DO SPED-PROF. SÉRGIO 

. 

Conheça também em nosso site: 

DVD SPED PARA CLIENTES 

Orientações aos clientes dos escritórios contábeis e 

empresários em geral 

Reforçando a parceria EMPRESÁRIO X CONTADOR 

WWW.PORTALDOSPED.COM.BR 

 

http://www.portaldosped.com.br/

