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RESUMO

A fim de estudar e conhecer todas as novidades tecnológicas e teóricas
que envolvem a evolução natural e atual da contabilidade se faz necessário
compreender e conhecer as origens da contabilidade, seu início, de que
forma se desenvolveu, pois assim, pautados no conhecimento primário do
que é contabilidade e como ela evoluiu seremos capazes de avaliar e
mensurar sua evolução para os dias atuais. Teremos um estudo que mostra
a história primitiva da matéria, tanto no mundo com as escriturações
descobertas, como no Brasil com as mesmas evidências encontradas, e
teremos os conceitos da contabilidade, bem como o perfil do profissional
que a sustenta que é o Contador, e assim baseado na bagagem dessas
informações, conseguiremos abordar o “hoje”, ou seja, todas essas
tecnologias aplicadas nos dias atuaise pretendemos responder diversos
questionamentos que surgem ao descrever deste trabalho e sendo tópico
de uma transformação, podemos citar o Sistema Público de Escrituração
Digital – SPED que é realidade para o mundo contábil,no intuito de
compreender: de que forma os contadores estão se adaptando ao Sistema
Público de Escrituração Digital – SPED, os impactos dessa nova utilização
e descrição de informações, enfim, estão preparados? É necessária constante
atualização? Quais são os riscos a evitar? A fim de alcançar os objetivos
propostos a metodologia utilizada para a realização desse trabalho encontra-
se principalmente a partir de conceitos e aplicações encontradas em livros,
artigos e publicações e outras a serem indicadas no decorrer da pesquisa.
Também serão consultados sites especializados no tema, pois o próprio
projeto SPED disponibiliza um site específico para acesso às informações.

1 Trabalho apresentado ao Centro de Ensino Superior de Catalão, em forma de monografia,
como requisito para graduação em Ciências Contábeis.
2 Graduado em Ciências Contábeis pelo Centro de Ensino Superior de Catalão - CESUC
3 Graduado e Mestre em Economia pelo Instituto de Economia da Universidade Federal
de Uberlândia (IE/UFU) e Professor de Economia e Planejamento Tributário no Centro
de Ensino Superior de Catalão (CESUC).
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1. Introdução

A globalização de mercados dentro de nosso País e em torno do
mundo dá suporte a novas e constantes mudanças e assim frente às
transformações diárias de qualquer que seja o ambiente ou ramo de
trabalho, temos a Ciência da Contabilidade e especialmente o seu ambiente
de trabalho em constante curso de novidades, tanto no cenário da
legislação, quanto no cenário das práticas e, sendo em nossos dias, espelho
destas transformações o Sistema Público de Escrituração Digital – SPED
e seus projetos iniciais como Escrituração Contábil Digital – ECD,
Escrituração Fiscal Digital – EFD, e Nota Fiscal Eletrônica NF-e, todos
oriundos de estudos governamentais com parcerias privadas que sem dúvida
alguma necessitam de um empenho da classe usuária dos sistemas e
geradores das informações, para conhecimento e conseqüente entendimento
de suas ferramentas para alcance pleno de seus objetivos e progresso de
todos.

Sendo assim, uma das áreas da Contabilidade que está em plena
transformação éa evolução no modo de gerir informações, seja ela para
os usuários internos, externos ou o próprio fisco,o Sistema Público de
Escrituração Digital – SPED surge como uma ferramenta imprescindível
no controle e transparência dos processos de geração e repasse de
informações vitais para controle fiscal e gerencial de uma organização.

Dessa forma, é importante descrevera importância da nova visão
quanto a informações das empresas, a nova forma de atuação que o fisco
adota na fiscalização e controle de atividades das empresas e de como se
deu a evolução deste projeto que sem dúvida alguma é um dos primeiros
passos para o que possivelmente as pessoas do passado inseridas na
contabilidade chamavam de existir no futuro.

Buscar entender a forma como todos os profissionais que atuam
na contabilidade recebem o projeto SPED, a sua estrutura organizacional,
profissional e a busca pela atualização, são as prerrogativas e é de suma
importância, uma vez que o projeto é visto em um primeiro momentocomo
sendo um elemento que tem como função única fiscalizar e apontar erros
gerais de uma organização, podendo não serbem aceito, faz-se necessário
compreender que sua função vai além de fiscalizar e apontar erros, ele
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acompanha diariamente o cumprimento dos procedimentos internos e
avaliação de informações a fim de verificar se esses são adequados e se
os mesmos atingem aos objetivos legais, além de proporcionar maior
segurança ao funcionamento correto das operações.

Nessa perspectiva, esse estudo justifica-se, pois servirá para
esclarecer de que forma clara e objetiva como a prática da contabilidade
se comportava e como ela se comporta agora, e para isso fazendo uso de
exemplificações de algumas obrigações acessórias que mudaram de forma,
ou seja, sendo as mesmas informações repassadas ao fisco de forma
diferente, uma sendo de forma mais digital, computadorizada, deixando de
lado o papel, as escriturações com canetas e livros capa dura, pois se
gerava ainda em pouco tempo declarações em papel, formulários e que
agora só são aceitas pelo fisco via internet, representando assim uma grande
mudança em todos os procedimentos.

A contabilidade como já esperado também se faz beneficiária e
faz uso do mundo digital, da tecnologia, que tanto já sabemos que nos
envolve, um mundo cada vez mais avançado,onde temos uma breve
substituição do papel moeda, propriamente dito do dinheiro em espécie: o
real; pelos cartões de crédito que adaptados com “chip” e senhas já não
são necessários alguns reais para adquirir algo para o consumo, tem-se
hoje lojas e mais lojas todas disponíveis 24 horas por semana sem sequer
ter um funcionário pra lhe atender, isso é o ramo das lojas virtuais, quem
diria em tempos de decadência econômica e antes do advento da internet
que isso seria um dia possível? A comunicação cada vez mais avançada
com celulares, notebooks, ipods, e vários outros aparelhos que conectam
rápidos e facilmente por um simples toque na tela do seu telefone celular,
a tecnologia está disponível também as grandes massas da população, pois
sem eles teriam realmenteos resultados positivos das grandes organizações?
Enfim, a ideia central que se deve ter é que todas as esferas governamentais
estão fazendo uso desta mesma tecnologia pra controle e fiscalização de
empresas, surgindo novos sistemas, aprimorando os que existem, fazendo
investimentos personalizados em T.I – Tecnologia da Informação, ou seja,
está cada vez mais próximo do contribuinte, sabendo seu faturamento, com
quem comercializa, de que forma realiza essa comercialização, quais
produtos, e sabendo seu faturamento, tem condições de saber sua parcela
ao temido imposto e ainda mais, tem ferramentas para o acompanhamento
se foi pago e uma forma de receber dos que deixam de cumprir com suas
obrigações.
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Nesta perspectiva, este trabalho tem como objetivo geral analisar
como foi desenvolvida a contabilidade na antiguidade, através de
escriturações em rochas e grutas utilizadas pelo homeme como encontra-
se a situação atual da contabilidade, gerando um comparativo de seu
desenvolvimento com gerações passadas, e fazendo uso do SPED como
centralizador das mudanças, tentando descrever como foram às alterações
nos cenários da tecnologia em geral e especificamente na prática,
descrevendo sobre o que muda seus pontos positivos, pontos negativos e
pra quem são esses pontos, dependendo do ângulo de vista.

As conclusões finais serão as respostas da problematização em
questão criadas neste projetoebuscando compreender a importância dessa
evolução tecnológica no uso de informações de contabilidade, que auxiliam
direta e indiretamente o progresso de todo país.

2. Evolução Histórica da Contabilidade

Com o natural desenvolvimento de novas ferramentas digitais e
tecnológicas a serviço do contribuinte e do governo, surgem novas práticas
e novos desafios a cada dia na contabilidade, bem como, na forma de gerir
e transferir suas informações seja ao fisco ouos seus diversos usuários,
nesse sentido, passamos por um momento de grande ajuste de
procedimentos, deixando o que às vezes era sempre habitual de ser fazer,
para conhecer o novo e a nova forma de se trabalhar, com novidades nos
processos de gerar informações e alteração nos que já existem, podendo
surgir à resistência à mudança, e será necessário um grande
acompanhamento e constante atualização pelos seus usuários assíduos, pois
deste resultado depende para definirmos a qualidade de inúmeras
informações fornecidas pelas organizações e suas contabilidades.

2.1 Histórico da Contabilidade

A importância de se iniciar um estudo sobre a nova forma de se
trabalhar as informações, representadas pelo projeto SPED, fica claro na
consideração de alguns autores, onde se destaca o entendimento da
contabilidade no passado, do que algum dia foi feito e de que forma foi
trabalhado, para que assim, compreendidos do que já foi realizado, torne-
se claro o entendimento de grandes alterações em práticas habituais da
contabilidade no futuro.
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Nesse sentido descreve SÁ (2010, p. 21):

Para que a exposição de um sistema de pensamento seja clara, é
preciso que se comece pelas origens. Só as origens dos
pensamentos nos podem dar melhor idéia de como se justificam
os fatos presentes. Para que se compreenda a contabilidade, pois,
como ramo importante do saber humano que é necessário se faz
remontar as suas profundas origens.

2.1.2 Contabilidade Primitiva

Segundo os estudos de SÁ(2010, p. 21), “Antes que o homem
soubesse escrever e antes que soubesse calcular, criou ele a mais primitiva
forma de inscrição, que foi a artística, da qual se valeu para, também,
evidenciar seus feitos e o que havia conseguido para seu uso”.

Autores descrevem que a qualidade e a quantidade dos recursos
adquiridos com a caça ou as colheitasfizeram comque o homem nota-se
algo distintoe, os resultados de seu trabalho geraram aumentos de seus
pertences, iniciando o raciocínio do patrimônio, o qual, nos dias atuais, é
um tema abordado pela contabilidade.

E com a necessidade de expressar e quantificar seus pertences o
homem usa de seus objetos para escriturar seus bens, conforme definição
de SÁ (2010, p. 22):

Com o uso de sua arte, o homem primitivo passou a evidenciar
a riqueza patrimonial que detinha, em inscrições nas paredes das
grutas (onde produziu pinturas) e também em pedaços de ossos
(por meio de riscos ou sulcos), utilizando-se dos instrumentos
que já dispunha.

Partes de animais como pedaços de ossos foram encontrados em
grande parte da França,em grutas ainda conservadas, também na Europa e
no Brasil forma encontradas inscrições que descrevemsobre o patrimônio
do homem primitivo, o qual representavam suas riquezas sobre a forma
de desenhos nas paredes das grutas que usavam para se proteger em sua
sobrevivência, sendo possível reconhecer até a utilidade dos bens que
possuía e a qualidade nos riscos que acompanhavam os desenhos.

Nesse sentido surgiram as escriturações, conforme considera SÁ
(2010, p.22):
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Assim nasceram os registros de uma escrituração contábil, e
contábil porque se quantifica e evidencia a riqueza patrimonial
do indivíduo ou de sua família, sendo a fase de um empirismo
primitivo em que as inscrições da riqueza denunciavam o início
de um conhecimento que haveria, ao longo dos anos, de tornar-
se cada vez mais complexo.

Figura 1: tábua de barro – escrituração primitiva
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Contabilidade_do_mundo_antigo

É visível a necessidade do homem em quantificar suas posses,e
isso vem de milhares de anos, e essa evolução ocorre naturalmente com
as ferramentas e seu tempo, e mesmo que sejam escritas em grutas ou
por cores de desenhos, destaca-se já, uma expressão da contabilidade que
se demonstra em pleno desenvolvimento, que é fornecer informações ao
homem, ou seja, o quanto ele possui e o que ele tem, para que conhecendo
suas posses, decisões possam ser tomadas embasadas em informações.

Conhecer a história de nossa Contabilidade nos completa para que
possamos ter um compreendimento mais claro sobre os dias atuais,
buscando tratar de conceitos mais específicos e de algumas práticas bastante
atuais, onde os conhecimentos são relevantes para uma correta conclusão
e observação dos novos fatos, sabendo que a evolução natural dos
procedimentos e processos se faz necessária para acompanhamento da
evolução seja ela comercial, industrial ou de mercados.

Assim, pode-se entender a grande importância dos registros
contábeis e suas utilidades que podem ser inúmeras para seus usuários.Com
as definições sobre a matéria da contabilidade temos o Patrimônio seu
objeto de estudo e os autores ainda declaram que a contabilidade deve

SPED - Sistema Público de Escrituração Digital Aguinaldo Teodoro Barbosa Fonseca e Alexander Dias Siqueira



Revista CEPPG - CESUC - Centro de Ensino Superior de Catalão, Ano XV nº 27, 2º Semestre/2012186

ser utilizada como ferramenta muito importante na geração de informações
concretas para serem utilizadas nas tomadas de decisões.

4. O Profissional Contábil

Sabendo da responsabilidade que se dirige a um profissional que
atribui tantas informações, surge a figura do Contador, que na considerações
de Marion (2008), Denomina-se técnico em contabilidade aquele que cursou
contabilidade em nível técnico. Após o termino do curso superior (3° grau)
de contabilidade, o profissional é chamado de contador ou bacharel em
Ciências Contábeis. Tanto o Técnico quanto o Contador podem ser chamados
de Contabilistas, e ambos podem, legalmente, ser responsáveis pela
contabilidade das empresas, atuando em diversos segmentos da matéria.

O CFC – Conselho Federal de Contabilidade realizou no ano de
2009 a pesquisa do Perfil do Contabilista Brasileiro, visando conhecer o
perfil do profissional da Contabilidade em todos os aspectos
(socioeconômico, profissional, cultural e político) e suas percepções sobre
a profissão e a Contabilidade e, ainda, avaliar as atribuições do Sistema
CFC/CRCs sob o ponto de vista do Contabilista.

Os resultados da pesquisa foram divulgados em uma obra de forma
objetiva, contendo os resultados unificados, representativos para o Brasil,
e estratificados por segmento, Contador e Técnico e por estado,
possibilitando a análise dos indicadores de forma genérica e específica.

São dados e informações significativas que, certamente, contribuirão
para aperfeiçoar as ações do Sistema CFC/CRCs na busca contínua de
promover o desenvolvimento do profissional contábil e do fortalecimento
do Sistema perante a classe e a sociedade.

Agora seguem alguns dados divulgados pela pesquisa BRASILEIRO
(2009, p. 12):

A pesquisa sobre o Perfil do Profissional da Área Contábil mostra
que a maior parte é formada por pessoas do sexo masculino. Do
total de entrevistados,74,6% são homens e 25,4%, mulheres.
Analisando-se os resultados por segmento profissional –
Contadores e Técnicos –, verifica-se que, tanto na formação do
primeiro quanto na do segundo, prevalece à participação
masculina. Os dados obtidos na pesquisa, por unidade federada,
revelam que, em nenhuma delas, a quantidadede mulheres supera
a de homens. Os estados nos quais essas quantidades mais se
aproximam são: Amazonas e Pará. Vale ainda informar que a
menor participação do sexo feminino ocorreu no Estado de Santa
Catarina.
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Em continuidade aos levantamentos no Brasil de dados estatísticos
sobre o perfil do Contabilista Brasileiro, já se encontra disponível no
site do CFC - Conselho Federal de Contabilidade, a pesquisa do ano
2012, a fim de obter resultados com objetivo conhecer as principais
características dos contadores e técnicos em contabilidade registrados no
Sistema CFC/CRCs.

Figura 2: Perfil Contabilista 2012
Fonte: http://www.cfc.org.br/default.aspx

Conhecendo um pouco da história da contabilidade, suas origens,
desenvolvimento primitivo, chegando a algumas atualidades com seus
profissionais e seus desafios, inicia-se o estudo sobre o SPED – Sistema
Público de Escrituração Digital, onde vamos abordar de forma clara e
específica, o projeto SPED e seus Subprojetos, bem como assuntos como
Certificação Digital que estão diretamente ligados aos projetos, como forma
de mapear a atualidades em obrigações acessórias e rotinas das empresas
com intuito de consolidar de que forma os profissionais de contabilidade
estão recepcionando essas novidades e as novas tecnologias dispostas à
esfera empresarial e governamental.

5. Projeto Sped

Inicialmente faz-se uma análise do tema SPED, acerca de seu
surgimento, sua legislação, seu desmembramento e continuidade em outros
subprojetos como Escrituração Fiscal Digital – EFD e Nota Fiscal
Eletrônica NF-e dentre outros, conceituando suas características, conceitos,
seus objetivos e suas aplicabilidades.
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5.1 Histórico do Projeto SPED

Por força do princípio federativo, a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios são dotados de autonomia política, administrativa
e financeira, cujas atribuições, competências e respectivas limitações estão
previstas na Constituição Federal. De acordo com as regras constitucionais
cada ente tem competência para instituir e administrar os respectivos
tributos. Dessa forma, cada um desses entes, com a finalidade de fiscalizar
a atividade dos contribuintes, pode estabelecer obrigações acessórias que
entender mais conveniente, o que gera multiplicidade de rotinas de trabalho
e muita burocracia, tornando o custo para o cumprimento de obrigações
tributárias muito altas.

Portanto a integração e o compartilhamento de informações têm o
objetivo de racionalizar e modernizar a administração tributária brasileira,
reduzindo custos e entraves burocráticos, facilitando o cumprimento das
obrigações tributárias e o pagamento de impostos e contribuições, além
de fortalecer o controle e a fiscalização por meio de intercâmbio de
informações entre as administrações tributárias.

Nesse sentido foi aprovada a Emenda Constitucional n° 42/2003,
que introduziu o inciso XXII ao art. 37 da Constituição Federal,
determinando às administrações tributárias da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios que atuem de forma integrada, inclusive
com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais.

Emenda Constitucional nº 42, de 19 de Dezembro de 2003:

Art. 1º Os artigos da Constituição a seguir enumerados passam
a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 37 .................................
XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao
funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras
específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas
atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o
compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma
da lei ou convênio. (Emenda Constitucional 42/2003)

Para atender a essa alteração constitucional, foi realizado, em julho
de 2004, o 1º Encontro Nacional de Administradores Tributários – ENAT,
reunindo os titulares das administrações tributárias federal, estaduais, do
Distrito Federal e dos Municípios, com objetivo de buscar soluções
conjuntas das três esferas de Governo que promovessem maior integração
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administrativa, padronização e melhor qualidade das informações,
racionalização de custos e da carga de trabalho operacional no atendimento,
maior eficácia da fiscalização, maior possibilidade de realização de ações
fiscais coordenadas e integradas, maior possibilidade de intercâmbio de
informações fiscais entre as diversas esferas governamentais, cruzamento
de dados em larga escala com dados padronizados e uniformização de
procedimentos.

Destaca-se no Protocolo ENAT 01/2004 – Cadastro Sincronizado:

CLÁUSULA PRIMEIRA
– Os partícipes se comprometem a promover reuniões e
discussões e a adotar demais providências que se fizerem
necessárias para estabelecer, até 30 de setembro de 2004,
cronograma de implementação de ações, com vistas à construção
de um cadastro de contribuintes sincronizado que atenda aos
interesses das respectivas administrações tributárias. (Protocolo
Enat 01/2004)

Em consideração a esses requisitos, foram aprovados dois Protocolos
de Cooperação Técnica, um objetivando a construção de um cadastro
sincronizado que atendesse aos interesses das Administrações Tributárias da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e, outro, de caráter
geral, que viabilizasse o desenvolvimento de métodos e instrumentos que
atendessem aos interesses dos respectivos Entes Públicos.

No segundo semestre de 2005, no evento do II ENAT - Encontro
Nacional de Administradores Tributários, os Secretários de Fazenda dos
Estados e do Distrito Federal, o Secretário da Receita Federal e os
Representantes das Secretarias de Finanças dos Municípios assinaram o
protocolo ENAT 02/2005, objetivando o desenvolvimento do Sistema
Público de Escrituração Digital, o SPED, que deveria atender aos interesses
das Administrações Tributárias.

Protocolo ENAT 02/2005 - SPED

CLÁUSULA PRIMEIRA
– Os partícipes se comprometem a promover reuniões e
discussões e a adotar demais providências que se fizerem
necessárias, com vistas ao desenvolvimento do Sistema Público
de Escrituração Digital, doravante denominado SPED, que atenda
aos interesses das administrações tributárias.
CLÁUSULA SEGUNDA
– No desenvolvimento do SPED serão observados os seguintes
pressupostos, entre outros que vierem a ser definidos de comum
acordo pelos partícipes:
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I - bases de dados compartilhadas entre as Administrações
Tributárias;
II - reciprocidade na aceitação da legislação de cada ente
signatário, relativa aos livros contábeis e fiscais;
III - validade jurídica dos livros contábeis e fiscais em meio
digital, dispensando a emissão e guarda de documentos e livros
em papel;
IV - eliminação da redundância de informações através da
padronização e racionalização das obrigações acessórias;
V - preservação do sigilo fiscal, nos termos do Código Tributário
Nacional.
CLÁUSULA TERCEIRA
– A RFB se compromete a coordenar o desenvolvimento e
implantação do SPED, zelando pela harmonização das soluções
propostas e preservando as particularidades e a autonomia de cada
ente signatário. (Protocolo Enat 02/2005)

No âmbito da Receita Federal, o SPED faz parte do Projeto de
Modernização da Administração Tributária que consiste na implantação de
novos processos apoiados por sistemas de informação integrados, tecnologia
de informação e infra-estrutura logística adequados.

Com a instituição do Projeto SPED, tem-se o desenvolvimento de
Subprojetos que são desenvolvidos para integração do fisco com o
contribuinte que são:

• NF-e Nota Fiscal Eletrônica
• CT-e Conhecimento de Transporte Eletrônico
• SPED Contábil
• SPED Pis/Confins – Contribuições
• SPED Fiscal

Dentre as medidas anunciadas pelo Governo Federal, em 22 de
Janeiro de 2007, para o Programa de Aceleração do Crescimento 2007/
2010 (PAC) – Programa de Desenvolvimento que tem por objetivo
promover a aceleração do crescimento econômico no país, o aumento de
emprego e a melhoria das condições de vida da população brasileira, consta
no tópico referente ao aperfeiçoamento do Sistema Tributário, a implantação
do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED e da Nota Fiscal
Eletrônica – NF-e o prazo de dois anos.

Na mesma linha das ações constantes no PAC que se destinam a
remover obstáculos administrativos e burocráticos ao crescimento
econômico, pretende-se que o SPED possa proporcionar melhor ambiente
de negócios para o País e a redução do custo Brasil, promovendo a
modernização dos processos de interação entre a administração pública e
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as empresas em geral, ao contrário do pragmatismo pela busca de
resultados, muito comum nos projetos que tem como finalidade apenas o
incremento da arrecadação.

5.2 Instituição do Projeto

Embora o projeto tenha seu início em 2004 com as primeiras
discussões sobre o tema de desenvolvimento com o I ENAT, somente em
2007 que foi formalmente constituído. Isso decorreu da necessidade de se
chegar a consenso em vários dos aspectos envolvidos e da quantidade de
entidades envolvidas e participando ativamente do processo.

O decreto n° 6.022, de 22.01.2007, institui o Sistema Público de
Escrituração Digital – SPED, bem como classifica seus usuários e o define
como:

Art. 1o  Fica instituído o Sistema Público de Escrituração Digital
- Sped.
Art. 2o  O Sped é instrumento que unifica as atividades de
recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e
documentos que integram a escrituração comercial e fiscal dos
empresários e das sociedades empresárias, mediante fluxo único,
computadorizado, de informações. (Decreto 6.022/2007)

5.3 Objetivos

Para o Fisco o SPED tem os seguintes objetivos, e ainda
considerando que as Entidades têm objetivos distintos, sendo a maioria
deles relacionados como os benefícios que se espera do projeto:
• Promover a integração dos fiscos, mediante a padronização e

compartilhamento das informações contábeis e fiscais, respeitadas as
restrições legais.

• Racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias para os
contribuintes, com o estabelecimento de transmissão única de distintas
obrigações acessórias de diferentes órgãos fiscalizadores.

• Tornar mais célere a identificação de ilícitos tributários, com a
melhoria do controle dos processos, a rapidez no acesso às informações
e a fiscalização mais efetiva das operações com o cruzamento de dados
e auditoria eletrônica.

 
Mediante o conhecimento dos objetivos por parte das esferas

governamentais, fica claro que os objetivos iniciais correspondem a uma
solução clara a antigos problemas de obrigações acessórias no sentido de
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racionalização e uniformização de informações onde uma única informação
tratada pelo contribuinte pode ser conhecida por vários usuários sem que
seja necessário seu novo envio e também a integração dos fiscos para um
acompanhamento das atividades de uma forma mais célere e próxima do
contribuinte no combate a prática de atividades ilícitas.

5.4 Premissas do Projeto

Classificando com um conjunto de informações essenciais ao
desenvolvimento do projeto, temos as premissas do SPED que são:
• O documento oficial é o documento eletrônico com validade jurídica

para todos os fins;
• Utilizar a Certificação Digital padrão ICP Brasil;
• Promover o compartilhamento de informações;
• Criar na legislação comercial e fiscal a figura jurídica da Escrituração

Digital e da Nota Fiscal Eletrônica;
• Mínima interferência no ambiente do contribuinte;
• Disponibilizar aplicativos para emissão e transmissão da Escrituração

Digital e da NF-e para uso opcional pelo contribuinte
A partir desse conjunto de informações, destaca-se a criação da

figura jurídica da Escrituração Digital e da Nota Fiscal Eletrônica, bem
como a utilização da Certificação Digital, onde esses novos aspectos
representam uma parte da grande mudança de utilização de diversas práticas
contábeis que passam a ser utilizadas e aceitas pelo fiscal apenas em forma
digital.

5.5 Benefícios

Um projeto de tamanha conjuntura e que capaz de mudar hábitos
e conceitos utilizados por empresas e governos, traz consigo uma série de
benefícios esperados com a implantação de seu sistema, que são alguns
dos seguintes:
• Redução de custos com a racionalização e simplificação das obrigações

acessórias;
• Redução do tempo despendido com a presença de auditores fiscais

nas instalações do contribuinte;
• Rapidez no acesso às informações;
• Possibilidade de troca de informações entre os próprios contribuintes

a partir de um leiaute padrão;
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• Melhoria da qualidade da informação;
• Possibilidade de cruzamento entre os dados contábeis e os fiscais;

Os benefícios descritos pela implantação do projeto SPED, abordam
de forma mais completa os impactos positivos de sua implantação que vão
desde o reflexo no meio ambiente com a redução de papéis na emissão
de notas fiscais, como o benefício essencial que é a melhoria da qualidade
da informação prestação ao fisco, onde com base nessas informações que
são unificados tem agora condições para aperfeiçoar o combate a sonegação
fiscal.

As figuras a seguir buscam ilustrar as relações esperadas do
contribuinte com o fisco antes de depois da implantação do Projeto SPED,
com base nas ilustrações pode-se compreender a mudança completa na
forma de comunicação e transferência de informações por parte de
contribuinte e do fisco de uma forma geral.

Figura3: Relação fisco contribuinte antes do SPED
Fonte: Manual do SPED

Figura 4: Relação fisco contribuinte após o SPED
Fonte: Manual do SPED
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Como se verifica anteriormente ao SPED o contribuinte estava
obrigado ao envio de diversas informações, muitas vezes repetidas a
diversos órgãos, com regras e prazos especificados por cada um deles e
após a implantação temos o envio unificado de algumas informações onde
o próprio fisco consulta no denominado ambiente SPED as informações
de suas responsabilidades.

5.6 Parceiros do Projeto

Além de empresas de diversos segmentos econômicos, uma série
de entidades fazem parte do SPED, muitas delas editando atos legais dentro
de seu limite de competência e de forma integrada com os demais
participantes e verifica-se a seguir alguns dos parceiros e empresas pilotos
que contribuíram para o desenvolvimento do projeto SPED – Sistema
Público de Escrituração Digital.
Parceiros:

• Banco Central do Brasil - BACEN
• Encontro Nacional dos Coordenadores e Administradores Tributários

Estaduais - ENCAT
• Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
• Conselho Federal de Contabilidade - CFC

Empresas piloto:
•  Ambev
•  Banco do Brasil S.A.
•  Caixa Econômica Federal
•  FIAT Automóveis S.A.
•  Ford Motor Company Brasil Ltda.

5.7 Usuários do SPED

Agora conhecendo a legislação que institui o SPED que é o Decreto
6.022 de 22 de janeiro de 2007,possuímos condições de abordar seus
assuntos e objetivos de forma mais clara, buscando compreender um pouco
mais de seus nove artigos que definem competências essenciais ao projeto,
como seus usuários e seu administrador, órgãoque recai grande
responsabilidade de gerir o Sistema que Representa um avanço para
diversos aspectos de nossa sociedade empresarial e governamental, onde
tem seus efeitos desde a economia ao desenvolvimento direto e indireto
de nosso País.
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E como primeira abordagem tem-se os usuários do projeto, ou seja,
aqueles que além de compor a estrutura do programa tem autonomia para
estipulação de prazos para eventuais obrigações acessórias que lhes for
necessária, conforme de define o artigo a seguir:

Art. 3o  São usuários do Sped:
I - a Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;
II - as administrações tributárias dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, mediante convênio celebrado com a Secretaria
da Receita Federal; e
III - os órgãos e as entidades da administração pública federal
direta e indireta que tenham atribuição legal de regulação,
normatização, controle e fiscalização dos empresários e das
sociedades empresárias. (Decreto 6.022/2007)

Os usuários, no limite de suas respectivas competências, deverão
estabelecer a obrigatoriedade, periodicidade e prazos de apresentação dos
livros e documentos por eles exigidos, por intermédio do SPED. Os atos
administrativos expedidos deverão ser implementados no Sistema
Concomitantemente com entrada de vigor desses atos.

Representando a forma de interatividade com o contribuinte o SPED
possui uma página na internet para divulgação de informações e comunicação
com usuários, plataforma de programas utilizados para geração de arquivos
do SPED, disponível em http://www1.receita.fazenda.gov.br/Sped/.

5.8 Administração do SPED

O protocolo de Cooperação ENAT n° 2/2005 prevê que cabe a
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB a coordenação do
desenvolvimento e implantação do SPED, comprometendo-se o órgão
federal a zelar pela harmonização das soluções propostas, preservando as
particularidades e a autonomia de cada ente signatário.

Nesse contexto, o Decreto nº 6.022 determinou que o SPED será
administrado pela RFB com a participação de representantes indicados pelas
administrações tributárias dos Estados, do Distrito Federal e dos
Munícipios, e pelos órgãos e entidades da administração pública federal
direta e indireta que tenham atribuição legal de regulação, normatização,
controle e fiscalização dos empresários e das sociedades empresárias.
Conforme segue no artigo seguinte:

Art. 5o  O Sped será administrado pela Secretaria da Receita
Federal com a participação de representantes indicados pelos
usuários de que tratam os incisos II e III do art. 3o. (Decreto
6.022/2007).
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6. Certificado Digital

Dando sequência ao estudo sobre o decreto que instituiu o SPED,
temos agora a utilização essencial da internet e seus benefícios com a
transferência de informações chaves para o fisco federal, estadual e
municipal, e assim conforme descreve o decreto que os livros que compõem
a escrituração deverão ser emitidos de forma eletrônica, observando o
disposto pela Medida Provisória n° 2.200-2 de 24 de Agosto de 2001, temos
a Certificação Digital em destaque e em vários momentos da utilização de
novas formas de acesso a obrigações acessórias eletrônicas, sendo tópico de
grande transformaçãopara a Contabilidade, Pessoas Físicas e Jurídicas e uma
nova forma de relacionamento com a esfera governamental.

O Certificado Digital é um arquivo eletrônico que identifica quem
é seu titular, pessoa física ou jurídica, ou seja, é um Documento Eletrônico
de Identidade, pois quando são realizadas transações, de forma presencial,
muitas vezes é solicitada uma identificação, por meio de um registro que
comprove a identidade, na internet, como as transações são feitas de forma
eletrônica o Certificado Digital surge como forma de garantir a Identidade
das partes envolvidas.

Transações eletrônicas e outros serviços via Internet, estão se
tornando cada vez mais comuns, mas preocupações com a privacidade e
segurança podem impedir o usufruto das facilidades providas pelos serviços
na Internet e ao utilizar a Certificação Digital, pode-se ter certeza de estar
fazendo uso da mais moderna tecnologia de segurança para proteger as
informações pessoais e empresariais.

Hoje a certificação digital é considerada uma ferramenta de
segurança extremamente eficaz, garantindo a integridade das informações
que trafegam na Internet e identificação da origem e do destino.

A medida Provisória n° 2.200-2 de 24 de Agosto de 2001 trata no
seu art. 1° sobre a utilização dos certificados digitais e também sobre a
realização de transações eletrônicas, garantido validade jurídica aos
documentos assinados eletronicamente com os Certificados Digitais
emitidos dentro da Infra-estrutura da ICP-Brasil, conforme a seguir:

Art. 1o  Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil, para 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. (Medida Provisória 2.200-2/2001)
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A Certificação Digital, utilizada nas transações eletrônicas garantem:
• Privacidade nas Transações com a garantida de que as informações

trocadas nas transações eletrônicas não serão lidas por terceiros.
• Integridade das Mensagens, sendo a garantida de que as informações

trocadas nas transações eletrônicas foram alteradas no caminho que
percorreram.

• Autenticidade, permitindo aferir com segurança a origem e a
integridade de um documento eletrônico e também garantindo que
somente o titular do Certificado Digital poderia ter realizado
determinada operação.

7.e - CAC - Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte

Como natural evolução do relacionamento ente fisco e
contribuintes, surge a Instrução Normativa n° 1.077 de 29 de Outubro de
2010, que dispõe sobre a nova forma de interatividade com o contribuinte,
criando o e-CAC - Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte:

Art. 1º O Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) tem como
objetivo propiciar o atendimento de forma interativa, por
intermédio da Internet, no sítio da Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB), no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.
§ 1º O acesso ao e-CAC será efetivado pelo próprio contribuinte,
mediante a utilização de:
I - certificados digitais válidos emitidos por Autoridades
Certificadoras integrantes da Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira (ICP-Brasil): e-CPF, e-PF, e-CNPJ ou e-PJ, observado
o disposto no art. 1º do Decreto nº 4.414, de 7 de outubro de
2002; e
II - código de acesso gerado na página da RFB, na Internet, no
endereço constante do caput deste artigo.(IN 1.077/2010)

É o portal de atendimento virtual da Receita Federal do Brasil,
em que se encontram todos os serviços oferecidos via Internet. O objetivo
é proporcionar mais comodidade para o contribuinte ampliando o tempo
disponível para atendimento de forma virtual e interativa, o acesso pode
ser realizado com cadastramento de Código de Acesso ou fazendo uso da
Certificação digital.

Para acesso aos serviços, faz-se necessário que o contribuinte
possua com certificado digital válido da RFB, e-CPF ou e-CNPJ ou ainda
qualquer certificado pessoa jurídica ou física emitido no âmbito da Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileiras ICP-Brasil.
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8. A importância da Informática e da Internet na Contabilidade

Tópico importante o bastante para ser objeto de estudo em outros
trabalhos, a mensuração da importância da informática e dos benefícios
da Internet a serviço da Contabilidade são extremos, pois a prática das
obrigações de Contabilidade hoje se faz imprescindível com o uso de um
computador para registro das informações, pois até mesmo a nota fiscal
não existe mais em papel e agora se tem sua figura apenas digital.

A internet, por sua vez, oferece benefícios da transferência de
informações em uma velocidade extrema, e agregados a todos esses
benefícios que estão disponíveis, o fisco por sua vez realiza seu papel
também de fiscalizador de forma Digital, no acompanhamento da emissão
de notas eletrônicas e no cruzamento de dados enviados pelo SPED seja
ele EFD, EFD - Pis/Cofins ou qualquer outro subprojeto.

A importância é tamanha que a segurança das informações merece
atenção especial, pois um bom sistema de backups para garantir a
preservação dos dados se faz necessário, pois fiscalizações podem ocorrer
e a existência dos documentos agora são apenas digitais e não se tem mais
um arquivo cheio de papéis para apresentação ao fisco, agora tudo cabe
em um arquivo de computador.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo realizado demonstrou que a União e as administrações
tributárias avançaram de forma considerável com a instituição do SPED e
seus subprojetos, transformando todo um processo que era habitual e diário
a uma nova realidade de informações.Com o uso imprescindível da internet
e seus benefícios fazendo-se obrigatório o uso da certificação digital, deram
início a um marco histórico quanto à forma de lhe dar com informações,
gerando um comparativo de relacionamento com o contribuinte em o antes
e depois da implantação do Projeto.

A sua nova forma de relacionamentocoloca o contribuinte obrigado
a informar de forma unificada ao SPED e cabe aos órgãos interessados
buscar dentro dos seus limites de reponsabilidades essas informações, com
objetivo de unificar tais dados fica mais próximo do contribuinte evitando
possíveis fraudes nos processos comerciais e garantindo um controle mais
próximo do real.
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As empresas e usuários por sua vez têm que ser organizar, investir
e acompanhar esse processo natural da evolução por parte do fisco, ondeas
organizações se vem obrigadas e inseridas em um cenário digital e quem
não está preparado, pode gerar contratempos e problemas com a
fiscalização, principalmente micro e pequenas empresas que sofrem com
a drástica mudança cultural quanto a geração de informações, que antes
eram informadas através do papel, como é o caso da Nota fiscal, e agora
passam a ser obrigados a ter acesso a no mínimo um software, um
computador e uma impressora para gerar a nova figura das operações
comerciais e de serviços que é a NF-e .

A Contabilidade sofre todas as alterações realizadas na legislação,
poisos reflexos vêm nasalterações de como apresentar as obrigações
acessórias das empresas, pois podem algumas deixar de ser obrigatórias, e
surgem outras novas que merecem o acompanhamento por parte dos
profissionais para garantir uma vida fiscal saudável às empresas, evitando
autuações desnecessárias para os contribuintes e para isso a educação
continuada por parte dos profissionais se faz necessária, pois um serviço
de excelência só é possível para aqueles que detêm um conhecimento
apurado e que estão atualizados em matéria de conhecimento.

Representando um papel intermediário entre as empresas e o fisco
em geral, a contabilidade tem a oportunidade de evoluir juntamente com
suas empresas/clientes a fim de se adequar as exigências do fisco,
contemplando um crescimento mútuo de obrigações junto a esses entes
federativos.

De uma forma geral,com os conceitos formados ao longo do
trabalho, os benefícios da implantação do SPED e seus subprojetos podem
ser tanto imediatos, quanto podem ser analisados em longo prazo, pois
um controle mesmo do empresário de seu ramo de atividade podem ser
comparados em anos seguintes e fica claro que os benefícios superam as
dificuldades de implantação e existe também um aspecto positivo quanto
à uniformização de informações contribuindo para uma célere evolução da
economia dos Municípios, Estados e consequente do nosso Brasil.
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