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A IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL DA ÁREA FISCAL FRENTE ÀS NOVAS
TECNOLOGIAS DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL
Mayara Aparecida da Costa SAITO1
Diogo ABEL2
RESUMO
O constante avanço do cenário profissional tornou a contabilidade gerencial cada vez mais
imprescindível em uma organização, pois a mesma hoje é vista como instrumento que permite
planejar, executar, controlar e tomar decisões sensatas em uma empresa. E dessa forma o setor
da escrituração fiscal juntamente com o profissional da área fiscal vem ganhando destaque de
extrema importância dentro de uma organização. Em vista disso, o presente artigo tem como
objetivo enfatizar e demonstrar as atribuições desse profissional que o mercado exigi cada vez
mais responsabilidade e capacitação. Para atender ao objetivo proposto, este artigo foi
desenvolvido através de uma pesquisa bibliográfica, a partir de referencial teórico publicadas
em livros e artigos conceituados da internet.
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1 INTRODUÇÃO

Hoje, em meio às mudanças do mercado profissional e a alta carga tributária que
presenciamos no Brasil, destaca-se a importância do setor da escrituração fiscal frente a uma
organização. Assim, para adaptar a essas transformações no cenário econômico, as empresas
buscam cada vez mais a correta aplicação dos recursos e maximização de custos.
O contador, a fim de adequar-se a esse novo contexto, necessita sempre desenvolver
habilidades e competências, no sentido de exercer seu papel de gestor da informação,
interferindo no processo de decisão da empresa.
Dessa maneira, a empresa que não possui uma escrituração contábil é uma empresa
sem identidade, ou seja, não tem condições de progredir no mercado, uma vez que as
informações geradas pela contabilidade atende, principalmente, o fisco (Federal, Estadual,
Municipal) e torna-se também uma peça importante para a gestão da empresa.
Portanto, o profissional da área fiscal precisa estar constantemente atualizado,
conhecendo os procedimentos técnicos e tributários e, juntamente com toda a equipe
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organizacional, procurar controlar, manter, defender o patrimônio e o crescimento de uma
organização.

2 METODOLOGIA

Segundo Vianna (2001), a metodologia tem como função principal proporcionar aos
pesquisadores uma orientação ampla, que permite atender aos objetivos específicos, com
credibilidade nas informações coletadas.
Dessa maneira, a metodologia adotada neste artigo foi a de pesquisa bibliográfica e
observação direta de profissionais da área de escrituração fiscal. Com tal método buscamos
evidenciar sua importância para as organizações ante um mercado cada vez mais competitivo.
Gil (1999 apud BEUREN, 2003) explica que a pesquisa bibliográfica é um
instrumento de conhecimento que proporciona aos pesquisadores fazer uma pesquisa
detalhada a partir de material já elaborado, como livros e artigos científicos. Pois é através da
pesquisa que se permite a comparação de várias opiniões sobre o mesmo assunto, tendo base
para resoluções dos problemas ou formulação de hipóteses e assim enriquecendo mais o
trabalho elaborado.
Sendo assim, neste artigo foram utilizados livros, revistas e artigos extraídos de sites
especializados no assunto, apresentando algumas considerações do profissional da área fiscal.

3 CONTABILIDADE GERENCIAL

A sociedade passa por diversas transformações no cenário econômico, o que exigiu
uma reformulação na contabilidade, deixando velhos parâmetros e aderindo a novas
perspectivas de atuação profissional.
Para se ter um maior entendimento do que seja a contabilidade gerencial, faz-se
necessário compreender o que é a contabilidade. De acordo com Pegas (2011) a contabilidade
é uma ciência antiga que com o tempo passou por uma grande evolução, tendo como principal
finalidade explicar e interpretar as informações com eficiência e assim conceder aos usuários
avaliar a situação econômica da entidade.
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Portanto, a contabilidade é uma técnica que tem como principal objetivo estudar os
registros patrimoniais de uma organização, analisando tanto o aspecto qualitativo quanto o
quantitativo.
Nesse sentido, Padoveze (2009) menciona que a contabilidade gerencial teve
transformações no seu conceito, ou seja, a contabilidade não deve ser vista como uma
atividade registradora e pagadora de impostos, e sim deve ser analisada como uma auxiliadora
para decisões que influenciam todo o futuro.
Logo, podemos entender que a contabilidade gerencial é definida como sendo um
instrumento de informações que permite mensurar, analisar, interpretar e assegurar a
contabilização da empresa para se obter um melhor aproveitamento dos recursos financeiros e
operacionais. Sendo assim, vale ressaltar que a contabilidade gerencial é programada para o
futuro, pois são as informações atuais e do passado da organização que permitem um melhor
planejamento, controle e avaliação do que pode ocorrer antes do fato gerador, e com isso
obter uma orientação para avaliar os resultados e tomar melhores decisões com maior
segurança, para o crescimento da organização.
Segundo o Conselho Regional de Contabilidade (SÃO PAULO, 2011, p. 79),
A contabilidade gerencial é focada no processo decisório interno da organização.
Decidir investimentos, identificar produtos e serviços que geram lucros ou prejuízos,
e uma série de outras informações são obtidos através da contabilidade gerencial ou
da contabilidade utilizada como ferramenta para a tomada de decisão.

Contudo, visto que a contabilidade tem como objetivo controlar o patrimônio por
meio de relatórios que fornecem aos usuários a situação econômica da empresa e para que os
relatórios tenham fundamento, estes são elaborados através da Escrituração Fiscal com base
nas determinações legais e oficiais.

4 ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

A escrituração tem como função registrar os fatos que acontecem em uma empresa.
No início, esses registros eram feitos manualmente, o que ocasionava um tempo maior de
execução dos serviços. Assim, com o surgimento de novas tecnologias e exigências fiscais,
esses registros passaram a serem feitos digitalmente.
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Assim sendo, a Escrituração Digital possibilitou rapidez ao acesso de informações,
melhoria de qualidade da informação, redução do tempo e de custo com a dispensa de
emissão e armazenamento em documentos de papel.
Conforme o sítio da Receita Federal do Brasil (s.d.):
A Escrituração Fiscal Digital (EFD) através da instrução Normativa 787, de
19.11.2007, foi criada com o objetivo de regularizar os fins fiscais e previdenciários
do país. Os registros dos documentos fiscais são feitos de forma digital, necessitando
um certificado digital de pessoa jurídica, possibilitando assim a validação e
assinatura dos documentos, e por fim são transmitidos os arquivos ao fisco.

Dessa maneira, o uso dos sistemas informatizados torna-se indispensável para suprir
essas constantes transformações, que permitiram ter relatórios mais detalhados e troca de
informações mais rápidas para auxiliar na tomada de decisões, em todos os departamentos da
empresa.
Diante desse contexto, Nardon Filho (2010) salienta que a contabilidade teve uma
grande evolução ao longo do tempo o tempo, pois toda a escrituração era feita manualmente, e
com isso os serviços contábeis passaram a ser mais burocráticos, e tornando o custo mais
elevado. Por meio do avanço da tecnologia, esses serviços contábeis foram se tornando mais
ágeis e desburocratizados. Assim, o contador vai assumindo vários papéis, podendo até sofrer
multas, infrações, se as informações prestadas tiverem irregularidades ou não forem
entregadas em tempo hábil.
Hoje, os programas informatizados estão cada vez mais consolidados nas
organizações, ajudando a minimizar os custos, de forma a estarem regularizadas junto aos
órgãos fiscalizadores. No entanto, faz-se necessário esses sistemas estarem atualizados
periodicamente, de acordo com a parte fiscal e tributária em vigor. Vale enfatizar também a
importância que é ter um profissional fiscal capacitado para utilizar os programas e gerir o
fluxo de informações. Desse modo, para que as informações possam ser transmitidas em
tempo real, foi criado o programa SPED - Sistema de Escrituração Fiscal Digital.
O Art. 2º do decreto n° 6.022 mostra a definição do SPED:
O SPED é um instrumento que unifica as atividades de recepção, validação,
armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração
contábil e fiscal dos empresários e das pessoas jurídicas, inclusive imunes ou
isentas, mediante fluxo único, computadorizado, de informações. (BRASIL, 2007,
Art. 2º).
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O SPED facilitou que as tarefas executadas fossem feitas de maneira menos
burocráticas, uniformizando o cumprimento das obrigações fiscais, aumentando a
produtividade e a agilidade em todo o processo tributário.
A criação do SPED, segundo Duarte (2008 apud PIRES, 2010, p. 27), representa
uma maneira inteligente, encontrada pelas autoridades fiscais, de utilizar a tecnologia da
informação para tornar mais eficiente a fiscalização e, assim, buscar a redução do índice de
sonegação no país.
Enfim, vale mencionar que o contabilista precisa ter um perfil flexível, autodidata,
para acompanhar todas as mudanças, ajudando o empresário a gerir o negócio e cuidar não
somente da área fiscal, mas também considerar os aspectos gerenciais e econômicos, com
transparência e velocidade.

Figura 1 – Escrituração Fiscal.

Fonte: RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ, s.d.

Segundo o sítio do SPED Fiscal (SÃO PAULO, s.d.) devem ser seguidas algumas
etapas: primeiramente, a empresa faz os lançamentos de todas as informações de interesse
fiscal, federal e estadual, do mês de apuração dos impostos em um sistema informatizado, e
assim gera um arquivo digital TXT. Depois faz-se a importação e validação pelo Programa
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Validador e Assinador (PVA) fornecido pelo programa SPED. No entanto, para que o PVA
seja instalado no computador é necessária a instalação da máquina virtual do Java. Fazendo a
importação do arquivo TXT pode se verificar todos os dados lançados, sejam as notas de
entradas, saídas, apuração dos impostos ou saldos acumulados ao mês subsequente. Também
através do programa SPED pode-se fazer alteração dos dados, exclusão, assinatura digital e a
transmissão ao fisco, feito mensalmente.
A) Registro de Entradas
Os registros de entradas são obrigatórios para as empresas, seja comércio ou
indústria, fornecendo-se todos os registros de compras de mercadorias e serviços feitos no
período.
É importante verificar nesse registro os dados do fornecedor, CNPJ (Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas), Inscrição Estadual, Razão Social, CFOP (Código Fiscal
Operação e Prestações), data de emissão da nota fiscal e inicio dos códigos de entradas 1, 2, 3,
que são a operação de compra dos produtos, seja para industrialização, compra para uso e
consumo ou compra de imobilizados. No entanto, faz-se necessário observar a linha de ICMS
(Imposto de Circulação de Mercadorias), IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), e
nota que o ICMS não é somado ao produto, já o IPI se agrega à mercadoria.
B) Registro de Saídas
O registro de saídas difere dos registros das entradas, caracterizando-se como os
registros de notas de vendas dos produtos, analisando que o ICMS também não se agrega ao
produto e o IPI é somado à mercadoria.
Nesse registro também é importante observar se os dados estão corretos, seja de
CNPJ, Inscrição Estadual, Razão Social, data de emissão da nota, CFOP de saída (inicio dos
códigos são 5, 6 e 7) que trata do tipo de operação (venda de mercadorias industrializadas,
venda de produtos recebidos de terceiros, venda de imobilizado e venda para entrega futura).
Cada CFOP é relacionado para cada tipo de vendas.
C) Registro de Apuração do ICMS
No livro de apuração do ICMS (Imposto de Circulação de mercadoria e Serviços) são
registrados os valores contábeis e fiscais referente às operações de entradas e saídas. No livro
são registrados ainda os débitos e créditos do ICMS, apuração de saldos e verificação; se
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positivo, faz-se o aproveitamento dos valores em meses subsequente, em caso negativo, faz-se
o recolhimento do imposto devido.
D) Registro de Apuração do IPI
Quanto ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da mesma forma que o
ICMS, também se verifica o imposto apurado no período, observando se vai ser necessário o
recolhimento do imposto devido ou aproveitamento de saldos. As alíquotas do IPI sobre os
produtos industrializados estão previstas na TIPI-Tabela do IPI, aprovada pelo decreto
7.660/2011.

4.1 Declarações/Multa/Prazos

Uma das funções do profissional da área fiscal é fazer as declarações por intermédio
dos programas informatizados, os quais geram os arquivos em formato TXT, e as envia ao
fisco, sendo que as declarações têm informações de apurações dos impostos, créditos e
débitos referentes ao período apurado.
É pertinente salientar que tenha uma minuciosa conferência das informações que são
feitas nas declarações. Dessa maneira, é necessário o profissional atualizar sempre os sistemas
para que haja maior credibilidade e segurança nos dados que são transmitidos. Mensalmente
são disponibilizados no site da Receita Federal do Brasil os prazos, datas das declarações e as
multas se o prazo não for cumprido.

5 PROFISSIONAL CONTÁBIL VERSUS SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL
DIGITAL

Com a constante evolução que a contabilidade vem tendo, cabe ao contador se
manter sempre atualizado quanto as exigências fiscais impostas pelo fisco. Com essa
responsabilidade o profissional ganha uma grande valorização, assim sendo, o mesmo deixou
de ser um guarda-livros e hoje se tornou um dos responsáveis pelo desenvolvimento de
qualquer empreendimento.
De acordo com Barbosa (2000), o profissional contábil, hoje sendo uma peça de
fundamental importância em uma organização, atuando nos setores internos e externos vem
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passando por diversas mudanças. E com essas diversas funções o profissional deve sempre
estar melhorando seu capital intelectual que, somadas aos recursos aplicados e juntamente
com a tecnologia da informação, se tornam facilitadores para ajudar no crescimento da
entidade.
Porém, vale mencionar que a implantação da Escrituração Fiscal Digital exigiu
especialização dos profissionais para dar suporte aos empresários e atualização dos sistemas
de informática, que precisaram se adaptar as novas exigências. No entanto, os reflexos
positivos foram significantes. Desse modo, teve diminuição de impressões dos livros fiscais
em papel e com isso diminuição dos impactos ambientais.
Duarte (2008) citado por Pires (2010, p. 14) explica:
Com o Sistema Público de Escrituração Digital a responsabilidade do profissional
contábil torna-se maior, uma vez que o trabalho intelectual sobrepõe-se ao
operacional. Ressurgem, assim, outras tarefas típicas do contador, como a
contabilidade gerencial, o planejamento tributário, a auditoria, a assessoria.

É importante ressaltar que o contador tem que requalificar constantemente aos
sistemas informatizados, uma vez que funcionam como um meio de transmissão dos dados e
agilidade das informações enviadas, pois os órgãos fiscalizadores recebem os dados em tempo
presente. Qualquer falha ou omissão de dados nas declarações, investigadas pelo fisco, são
geradas infrações e notificações, que depois se consumam em multa para pagamento, ou
retificação dos dados.
Segundo Blau et al. (2014), o planejamento e o desenvolvimento das atividades
deduzem uma escrituração de uma equipe formada por profissionais capacitados e atualizados
com a legislação fiscal vigente, podendo assim ajudar a manter a idoneidade e gerando ganhos
para a organização.
As atividades executadas pelos profissionais da contabilidade fornecem informações
que exercem grande influência na vida das pessoas, das empresas, fisco, clientes, investidores
e outros usuários sem beneficiar qualquer um em particular. No entanto, para que alcance os
objetivos estabelecidos, espera-se do contador comportamento de boa conduta, competência,
transparência e ética nos serviços prestados.
Sendo assim, é admissível dizer que o contador não tem a função somente de apurar
impostos, mais que isso, a sua responsabilidade é mais ampla, pois o profissional tem
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condição de auxiliar o empresário na gestão e direção da empresa, prestando serviços de
qualidade e eficiência para que tenha crescimento no empreendimento.

6 CONCLUSÃO

De acordo com o que foi pesquisado, observa-se observa que o profissional da área
fiscal se torna indispensável para o desenvolvimento de uma organização. O cenário atual
cada vez mais exigiu especialização desse profissional, que antes era visto pela sociedade
apenas como técnico, mas passou a assumir um novo papel de importância na gestão de uma
empresa, sendo responsável em auxiliar os gestores, gerando informações para tomadas de
decisão.
O presente trabalho procurou mostrar como a contabilidade gerencial se tornou de
grande importância, pois é por meio dela que se pode planejar, avaliar e controlar os caminhos
a serem seguidos na empresa para contabilizar o uso devido dos recursos.
O contador, por sua vez, precisa dos dados técnicos para administrar a empresa, de
forma que a Escrituração Fiscal Digital completa tornou-se imprescindível, seja na empresa
de grande porte ou pequeno porte, deixando de ser apenas para atender cumprimentos fiscais e
passando a ser uma ferramenta de controle e gestão do patrimônio e prosperidade do negócio.

THE IMPORTANCE OF THE PROFESSIONAL OF THE TAX DEPARTMENT
FORWARD THE NEW TECHNOLOGIES OF DIGITAL TAX BOOKKEEPING
ABSTRACT
The constant advance of the professional scenario has turned Managerial Accounting more
and more essential in an organization, because it is now seen as a tool that allows you to plan,
execute, control and make sensible decisions in a company. This way, the sector of
bookkeeping along with the professional of the tax area has been gaining extremely important
prominence within an organization. Therefore, the present article aims to emphasize and
demonstrate this professional’s assignments, which the market demands increasingly:
responsibility and capability. To accomplish the goal, this article was developed through a
literature research, from theoretical reference published in books and respected articles on the
internet.
Keywords: Professional of the tax area, Managerial Accounting, professional market.
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