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SPED – NF-e

Um Novo Custo Brasil

Obs: Este título não consta da matéria do jornal
Segunda-feira, 5 de novembro, 2012 Brasil Econômico 9

x. Com a chegada do Sped, aumentam as despesas e a
burocracia para MPEs
Sistema Público de Escrituração
Digital obriga empresas a
adaptar sistemas de informática
Juliana Garçon
jgarcon@brasileconomico.com.br

A vida fiscal das empresas está
ficando ainda mais difícil. Após
abordar as maiores empresas do
país, a Receita Fed
eral está
colocando em prática a
implementação do Sped (Sistema
Público de Escrituração Digital)
para um universo cada vez maior
e mais múltiplo de companhias.
“A implementação vinha sendo
adiada, mas
passou a ser
obrigatória no ano passado para
empresas d e acompanhamento
diferenciado. Em março, foi a vez
das optantes pelo regime de lucro
real. Agora, empresas do lucro
presumido e do Simples também
terão de se adequar”, diz Dayane
Amaro, especialista em tributos da
consultoria Crowe Horwath Brasil.
No mês p
assado, 40.998
contribuintes de diversos portes e
atividades começaram a entregar
o Sped, sob pena de multa de R$
5 mil por âmbito (federal, estadual
e municipal), posto que o sistema
integra obrigações das três
esferas. Em janeiro do ano que
vem, mais 34. 548 têm de aderir.
Entre março e outubro, outros
138.759 contribuintes serão
abordados.
Para os especialistas, a
necessidade de organizar
melhor as rotinas contábeis
será, no final das contas,
favorável às empresas.
“Devemos entender o Sped não
como uma de spesa, mas como
um investimento cujo retorno se
dará pela melhoria da
produtividade, dos controles e
das informações gerenciais
para tomada de decisão” , afirma
Geuma Nascimento, sócia da
Trevisan Gestão & Consultoria
(TG&C), que lançou um
serviço
para prep arar as PMEs. “Todos
os dados da empresa precisam
estar absolutamente
organizados (entradas, saídas,
estoques, vendas, contabilidade
e operações fiscais) para a
correta entrega.”

Porém, por ora, significa uma
obrigação a mais e despesas
para adaptar os sis
temas de
informática ou contratar novos.
“Esta fase inicial tem um impacto
grande no custo das empresas de
menor porte que não têm
departamento fiscal e terceirizam
a contabilidade. Afinal, elas terão
de pagar mais aos contadores
para dar conta da obrigaçã o”, diz
a tributarista Ana Claudia Utumi,
do Tozzini Freire Advogados. “Há
planos de dispensar as empresas
das obrigações acessórias. Mas,
por enquanto, não é o que
acontece.”
O resultado é duplicidade de
informações e controles,
destaca Renata Barbella
,
advogada associada do Aidar
SBZ. “Para as empresas, é um
ônus, um acúmulo de
obrigações”, reflete. Depois, o
advento do Sped significará maior
exposição das empresas ao fisco.
“Abre mais possibilidades de
autuações. Os erros aparecerão
mais para o Fisco, en tão todos
terão de ficar mais organizados
e eficientes”, ressalta.
As necessidades criadas pelo
advento do Sped estão
provocando um apagão de
profissionais em consultorias,
escritórios contábeis e
fornecedores de soluções de
gestão informatizada.
“Falta
gente capacitada para fazer as
revisões e mudanças de rotina”,
diz Jorge Campos, moderador
do grupo de usuários Sped
Brasil, que reúne cerca de 30
mil usuários. “E os
contadores recém-formados não
sabem operar o sistema.
“Defendo a inclusão da
escrituração d igital na grade
curricular”, sugere.

Obs: O negrito do texto é nosso.
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O SPED EM MIÚDOS
Obrigações com o fisco

O que é?
Informatização e regulação de
procedimentos do envio das
obrigações acessórias pelos
contribuintes às administrações
tributárias e órgãos fiscalizadores.
A certificação digital
substitui a assinatura

Quando foi criado?
Instituído pelo decreto 6.022, de
22 de janeiro de 2007. É parte do
Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC 2007-2010)

Quantos tributos
compreende?
São 87 tri butos, 43 contribuições,
12 impostos e 32 taxas

Como é a
implementação?
Em etapas. Já foi estabelecido
para notas fiscais NF -e Nacional;
NFS-e; Contábil ECD; Fiscal EFD
(ICMS / IPI); EFD Contribuições
(PIS / Cofins); F-Cont; e CT-e
PRÓXIMAS ETAPAS: E-Lalur,

EFD-Social (escrituração fiscal
digital – módulos de PIS / Cofins,
obrigações previdenciárias) e a
EFD-IRPJ, que elimina a
Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) e também o Livro
de Apuração do Lucro Real
(LALUR)

Fonte: Trevisan Gestão & Consultoria

xx. NF-e – Um Novo Custo Brasil
NF-e é necessária, mas a sua implantação, sem utilizar o Sistema Integrado de

Gestão, é esdrúxula.
Uma complicação para o contribuinte, por não utilizar Sistema Integrado de Gestão.
1. Sistema Público de Escrituração Digital – SPED – obriga as empresas a adaptar
sistemas de informática. Com os produtos de informática atuais qualquer adaptação
gera um Novo Custo Brasil.
1.1- Max Weber e o conceito de Estado (texto da Internet)
Na definição de Weber o Estado é um aparato administrativo e político que detém o monopólio da
violência legítima. Apenas o Estado é autorizado pela sociedade para usá-la com legitimidade.
Nos Estados modernos, ocorre através da legalidade: é fundamentada na crença de validade legal e da
competência funcional baseada em normas racionalmente definidas (dominação legal).

Temos esta “dominação legal” utilizada pela Secretaria da Receita Federal – SRF, em
conjunto com as SEFAZ´s, para implantar a nota fiscal eletrônica – SPED que, como
afirma o sub-título da matéria jornalística, obriga empresas a adaptar sistemas de
informática”.
1.2- A matéria jornalística do dia 05/11/2012 do Jornal Brasil Econômico, estampada na
folha 2, traz opiniões de especialistas ...
- “a necessidade de organizar melhor as rotinas contábeis ...”
- “devemos entender o SPED não como uma despesa, mas como um investimento cujo retorno se
dará pela melhoria da produtividade, dos controles e das informações gerenciais para a
tomada de decisão”.
Nosso comentário: demonstraremos, como está posto que a NF-e é um novo custo
BRASIL.
Nota Fiscal não melhora produtividade, não melhora controle e
não melhora informações gerenciais.
A Nota Fiscal é relatório de saída que somente lista dados já
registrados em cadastros.
Esta afirmação é extemporânea.
- “todos os dados da empresa precisam estar absolutamente organizados, porém por ora,
significa uma obrigação a mais e despesas para adaptar os sistemas de informática ou
contratar novos.”
Nosso comentário: sistemas de informações não se adapta. Os
produtos de
informática em uso, não são sistemas, por isso que esta Nota Fiscal
é um estorvo.
- “o resultado é duplicidade de informações e controles”.
- ... pois, o advento do SPED significará maior exposição das empresas ao Fisco.”
Nosso comentário: se o SPED significa maior exposição das empresas ao Fisco,
conclui-se que a contabilidade atual é um “esconderijo” de
números e não um sistema de informações.
- “os erros aparecerão mais para o Fisco, então todos terão de ficar mais organizados e
eficientes.”
- “falta gente capacitada para fazer as revisões e mudanças de rotina”.
- “Defendo a inclusão da escrituração digital na grade curricular”.

2. Preocupações da Secretaria da Receita Federal – SRF
Com a organização de seus Controles de Arrecadação sobre a Gestão das Empresas
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2.1- Consultando www.nfe.fazenda.gov.br encontramos manuais para vários fins; com
relação à implantação das NF-e nas empresas:
Manual de Orientação do Contribuinte – 216 fl’s. já na 5.0 versão.
Manual de Integração do Contribuinte – versão 4.0.1.
Manual de Utilização da SEFAZ Virtual do Ambiente Nacional.
Manual de Treinamento do Usuário.
Manual do Emissor de NF-e.
Manual de Contingência da NF-e – versão 1.01.
e segue
Temos a nota fiscal eletrônica federal e, nos Estados, as suas notas fiscais eletrônicas
estaduais (na verdade é única).
Servem para os impostos – IPI e ICM / ICMS e as Contribuições – COFINS e PIS.
Para o ICM / ICMS e IPI devem utilizar o mesmo cadastro de mercadorias e, para todos,
impostos e contribuições, o mesmo cadastro de contribuintes.
No uso da nota fiscal de papel ela é única para os cálculos de IPI e do ICM / ICMS e as
fiscalizações da União e dos Estados correm atrás.
Emissão das NF-e
As notas fiscais eletrônicas são emitidas pelos Estados para o controle do ICM / ICMS e
a sua cópia é enviada para à SRF para o controle do IPI, COFINS, PIS e os que poderão
vir. Se utilizar Sistema Integrado, elimina tais controles. Com o arquivo eletrônico com
controle sistêmico, guardado em qualquer lugar, na terra ou nas nuvens e de acesso
remoto por senhas, o controle será sistêmico e por amostragem.
2.2- Sistema Contábil nas Empresas Privadas e o Sistema Contábil na União, nos
Estados, no Distrito Federal e nos Municípios.
Na matéria – Contabilidade Governamental a partir de 2012 – neste site, já
abordamos este fato.
Todas estas entidades estão comprometidas em implantar a contabilidade nos padrões
internacionais ( IFRS e IPSAS ).
Com estas novas regras trarão mais transparência.
Para que esta transparência aconteça é fundamental que os produtos de informática ( TI )
sejam desenvolvidos com conceito, concepção sistêmica, princípios contábeis, estrutura
e organização e assim são Sistemas Integrados de Gestão.
Na área empresarial estes TI’s não são sistemas e não oferecem esta transparência e, por
conseqüência, não têm condições de emitir esta nota fiscal denominada de eletrônica.
Na área do governo ( União, Estados, Municípios e D.F. ) está muito mais aquém.
Em função disto gestam estes Manuais para esta nota fiscal eletrônica.
Consulte as regras emitidas por quem tem a dominação legal, a partir do Manual de
Orientação. Já na sua versão 5.0.
Está tudo invertido. Como não têm nas Empresas Privadas, União, Estados, Municípos e
D.F., Sistema Integrado de Gestão que incorpora a contabilidade como Sistema e gera a
nota fiscal com capacidade para registrar os 87 tributos (12 impostos, 43 contribuições e
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32 taxas; se aparecerem mais tributos serão absorvidos), a solução está neste conjunto
de manuais de difícil entendimento e de difícil implantação e controle.
Estes manuais levam a uma implantação casuística, como era a IN-68/95 e que está
cristalizada no Decreto nº 6.022, de 22.01.2007.
A implantação tem que ser sistêmica.
Veja como está sendo implantada :
2.2.1 – Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Do Manual de Integração – Contribuinte – versão 4.0.1 –, destacamos :
No item 1 – Introdução
Este documento tem por objetivo a definição das especificações e os
critérios técnicos necessários para a integração entre os Portais das
Secretarias de Fazenda dos Estados e os sistemas de informações das
empresas emissoras de NF-e .
No item 2 – Considerações Iniciais
A Nota Fiscal Eletrônica ( NF-e ) é desenvolvida de forma integrada, pelas
Secretarias da Fazenda e dos Estados e Secretaria da Receita Federal do
Brasil ...
No item 2.1 – Objetivo do Projeto
O projeto NF-e tem como objetivo a implantação de um modelo
nacional de documento fiscal eletrônico que venha substituir a
sistemática atual de emissão de documento fiscal em papel, modelos 1 e
1A e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real
das operações comerciais pelo Fisco.
Nosso comentário:

acompanhamento em tempo real será um trabalho
gigantesco. Com Sistema Integrado e por amostragem,
nos casos especiais será mais eficiente.

No item 2.2 – Conceito de NF-e
Podemos conceituar NF-e como sendo um documento de existência
exclusivamente digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o
intuito de documentar uma operação de circulação de mercadorias ou
prestação de serviços ...
No item 2.3 – Descrição Simplificada do Modelo Operacional
... a empresa emissora de NF-e gerará um arquivo eletrônico contendo as
informações fiscais da operação comercial ...
Este arquivo eletrônico que corresponderá a Nota Fiscal Eletrônica
( NF-e ) será então transmitido, pela Internet, para a Secretaria de Estado
da Fazenda de jurisdição do contribuinte emitente que fará uma prévalidação do arquivo e devolverá uma Autorização de Uso, sem a qual
não poderá haver o trânsito da mercadoria.
Nosso comentário: Um gargalo passível de interpretações negativas.

Após o recebimento da NF-e, a Secretaria de Estado da Fazenda
disponibilizará consulta, através da Internet, para o destinatário e outros
legítimos interessados que detenham a chave de acesso do documento
eletrônico.
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Este mesmo arquivo de NF-e será ainda transferido através da Secretaria
de Estado da Fazenda para:
a Receita Federal que será o depositário nacional de todas as
NF-e emitidas
no caso de uma operação interestadual, a Secretaria de Estado da
Fazenda de destino da operação
e
quando aplicável, os Órgãos e Entidades da Administração
Pública Federal Direta e Indireta, que tenha atribuição legal de
regulação, normalização, controle e fiscalização ...
2.2.2- Sobre esta afirmação deste item 2.3 do Manual de Integração denuncia uma
herança portuguesa que vamos, de modo reduzidíssimo, transcrever aqui, com
base no importantíssimo livro:
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA –
História e Transformação do Comércio – 1755 a 1998
Um trabalho da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
órgão da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo do Rio de
Janeiro que contou com o empenho da equipe de pesquisadores da
Fundação Pro-Uni-Rio.
Nosso comentário:

Todos os membros da equipe que está implantando a
NF-e devem ler este “tratado da burocracia portuguesa”
e refletir sobre os controles que o Estado legal deve
fazer.

Desde Abril/1500 o interesse comercial da Coroa Portuguesa era o seu Norte
mas não tinha, nem recursos humanos nem financeiros. Estabelecido um
monopólio, sua administração era entregue a uma entidade específica, em troca
de uma parte dos lucros da operação, havendo grande cuidado e rigor na seleção
dos comerciantes admitidos neste seleto círculo, embora a falta de fiscalização
eficiente não garantisse que a tendência a uma apropriação crescente das rendas
reais, por parte de todos os envolvidos, fosse sempre coibida.
Estas entidades específicas – Juntas do Comércio – por serem um dos melhores
instrumentos de controle disponíveis para garantir a preservação dos interesses do
Estado é que a fórmula Juntas do Comércio foi largamente utilizada na
administração colonial e citamos duas:
Real Junta do Comércio Geral do Brasil de 1672 com a finalidade
de regular o estanco do pau-brasil, cujo principal objetivo era
evitar o contrabando.
Junta da Administração do Tabaco de 1702.
A composição da Real Junta do Comércio era presidida por um nobre, nomeado
pelo Rei; bem como de quatro deputados sendo dois deles ... de boa inteligência
dos negócios, isto é, nobres e os outros dois homens de negócios; um Tesoureiro
Geral e um Procurador Fiscal nomeados dentre os Desembargadores da Casa de
Suplicação.
Entretanto, a entidade que interessa proximamente o caso brasileiro foi a Junta do
Comércio criada em Lisboa em setembro de 1755, como parte de um amplo
conjunto de medidas instituídas pelo Marquês do Pombal.
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Em um período de grandes transformações e com a descoberta do ouro e com um
rei omisso, abria espaço para membros da nobreza se apresentassem como
lideranças efetivas na administração dos negócios públicos. Pombal buscou
implantar em Portugal, um programa de reformas, com idéias iluministas, no
plano intelectual; no plano econômico, práticas mercantilistas – com um
profundo autoritarismo (negrito nosso).
Ver Max Weber que apresentou o conceito de Estado quase 200 anos depois.

Medida Louvável e Importante
Na criação da Junta Comercial pelo Marques de Pombal em 1755, uma das
iniciativas importantes foi estabelecer uma escola de comércio, em abril de 1759
que deveria ensinar os métodos italianos de contabilidade de partida
dobrada. (negrito nosso).
Importante: Aqui está um dos importantes pilares do Sistema Integrado de
Gestão para entender a contabilidade com Sistema Integrado e
capacitá-la para exercer os seus cinco controles e um deles é o
controle fiscal.
Lamentavelmente a SRF e os SEFAZ’s querem controlar as suas
arrecadações pela nota fiscal.
Em termos de controle, a NF-e e a de papel têm a mesma
importância para o controle fiscal ou seja, nenhuma.

D. João VI, ressalvando a importância do Método das Partidas Dobradas,
trouxe esta terrível burocracia para o Brasil em 1808, criando em 23/08/1808 a
Real Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação e só nos livramos
dela 190 anos depois, - 2 séculos -, em 1998 com uma arejada Junta Comercial.
Esta Junta Comercial trazida por D. João VI em 1808, com todos os seus
privilégios e privilegiados resistiu, no tempo, as transformações do comércio
(1755 / 1998):
Ao Código Comercial em 1850
A transformação do Império em República em 1889 / 1891
A era Vargas (1930 / 1945)
Este livro da JUCERJA cita um fato histórico de 1956; da elevação do capital
social de uma empresa que não conseguiu arquivar a ata da assembléia, diante da
recusa do Diretor da Divisão de Registro do Comércio. Foi necessário impetrar
um mandado de segurança no STF para realizar o seu registro.
Pela Lei 8.934 de 18/11/1994 e o Decreto 1.800, de 30/01/1996 – que altera o rito
de registro e arquivamento, quando retirou dos órgãos de registro comercial
qualquer poder de fiscalização de impostos (importante: esta era uma das
preocupações pombalinas de 1755).
2.2.3- Esta NF-e tem o mesmo objetivo daquela Junta Comercial pombalina do “poder
de fiscalização de impostos” que emperrou “com burocracias onerosas” as
empresas por quase 200 anos.
2.2.4- Para a emissão da nota fiscal são essenciais arquivos que devem ter conteúdo
sistêmico e integrado ao Sistema Integrado de Gestão e, entre eles, temos:
O cadastro de contribuintes
O cadastro de mercadorias
O cadastro de Impostos, Taxas e Contribuições
7

2.3- A razão destas rotinas para o controle de emissão de NF-e, traduzidas por estes
Manuais, está na incapacidade das rotinas contábeis do governo, de implantar um
Sistema Integrado para a Contabilidade Governamental com a abrangência já
mostrada no trabalho “Contabilidade Governamental a partir de 2012” disponível
neste e em outros sites (implantação que não ocorreu).
3. História da Contabilidade Governamental
3.1- Fazemos aqui uma nova louvação, agora a D. João VI que, quando criou a sua Real
Fazenda (o nosso Ministério da Fazenda), definiu que a contabilidade pública seria pelo
método da partida dobrada.
3.2- Permaneceu até 1920 de modo precário, quando o governo federal, com necessidade
de tomar empréstimo no exterior, fez alguma coisa.
3.3- Em 1964 com a Lei 4.320, de 15.03.1964, colocou a contabilidade pública no nível de
evolução da administração da época: o estruturalismo.
Foi louvada por muitos mas esta lei não pegou.
Nela estão enfatizados:
O método da partida dobrada.
O princípio da competência; a apuração do custo.
Destacou a importância do controle patrimonial.
Entretanto, continuou com o seu “controle” financeiro; “excessivo” rigor nos controles
das verbas orçamentárias; “rigorosa” lisura nos empenhos das verbas orçamentárias e
nas licitações.
Gestão Econômica, Financeira, Patrimonial estão por vir.
3.4- A contabilidade pública, até recentemente, resistiu ao método da partida dobrada.
Atualmente resiste ao Princípio de Competência, (desenvolvido desde a década de 40
(1940), outro pilar importante do Sistema Integrado de Gestão para exercer o controle
econômico de qualquer entidade, estabelecendo o Regime de Competência), ao
interpretar o art. 35 da Lei 4.320/64 e aprovar para a contabilidade pública, o Regime
Misto, onde a Receita é pelo Regime de Caixa e a Despesa é pelo Regime de
Competência.
Isto instala a desordem no controle da Receita.
Para a contabilidade pública registrada pelo Regime de Competência denominamos de
Contabilidade Governamental.
Este Princípio da Competência pulveriza a exigência do item 2.3 do Manual de
Integração “de enviar a NF-e para a Secretaria de Estado da Fazenda de jurisdição do
contribuinte emitente que fará uma pré-validação do arquivo e devolverá uma
Autorização de Uso, sem a qual não poderá haver o trânsito de mercadoria”.
Colocada esta providência de enviar a NF-e, mesmo de modo eletrônico, no tempo, ela é
anterior às medidas pombalinas de 1755.
4. Mudança, a partir de Conceitos, na Secretaria do Tesouro Nacional – STN
Do trabalho “Contabilidade Governamental a Partir de 2012” onde abordamos a implantação
da Contabilidade Governamental, em consonância com os padrões internacionais de
contabilidade (IPSAS) destacaremos, a seguir, a parte que analisamos este assunto.
Assim, os comentários na matéria jornalística do dia 05.11.2012, de especialistas que
destacamos no início desta matéria, serão – todos – solucionados.
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A diminuição desta terrível burocracia para o controle sobre os contribuintes por esta NF-e
que, em Sistema Integrado, é um simples relatório e trazendo dificuldades insanáveis para as
SEFAZ’s e a SRF tem que ser repensada, a partir de conceitos (abrir as mentes) e entender
que a contabilidade (que não é ensinada deste modo) é, por excelência sistema e a
contabilidade pública tem de reformular o entendimento, na sua essência, do art. 35 da Lei
3.420/64 e adotar o Regime de Competência.
Fazendo esta abertura das mentes, as pessoas passam a entender a diferença entre Aplicativos
e Sistema Integrado de Gestão e com isto, os produtos de informática, – em uso atualmente
para a gestão das empresas e para a contabilidade governamental –, têm que ser substituídos,
por absolutas inconsistências de controles e transparências.
4.1- A implantação de um Sistema Integrado de Contabilidade Governamental para
atender, inicialmente os seus próprios controles orçamentário, financeiro e patrimonial
e, em seguida, ao IPSAS, é um trabalho gigantesco e com período de implantação de
não menos do que cinco anos.
Entretanto, a SRF pode, –( mas já feita a abertura de mentes e, como já dizia FAYOL
no final do século XIX, em relação à função administrativa, onde o administrador tem
que pensar de modo sistêmico) – implantar para os impostos ICM/ICMS/IPI e para as
Contribuições – COFINS e PIS – um controle sistêmico utilizando módulos do Sistema
Integrado de Gestão para as empresas privadas e incorporando Módulos de seu arquivo:
Módulo de Arrecadação / Receitas
Módulo de Mercadorias
desde que estes módulos sejam reorganizados sistemicamente.
No item a seguir, são oferecidos caminhos que modernizam a arrecadação de
impostos e exorciza esta NF-e e, condensando todos os comentários dos especialistas,
na matéria jornalística e podemos aplicar a máxima “se todos pagarem impostos
corretamente todo pagarão menos”.

E também
As SEFAZ´s e a SRF poderão, com facilidade, selecionar as grandes, médias, pequenas,
micro e empresas individuais e criar um diferencial de fiscalização e controle, de
acordo com a importância de cada contribuinte.
São as empresas de acompanhamento diferenciado destacado na matéria de jornal.
O certo é que as micro e as empresas individuais serão controladas por um piso de
impostos pagos.
Isto afastará a fiscalização das portas das fábricas.
O administrador Hélio Beltrão, o Ministro da Desburocratização, lá do céu, levantará o
polegar direito com o sinal de aprovação.
Já mostramos a solução desta matéria no material Contabilidade Governamental a
Partir de 2012, disponível neste site e nos sites www.iarj.org.br; www.cra-rj.org.br
e outros.
No item VI deste trabalho – Preocupações da Secretaria da Receita Federal – SRF
que reproduzimos no item 5 a seguir, mostramos como deve ser implantada esta NF-e
que, como está sendo implantada é um novo CUSTO BRASIL.
As SEFAZ´s e a SRF têm que repensar esta rotina da NF-e que estão “empurrando” para
o contribuinte.
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O resultado final será o mesmo que tem hoje: não implantarão controles.
Fica aqui o dilema:
As empresas privadas substituem os seus produtos de informática atuais pelo
Sistema Integrado de Gestão.
ou
As SEFAZ´s e a SRF disponibilizam para os contribuintes este Sistema
Integrado de Gestão nos módulos que realizam o controle dos Impostos e
Contribuições. Ver o Quadro 3.
A Contabilidade Governamental tem que disponibilizar informações de Cadastro – de
Contribuintes e de Material; e o Módulo de Arrecadação / Receita incorporado ao
Sistema Integrado de Gestão terá importante função.
O Quadro 3 oferece uma visão panorâmica do assunto.
4.2- Artigo Modernizações de Controles na Arrecadação
Segue também cópia digitalizada de uma cópia Xerox do artigo “Modernizações de
Controles na Arrecadação” Revista Administração de Negócios – COAD – Ano XI
nº 05 de 25.03.1998 que, como mostra, há o comentário do Departamento Jurídico da
empresa do segmento de tabaco que diz:
Vasco, achei interessante este trabalho, a RF tem é que se atualizar; rubrica e
data de 14.05.98.
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5. VI- Preocupações da Secretaria da Receita Federal – SRF
CAPÍTULO VI - Preocupações da Secretaria da Receita Federal – SRF – com a
modernização de seus controles de Arrecadação sobre a Gestão das
Empresas
Toda a modernização ocorrida no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público –
PCASP – 4ª Edição – Portaria STN 406 de 20.06.2011 – não irá resolver o
problema examinado no artigo Modernizações de Controles na Arrecadação já
citado.

Fazemos referência à Instrução Normativa da SRF nº 68 de 27.12.1995 e que está
cristalizada hoje, no Decreto 6.022 de 22.01.2007 que no seu artigo 1º diz: Fica instituído
o Sistema Público de Escrituração Digital – SPED.
Mudou o texto, mudou a obrigatoriedade de documentos mas a insuficiência de controles
permanece a mesma e a razão é a mesma: a utilização de aplicativos de informática
insubsistentes.
Importante:

No desenvolvimento do Sistema Integrado de Gestão o Plano de Contas (quaisquer
planos de contas) está enquadrado na etapa de desenvolvimento denominada
ORGANIZAÇÃO (última etapa).
No Sistema Integrado de Gestão a contabilidade, como Sistema, permeia todos os
seus módulos e, de modo automático (virtual), realiza todos os controles
físico (Estoque)
patrimonial (Imobilizado)
econômico (Apuração de Custo, Margem de Contribuição)
financeiro (Tesouraria)
fiscal (Estoque – IPI, ICM / ICMS e Contribuições)
necessários para a Gestão com o Enfoque Gerencial de qualquer empresa e de
qualquer ente da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Na contabilidade tradicional o contador se escuda no Plano de Contas e nas funções
das contas como fundamento básico e só ocorrem os registros materiais.

Esta Instrução Normativa nº 68 dispunha sobre a forma de apresentação dos arquivos
magnéticos à SRF, pelas empresas que utilizavam sistema de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas, escriturar livros contábeis e
elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal.
As pessoas jurídicas, quando solicitadas pelos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional,
ficavam obrigadas a apresentar os arquivos magnéticos, contendo informações relativas
aos seus negócios... de forma clara e completa, no que se refere à:
I-

Contabilidade
II Fornecedores e Clientes
III - Documentos Contábeis e Fiscais
IV - Controle de Estoque e Registro de Inventário
V--VI - --VII - Relação Insumo / Produtos
VIII - Cadastro das Pessoas Físicas e Jurídicas aplicado aos arquivos fornecidos
IX - Tabelas de Códigos aplicadas aos arquivos fornecidos
Estes arquivos magnéticos na época e ainda hoje, estão registrados pelo produto de
informática ERP Legados e Parceiros (que não é Sistema, são aplicativos interligados).
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Importante:

Estes arquivos, entre outros desencontros, gerou o conflito entre a SRF e a
empresa de tabaco e que está registrado no nosso artigo Modernizações de
Controles na Arrecadação.

A SRF recebia um conjunto de números incapazes de quaisquer análises, sendo que um
dos principais números, a SRF já possuía que, por não utilizar Sistema Integrado de
Gestão, até hoje, não consegue gerar sistematicamente estes números: o arquivo de
fornecedores e de clientes que, conforme o artigo 16 do Decreto 7.482 de 16.05.2011, no
item III – Gestão dos Cadastros da Receita Federal é de responsabilidade da
Subsecretaria de Arrecadação e Atendimento.
Sendo Sistema Integrado de Gestão podemos afirmar:
No item I – Contabilidade
A Contabilidade é, por excelência, Sistema e permeia (de modo
silencioso) todos os módulos do Sistema Integrado de Gestão e com
controles, de modo virtual, dos recursos:
físico (Estoque – Material)
patrimonial (Imobilizado)
financeiro (Empréstimos... e Tesouraria)
econômico (Custo de Produção, Margem de Contribuição)
fiscal (ICM / ICMS, IPI e Contribuições)
Obs: o PCASP a ser implantado pela Portaria STN 406 de 20.06.2011 não
contempla esta contabilidade que tem o enfoque gerencial.

No item II – Fornecedores e Clientes
A SRF tinha e tem esta informação mas, por não utilizar o Sistema
Integrado de Gestão, pedia ao contribuinte.
No item III – Documentos Contábil e Fiscal
É o item mais complexo para detalhar.
Na dúvida enviava arquivo sem o detalhamento necessário.
No item IV – Controle do Estoque e Registro de Inventário
Como era listagem era difícil qualquer conclusão.
No item VII – Relação Insumo / Produto
Em empresas com várias linhas de produção e em cada uma delas,
vários produtos e de várias embalagens de cada produto, podia gerar
conflitos como o examinado no artigo “Modernizações de Controles
na Arrecadação” cujo conflito, no caso citado, foi encerrado por
decisão do cacique (sem solucionar).
Para os itens IV e VII (e também os V e VI) a solução está em utilizar
o Sistema Integrado de Custo inerente ao Sistema Integrado de
Gestão.
A SRF terá a informação dos itens IV e VII detalhada por embalagem
produzida com os seus consumos individualizados por matéria prima,
etc.
Os itens VIII e IX são decorrências.
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Para implantar a Modernização de Controles na Arrecadação, do IPI e do ICM / ICMS por
extensão, como já destacado no Capítulo IV- Organização e Disciplina na Área do
Governo Federal –, o Módulo de Cadastro atual tem que ser sistematizado para ser um
dos Módulos do Sistema Integrado de Gestão, bem como o Módulo de Arrecadação
(inexistente na contabilidade atual da União e também a partir de 2012).
Este Módulo de Arrecadação dará solução, de modo automático, para a classificação da
receita fiscal e da receita da previdência (conforme este texto) no orçamento e por
extensão, no operacional, bem como o acompanhamento orçamentário, de modo
automático.
Proposta Apresentada
Não precisa, mas vamos destacar que a SRF e as Secretarias de Estado de Fazenda têm
um interesse comum:
- A SRF requisitava pelo IN-86 os arquivos eletrônicos para acompanhar a arrecadação
do IPI
- As Secretarias de Estado de Fazendas têm o interesse comum de acompanhar a
arrecadação de ICM / ICMS nos seus Estados, com fundamento no mesmo documento,
a nota fiscal

A União e os Estados atuam sobre a mesma base de dados: mesmo cadastro de
contribuintes (o ICMS é maior), mesma mercadoria (o ICMS por ser circulação é maior),
mesmo estoque, mesma relação insumo / produto.
Em 2003 fizemos uma proposta, chancelada pela Fundação José Bonifácio, para uma
Secretaria de Estado de Fazenda, tendo como idéia a SRF-IN-86, para disponibilizar os
Módulos do QUADRO 3, destacados do Sistema Integrado de Gestão e mostrados no
QUADRO 2, para a Modernização do Controle de Arrecadação do ICMS.
A idéia era afastar o fiscal da “porta de fábrica” e este controle seria, de modo sistêmico e as
falhas de cada contribuinte seriam indicadas pelos desvios demonstrados pelo Sistema nos
Módulos de Arrecadação e de Receita.

Depois das “profundas” análises realizadas pelos responsáveis, a proposta não foi aceita pelo
fato de que a Secretaria de Estado de Fazenda já estava com todos os seus controles em
ordem.

As conseqüências todos ficaram conhecendo três meses depois.
Não havia controle algum.
Vamos apresentar mais adiante no QUADRO 3, uma análise de como o Sistema Integrado
de Gestão, sintetizado no QUADRO 2, oferece todos os controles necessários para uma
moderna arrecadação do IPI e do ICM / ICMS.
Antes é necessário entender o que é um Sistema Integrado de Gestão.
E antes de entender o que é um Sistema Integrado de Gestão é necessário entender
a diferença de conceito entre:
Almoxarifado e Estoque
Esta diferença leva ao conflito e por isto, mistura-se o que é ERP (que até ensinam nos
cursos de Engenharia de Produção como sendo Sistema Integrado) e o que é,
efetivamente, um Sistema Integrado de Gestão.
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QUADRO 2

www.bmainformatica.com.br

ISTEMAS
NTEGRADOS

IN S T ALE E S T A T E LA E M S U A E MP R E S A
E A S U A O R GAN IZAÇ ÃO T OR NAR - S E - Á VIR T UAL

Orçamento
Pedidos dos Clientes

Geral

Contratado

Compras

Contas a Pagar

Estoque

PDV

Administração - Imobiliária

Limites de Crédito

Transferências entre
Almoxarifados

Faturamento

SICCT

Receita

Contas a Receber
Impostos, Livros Fiscais
Despesa

Desp. Exerc. Seguinte
Interface Folha

Relatórios Gerenciais
Implantação Projetos
Outras Contas do
Ativo Circulante
Realiz. a Longo Prazo
Carteira de Aplicações

Sistema Integrado de
Tesouraria
Interface Bancos
Empréstimos e
Financiamentos
Adiantamentos de
Recursos Financeiros
Patrimônio Líquido

Cálculo de Dividendos

Investimentos

Sistema Integrado
de Custos

Imobilizado
Intangível

Margem de
Contribuição

E A CONT AB ILID AD E IR Á P AR A O T OP O D A AD MINIS T R AÇÃO
COMO
INS T R UME NT O N º 1 D A GE S T ÃO
CONT AB ILID AD E COM E NF OQUE GE R E NCIAL
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Problema de Conceito
Convidado para uma palestra por uma Turma da Cadeira de Contabilidade que terminava
o curso para Contador de uma Faculdade, em dado momento, afirmei que havia a conta
de ESTOQUE de ENERGIA ELÉTRICA. O meu conhecimento de contabilidade foi posto
em dúvida pelos alunos.
É necessário distinguir o que é Almoxarifado e o que é a conta Estoque.
Almoxarifado é físico; é chão de fábrica
Estoque é virtual; é um registro contábil
O que não pode ocorrer é, no fim do mês, ter saldo na conta de ESTOQUE de ENERGIA
ELÉTRICA. Esta energia elétrica pode ficar - no Sistema Integrado de Custo - incluída no
PRODUTO EM ELABORAÇÃO e/ou em CUSTOS NÃO ALOCADOS.
Creio que este fato de não distinguir esta diferença também existe quando foi
desenvolvido o ERP.
Obs: O ERP tem a influência direta da Departamentalização.

Conta Estoque
Esta conta é decisiva (fundamental) no Sistema Integrado de Gestão e, na nossa opinião
até hoje em função das dificuldades de entender o seu conceito, é uma das razões dos
ERP’s não conseguirem desenvolver o seu Sistema de Custo e, por extensão, até a SRF,
nos seus desencontros, com a sua IN-68 e o seu Decreto 6.022 de 22.01.2007 – SPED.
Preliminarmente o ESTOQUE recebe os insumos já “libertos” dos créditos de ICM / ICMS
e IPI.
O ERP é chão de fábrica e o Almoxarifado também é.
O que o ERP faz:
muito bem a parte logística
encaminha as notas fiscais para a área fiscal
lista por item o consumo de matérias primas, materiais secundários, embalagens
no mês e envia o total de cada item para a contabilidade, sem qualquer
detalhamento: só o nome e a quantidade consumida
não toma conhecimento da mão de obra
não toma conhecimento das depreciações
não toma conhecimento das despesas administrativas
não toma conhecimento de impostos
Importante:

foi percebida a necessidade de controles dos recursos financeiro, de compras e de
contas a receber e gerando os aplicativos de Contas a Receber, de Contas a Pagar
e em decorrência, o aplicativo de Tesouraria para receber e pagar. Mas esta
matéria é muito mais complexa – ver no site www.bmainformatica.com.br Departamentalização. Tudo isto precisa ser transformado em Sistema.

Neste ERP, a Contabilidade, como um aplicativo independente, registra o que lhe
cabe (baixa nos itens de Estoque) e encaminha uma lista,por item, de consumo do
mês para o Setor de Custo que tem de elaborar o custo, com o uso de planilhas e
encaminhar o custo de produção da empresa, por produto produzido, para a área de
planejamento que tem a obrigação de, no dia 10 de cada mês, enviar relatórios para
os sócios estrangeiros. Não consegue (relato uma experiência de consultoria).
Ver no site www.bmainformatica.com.br - Reclamações dos Clientes.
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O ERP é a programação dos recursos dispostos no chão de fábrica e vamos ficar somente
com o recurso material.
O material (matéria prima, etc, produto acabado) gera uma necessidade de logística
(manuseio programado) e é um módulo que prospera, podendo acoplar-se ao Sistema
Integrado de Gestão.

Do ERP que consome o recurso material, gera a necessidade da sua aquisição. Desta
necessidade geram fatos importantes: recursos financeiros para pagá-los e um fato sutil,
difícil e silencioso: créditos dos impostos IPI, ICM / ICMS e de Contribuições, bem como
a necessidade de manuseio deste material (logística).
Aqui tem o documento importante: a nota fiscal do fornecedor.
A produção (ERP) que exige os materiais, irá gerar a necessidade de apuração de custos.
Só o Sistema Integrado de Gestão é capaz de realizar esta operação, sem violações de
arquivos.

A produção (ERP) entrega o produto acabado no Almoxarifado.
O cliente exige o seu produto e então temos o faturamento, cujos produtos acabados ali
listados, geram a necessidade de seu manuseio (logística) e surge o outro fato sutil, difícil
e silencioso: os débitos de IPI, ICM / ICMS e de contribuição.
Aqui tem o outro documento importante: a nota fiscal do cliente.
A nota fiscal do fornecedor e do cliente – de papel ou eletrônica – é “parida” pelo
Sistema no formato (layout) exigido pela legislação.
O Sistema gera e armazena o conteúdo de cada nota fiscal e libera para imprimir.
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Módulos do Sistema Integrado de Gestão a serem disponibilizados pela Secretaria da
Receita Federal e pelas Secretarias de Estado de Fazenda aos Contribuintes dos impostos
IPI e ICM / ICMS – Ver o Quadro 3

QUADRO 3

Logística
Produção
Módulo
Do Pedido de
Cliente Aprovado

Módulo
Contas a Pagar

Módulo
ESTOQUE

Produto
Acabado

Módulo
de
Cadastro

Nota Fiscal - Fretes

Módulo
Imobilizado /
Depreciação

Dados da Produção
para
Apuração de Custos

Encomenda
Módulo
Apuração de
Custo
(SIC)

Clientes
Módulo
Faturamento

Módulo
Despesas

Módulo
Compras

Fornecedores

Contabilidade
Permeando todo
o Sistema

Contas
à
Receber

Nota Fiscal
( Débitos )
( papel ou eletrônica )

Sistema
de
Tesouraria

Módulo
Fiscal

Módulo
de
Cadastro
Nota Fiscal
( Créditos )
( papel ou eletrônica )
Provisão de
Impostos a Pagar

Obs:A contabilidade, de modo silencioso, permeia todos
os módulos e controla de modo sistêmico, todos os
registros contábeis e gera o Diário e o Razão.

Módulos
De
Arrecadação
da SRF
Sec. de Estado de Fazenda

Gera o relatório Custo de Produção por Embalagem
Produzida e de outros. Os usuários do SPED terão
sempre disponíveis, o disposto nos artigos 3º e 4º do
Decreto 6.022 de 22.01.07.

Sistema
de
Tesouraria

Os módulos deste QUADRO 3 estão contidos na tela do QUADRO 2; alguns invisíveis.

Secretarias Municipais de Fazenda
De modo menos complexo, mas com os mesmos conceitos, concepção sistêmica, etc e
com o mesmo cadastro do Módulo de Arrecadação da SRF está desenvolvido, no nível
municipal, a emissão de nota fiscal (eletrônica ou de papel) para os contribuintes do ISS,
– CNPJ e CPF –, com a classificação das receitas seguindo a Lei Complementar 116.
Cadastro
O dado fundamental para quaisquer Sistemas Integrados está no Cadastro.
Na IN-68 de 27.12.1995, um dos arquivos solicitados aos contribuintes era o de
Fornecedores e Clientes.
Como está posto, do mesmo fornecedor e do mesmo cliente, cada contribuinte pode ter
cadastros distintos e insuficientes.
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Quem tem (deve ter) estes cadastros sempre atualizados é a SRF e, por extensão, as
Secretarias de Estado e Municipal de Fazenda.
Este raciocínio fica estendido para o Decreto nº 6.022 de 22.01.2007 que instituiu o
SPED.
Este cadastro é o mesmo a ser utilizado pela SRF e pelas Secretarias de Estado e
Municipal de Fazenda nos seus Módulos de Arrecadação e de Receita.
6. CONCLUSÃO
Relembrando repetições já postas em matérias neste site:
A contabilidade é, por excelência, sistema e implanta automaticamente, os controles:
Físico
Patrimonial
Financeiro
Econômico
Fiscal
A nota fiscal é um coadjuvante importante, mas não controla, só lista.
O Sistema Integrado de Gestão tem no Módulo Fiscal – que é transparente para todos,
mas presente para os FISCOS – Estaduais e União – os dados necessários e suficientes
para controlar, de modo sistêmico, todas as notas fiscais recebidas e emitidas por
contribuinte e o Módulo Fiscal, pela inter- relação com os Módulos do Sistema Integrado
de Gestão, tem todas as informações, capazes e necessárias para o FISCO controlar cada
imposto, sem possibilidades de fraudes, etc, comparando por consumo de cada matéria
prima, etc.
O controle deixará de ser casuístico para ser sistêmico.
NF-e – União e Estados

Como está bem exposto na matéria do jornal, os 87 tributos (e os por virem), as
43 contribuições, 12 impostos e 32 taxas são controlados pelo Módulo de Receita. Ao
serem recolhidos podem ficar em uma única conta bancária (com o princípio de que o
dinheiro não tem cor e assim, não reside aqui os controles destes tributos) e serão fatiados
e controlados e dado, automaticamente, os seus destinos.
Para a próxima etapa todos os dados já estão armazenados.
NF-e – Municípios

O imposto ISSQN com as regras da Lei Complementar nº 116, por ser imposto municipal,
a nota fiscal será emitida, no momento de cada evento, sem conexão com a nota fiscal do
ICM / ICMS e IPI, em uma relação direta do contribuinte do ISSQN com a Secretaria de
Fazenda de cada Município.
O cadastro do contribuinte é o mesmo utilizado pelos SEFAZ´s e a SRF.
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