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Era da Competitividade (a partir 
de 1990)

Ênfase na busca da excelência 
empresarial (eficiência + eficácia), 
atendendo os interesses de clientes, 
colaboradores, fornecedores, 
governos, comunidade e acionistas.







INSTITUIÇÃO
DO SPED …
 Instituído em  janeiro de 2007, o “Sistema Público 

de Escrituração Digital –SPED”,  Sob a Gestão da 
Secretaria da INSTITUIÇÃO DO SPED … 
Escrituração Digital – SPED”, sob a gestão da 
Secretaria  da Receita Federal em conjunto com as 
Secretarias de Fazenda dos Estados, estabeleceu 
novos parâmetros para o atendimento das 
obrigações tributárias acessórias por parte dos 
contribuintes, constituindo modelos digitais para a 
escrituração contábil e para apuração de impostos, 
bem como a utilização de documentos fiscais 
eletrônicos certificados.







A Era do SPED

O que vale é a informação!



A preocupação das empresas no que 
concerne ao cumprimento das 
obrigações perante o fisco federal, 
estadual e municipal tem crescido 
expressivamente nos últimos tempos. 
O governo vem desenvolvendo e 
inovando a cada ano seus controles e 
métodos de fiscalização, tendo 
apresentado significativa guinada com o 
desenvolvimento do SPED e de seus 
subprojetos.



Esse é o início!



Com as informações em meios 
magnéticos,recebidas periodicamente 
dos contribuintes,  inclusive os livros 
fiscais e  contábeis com a EFD Fiscal 
e Contribuições e a ECD 
armazenadas nos bancos de dados, é 
possível executar o cruzamento das 
informações.



Com o SPED o  governo criou uma 
forma muito eficaz de fiscalizar de 
maneira eletrônica e eficiente, valendo-
se de tecnologia de última geração para 
auditar as empresas que se encontram 
na obrigatoriedade desse ambiente 
tecnológico e que estão tentando 
cumprir as novas exigências e 
obrigações acessórias criadas pelo 
fisco.



Responsabilidades
As empresas e seus executivos continuam 

com responsabilidades, como “manter sob 
sua guarda e responsabilidade os livros e 
documentos na forma e prazos previstos na 
legislação aplicável”, artigo 6º do Decreto 
7979/2013.

O armazenamento de informação será do 
Ambiente Digital da empresa.

Alteração Decreto 6022/2007



Seção 6 – Da prestação e da 
guarda de informações
 O contribuinte deverá armazenar o arquivo digital da EFD-

PIS/Cofins transmitido, observando os  requisitos de segurança, 
autenticidade, integridade e validade jurídica, pelo mesmo prazo 
estabelecido  pela legislação para a guarda dos documentos fiscais. 

 A geração, o armazenamento e o envio do arquivo digital não 
dispensam o contribuinte da guarda dos documentos que deram 
origem às informações nele constantes, na forma e prazos 
estabelecidos pela legislação aplicável. 

 O arquivo a ser mantido é o arquivo TXT gerado e transmitido 
(localizado em diretório definido pelo usuário), não se tratando, pois, 
da cópia de segurança. 

Fonte: Guia prático da escrituração Fiscal Digital EFD-PIS/COFINS



Atenção!!!
 Os contribuintes obrigados à EFD-

PIS/Cofins, mesmo que estejam com suas 
atividades paralisadas,  devem apresentar 
os registros obrigatórios (notação de 
obrigatoriedade do registro = “O”), 
informando,  portanto, a identificação do 
estabelecimento, período a que se refere a 
escrituração e declarando, nos demais 
blocos, valores zerados, o que significa que 
não efetuou qualquer atividade.



































 13/05/2014 - Estado estreia chip para evitar 
sonegação em cargas rodoviárias

Uso de radiofrequência inicia em posto de 
fiscalização em Torres (Jornal do Comércio, 
Porto Alegre). 
“Pelo sistema, o caminhão começa a ser 
rastreado desde a origem, quando é 
abastecido com códigos de todas as notas, 
até o destino. A medida serve para intensificar 
a vigilância sobre a utilização de créditos do 
ICMS, que está prevista na substituição 
tributária.”





E o cruzamento da PF?



Cruzamento na DIPF
a) lançadas pelos bancos (DIMOF - Declaração de 

Informações sobre Movimentação Financeira )
b) operadoras de cartões de crédito (DECRED -

Declaração de Operações Com Cartões de 
Crédito), 

c) imobiliárias/incorporadoras (DIMOB - Declarações 
de Informações sobre Atividades Imobiliárias), 

d) cartórios (DOI - Declaração sobre Operações 
Imobiliárias), 

e) Prestação ou contratação de serviços no exterior 
(Siscoserv - Sistema Integrado de Comércio 
Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras 
Operações que Produzam Variações
no Patrimônio).



Cruzamento na DIPF
f) Gastos com previdência complementar 

versus Declaração sobre a Opção de 
Tributação de Planos Previdenciários 
(Dprev) entregue pelas entidades de 
previdência complementar, pelas 
sociedades seguradoras ou por 
administradores do Fundo de 
Aposentadoria Programada Individual  
(Fapi).



DIPF versus Declarações Acessórias 
(obrigatória para a pessoa jurídica).

Salários, pro labore, 13º salário, pensão 
alimentícia, Imposto de Renda retido na 
fonte (IRRF) (se for o caso), contribuição 
para o Instituto Nacional de Seguridade 
Social (INSS), entre outros versus a 
Declaração do Imposto de Renda Retido 
na Fonte (DIRF), entregue pelas 
empresas públicas e privadas.



Algumas das principais informações
atualmente repassadas à Receita Federal
que  são cruzadas com aquelas declaradas
pelo contribuinte:
a) DIPJ - Declaração de Imposto de Renda 

Pessoa Jurídica, 
b) DIRPF - Declaração de Imposto de 

Renda Pessoa Física, 
c) DCTF - Declaração de Débitos e 

Créditos Tributários Federais, 
d) DIRF - Declaração de Imposto de Renda 

Retido na Fonte



A Receita Federal também tem  analisado o
montante das despesas  médicas declaradas 

estabelecendo a  relação percentual com o total 
de rendimentos tributáveis. 

Se os gastos médicos ultrapassarem a 15%  
do total dos rendimentos tributáveis, o
contribuinte é intimado a apresentar os recibos
ou notas fiscais, além dos laudos e receitas 

médicas e prova do efetivo pagamento (em 
cheque ou dinheiro).



13/03/2014: Leão faz pente fino em 
dedução de previdência
Deduções indevidas com o objetivo de 
reduzir o imposto estão entre os 
principais motivos de incidência na 
malha fina. (Folha de São Paulo)



Penalidades
No caso de auto de infração 
(lançamento de ofício) a multa 
aplicável é de 75% mas, se o 
contribuinte agir de má fé e de modo 
reiterado, a multa será de 150% e se 
ele se negar a apresentar documentos 
ao fisco, a multa será agravada para 
225%. 
Nestes últimos casos, ainda haverá a 
representação fiscal para fins 
criminais.



Cruzamento através do sinal de 
riqueza

O fisco faz o confronto entre a 
renda declarada e os gastos 
efetuados na aquisição de 
veículos novos, nacionais ou 
importados, viagens ao exterior, 
embarcações e também através de 
notícias de grandes dispêndios 
publicadas em colunas sociais ou 
revistas.



Com dólar mais barato, gastos no exterior 
batem recorde em abril

Despesas de brasileiros no exterior 
somaram US$ 2,34 bilhões no mês.

Este é o maior valor da história para 
todos os meses; série começou em 1947.

Globo.com 
23/05/2014 10h35 - Atualizado  em 23/05/2014
11h47



COAF
 O Conselho de Controle de Atividades Financeiras 

(COAF) é uma entidade do Ministério da Fazenda, 
criada como uma Unidade de Inteligência Financeira 
(UIF) que atua na prevenção dos crimes de lavagem 
de dinheiro, segundo a Lei 9.613 de março de 1998. 
Sua atuação abrange todo território brasileiro, além 
da cooperação com os diversos órgãos 
internacionais.

 O COAF exerce vigilância sobre todo o sistema 
financeiro brasileiro e atividades supervisionadas 
pelo Banco Central do Brasil: bancos, corretoras de 
valores, distribuidoras, casas de câmbio, 
administradoras de consórcios, lotéricas, factoring, 
securitizadoras e etc.









Considerado ilustre detento da Prisão 
de Alacatráz (fechada em 21/03/63).

http://www.vagalume.com.br/raul-seixas/al-capone.html



Prisão de Alcatraz
• Após o estouro da crise de 1929 – abalo 

econômico que atingiu em cheio os Estados 
Unidos – houve uma súbita elevação das 
atividades criminosas naquele país. 

• Contudo, na região de São Francisco havia 
um pequeno “monte de terra” capaz de 
causar arrepios em muitos bandidos dessa 
época. A pequena ilha de Alcatraz, entre 
1934 e 1963, foi sede de uma das prisões 
mais seguras do planeta.



Cruzamentos básicos



Cruzamentos intermediários:



Cruzamentos avançados























Considerações finais
1 - Conhecer como será realizada a migração dos 

dados da DIPJ/FCONT/LALUR para Sped ECF.
A Lei 12.973/2014, conversão recente da MP 
627/2013, exige cuidado com os saldos de contas 
do ativo e passivo do ano de 2013.

2- A cada ano as empresas estão se aprofundando 
nos estudos das Novas Normas de Contabilidade 
Internacional (IFRS), introduzidas no Brasil por 
meio de CPCs, publicadas por meio de 
Resoluções do CFC, aplicável à todas as 
empresas – estude-as! 



DIPJ 2014
3- O Fisco Federal continua efetuando o 

cruzamento das informações
contidas na DIPJ com os seguintes 
documentos eletrônicos: ECD, FCONT,
DCT, EFD Contribuições, DIRF, DARFs, 
GFIP, PerDComp, com objetivo de
averiguar possíveis inconsistências ou não 
conformidades com a legislação, para 
efeito de inclusão no processo de 
fiscalização e/ou envio para inscrição em 
Dívida Ativa da União. 



4- Vinculações
1- PF

DIRF x DCTF x DIRPF x DIMOB x DECRED x DOI x DIMOF

2. PJ

- DCTF x DIPJ: confronto dos débitos informados na DCTF com 
as i nformações da DIPJ

- DCTF x DIPJ: confronto dos débitos informados na DCTF com 
as  informações da DIPJ

- - DCTF x DACON-EFD PIS-Cofins: confronto dos débitos 
informados na DCTF com as informações do Dacon-EFD PIS-
Cofins

- - DCTF x DIRF: confronto dos débitos informados na DCTF 
com as informações do DIRF



PJ
- DCOMP x DCTF x DIPJ: confronto dos créditos 

informados no DCOMP com valores informados na 
DCTF e DIPJ

- - DIRF x DIPJ: confronto dos valores retidos 
informados na DIRF com as fichas da DIPJ

- - DCTF x DARF: confronto dos débitos informados na 
DCTF com as informações do DARF

-
- DCOMP x DARF: confronto dos créditos informados 
na DCOMP com as informações do DARF



PJ
- DCTF x DCOMP: confronto dos débitos informados 

na DCTF e vinculações com créditos 
compensados na DCOMP

- DCOMP x DIPJ: confronto dos créditos informados 
na DCOMP com as fichas da DIPJ

- outros cruzamentos: DCOMP x DACON-EFD 
PIS-Cofins; Darf + DCOMP = DCTF; DCTF – DIRF 
= DIPJ; DIPJ x DIMOF;  DACON-EFD PIS-Cofins x 
DIMOF



5 – Mudança de cultura e adaptação a modernidade.

6- Saiba com quem você se relaciona.

7- Se organize, invista em controles internos para 
reduzir os erros.

8- Exerça seu direito de cidadania!







Correndo com os Antílopes e 
Comendo com o Leões
“Todos os dias de manhã, na África, o antílope desperta.
Ele sabe que terá de correr mais rápido que o mais 
rápido dos leões, para não ser morto.
Todos os dias, pela manhã, esperta o leão. 
Ele sabe  que terá de correr mais rápido que o antílope mais 
lento, para não morrer de fome.

Não interessa que o bicho você é, se leão ou antílope.
Quando amanhece, é melhor começar a correr”

Pag. 135 do livro o Mundo é Plano.



Somos eternos torcedores!



Foto tirada dia 23/05/14, em Arapiraca as 
14:30hs



E porque não a cantar!

https://www.youtube.com/watch?v=jrCnn0jq940&list=RDjrCnn0jq940#t=2



Finalizando, não podemos esquecer
que  neste ano teremos
eleições, e se queremos mudanças, 
essa é a hora!

Muda Brasil!!!



Muito obrigada!
Contadora Rosa Maria Abreu Barros
Vice-Presidente de Ética e Disciplina do
CRCMG – Gestão 2013 - 2015

Contatos
rosamaria@abreubarros.com.br
www.abreubarros.com.br


