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“A mudança é a lei da vida. E aqueles 

que apenas olham para o passado ou 

para o presente irão com certeza perder 

o futuro.” 

John Kennedy 



RESUMO 

 

 

A tecnologia está presente na vida de todos. Atualmente, devido ao aumento do número 

de empresas e do volume de transações das mesmas, a tecnologia tornou-se elemento 

indispensável nas organizações. O poder público, a fim de modernizar o processo de 

controle e fiscalização, implementou através do Decreto nº 6.022 de 22 de janeiro de 

2007 o Sistema Público de Escrituração Digital – SPED. O SPED é composto por 

subprojetos aos quais as empresas devem aderir conforme a sua obrigatoriedade. Este 

estudo buscou, através de pesquisa bibliográfica, primeiramente elencar quais são os 

subprojetos que o objeto de estudo, um grupo econômico localizado no Estado do Rio 

de Janeiro, denominado Grupo Econômico “X” estaria obrigado a aderir. É sabido que 

em todo processo de modernização é necessário que ocorram mudanças. Essas por sua 

vez, para que sejam implementadas, podem gerar dificuldades no decorrer do processo. 

A justificativa deste estudo baseia-se em analisar como se deu o processo de adequação 

às normas do SPED em um grupo econômico, e não apenas nas empresas isoladamente. 

A pesquisa mostrou, através da análise dos dados obtidos por pesquisa exploratória e 

uso de elementos de natureza quantitativa, o grau de dificuldade encontrado no processo 

de adequação as obrigações do SPED pelo Grupo Econômico “X”. 

 

 

Palavra-chave: SPED. Grupo Econômico. Adequação. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 O aumento do número de empresas e suas transações, combinado aos avanços 

tecnológicos, resultaram na modernização do processo de controle e fiscalização 

realizados pelo poder público. (BRASIL, 2012) 

 Um componente dessa evolução implementada pelo governo é o Sistema 

Público de Escrituração Digital – SPED, instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de 

janeiro de 2007, que tem como objetivo modernizar o cumprimento das obrigações 

acessórias transmitidas pelo contribuinte às administrações tributárias e órgãos 

fiscalizadores, aproximando a relação entre fisco e contribuintes. 

 Diante disso, é perceptível a necessidade de mudanças significativas no processo 

de adequação aos subprojetos instituídos pelo SPED, que poderão ocasionar 

dificuldades às empresas. 

 A pesquisa visa mensurar o grau de dificuldade encontrado por um grupo 

econômico no processo de mudança. A mesma justifica-se pelo fato das análises 

gerenciais provenientes do SPED ocorrerem, em sua maioria, em empresas singulares, 

deste modo optou-se por analisar um grupo econômico no Estado do Rio de Janeiro. 

 Este estudo está dividido em três grandes grupos: 1º referencial bibliográfico, 2º 

metodologia e apresentação, análise e discussão dos resultados e, 3º considerações 

finais. 

 O primeiro, utilizando-se do método exploratório, busca fundamentar os 

conceitos do SPED, do Regime de Tributação no qual as empresas do grupo estão 

enquadradas. Estudar o Grupo Econômico e as particularidades inerentes ao ramo de 

atividade das empresas. 

 O segundo consiste na apresentação dos resultados obtidos através de entrevista 

direcionada com a utilização de questionários, bem como análise e discussão dos 

mesmos. 

 No terceiro estão contidas as considerações finais acerca da pesquisa e a resposta 

a questão problema que surgiu diante do contexto apresentado: Qual o grau de 

dificuldade encontrado pelo Grupo Econômico “X” no processo de aderência aos 

subprojetos do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED já instituídos?  
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2. OBJETIVOS 

 

 

 Apresentam-se a seguir o objetivo geral e os objetivos específicos da pesquisa. 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Identificar o nível de dificuldade encontrada no processo de implantação dos 

subprojetos do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED no Grupo Econômico 

“X”. 

 

2.2 Objetivo Específico 

 

 Para alcance do objetivo geral, têm-se, neste estudo, os seguintes objetivos 

específicos: 

 Apresentar os elementos teóricos acerca do Sistema Público de Escrituração 

Digital – SPED; 

 Apresentar o perfil das empresas que compõem o Grupo Econômico “X”; 

 Verificar quais são os subprojetos obrigatórios ao Grupo Econômico “X”; 

 Evidenciar as dificuldades enfrentadas  no processo de implantação dos 

subprojetos; 

 Avaliar o grau de dificuldade encontrado no processo. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) 

 

3.1.1 Histórico 

 

A inclusão, pela Emenda Constitucional - EC nº 42, de 19/12/2003, do inciso XXII 

ao artigo 37 da Constituição Federal foi o marco legislativo que impulsionou o projeto 

Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no Brasil. Este inciso determina que: 

  

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.  

 

Em atendimento a este novo dispositivo constitucional, foi criado o Encontro 

Nacional de Administradores Tributários (ENAT), composto pelos titulares das 

administrações tributárias federal, estaduais, do Distrito Federal e dos municípios de 

capitais. De acordo informações do site da Receita Federal, foram estabelecidos vários 

protocolos de cooperação técnica no primeiro ENAT em julho de 2004. 

  

O Encontro teve como objetivo buscar soluções conjuntas nas três esferas de 
Governo que promovessem maior integração 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 informações em larga escala com dados 

padronizados e uniformização de procedimentos. 
Receita Federal do Brasil, 2014 . 

 

No II ENAT, realizado em agosto de 2005 em São Paulo, foram assinados os 

Protocolos de Cooperação nº 02 e nº 03, com o objetivo de desenvolver e implantar o 

Sistema Público de Escrituração Digital e a Nota Fiscal Eletrônica. 

O SPED faz parte do Projeto de Modernização da Administração Tributária e 

Aduaneira (PMATA) e do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal 
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(PAC 2007-2010). Este último institui o SPED através do Decreto nº 6.022 de 22 de 

janeiro de 2007.  

 

3.1.2 Definição e Objetivos 

 

O Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, em seu artigo 2º, apresenta a seguinte 

definição para o 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 contábil e fiscal dos empresários e das pessoas 
jurídicas, inclusive imunes ou isentas, mediante fluxo único, 
computadorizado, de informações. 
 

O SPED tem o intuito de unificar as atividades que integram a escrituração 

contábil e fiscal das empresas, constituindo um avanço na relação entre fisco e 

contribuintes. Consiste em modernizar o processo que visa o cumprimento das 

obrigações acessórias transmitidas pelo contribuinte às administrações tributárias e 

órgãos fiscalizadores. Com isso, os documentos entregues ao fisco passam a ser 

eletrônicos. 

A Figura 01 contribui com o entendimento da sistemática de relacionamento 

entre contribuinte e fisco antes e depois da implantação do SPED: 
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FIGURA 01: Sistemática do SPED 

 
Fonte: Cleto e Oliveira, 2010. 

 

A fim de garantir a validade jurídica dos documentos utiliza-se o certificado 

digital, para fins de assinatura das informações transmitidas. 

De acordo com Certificados Digitais – Serasa Experian, 2014 : 

 

O certificado digital é um documento eletrônico que 
garante proteção às transações online e a troca virtual 

de documentos, mensagens e dados, com validade 
jurídica. 
Com este dispositivo, os sistemas de informação podem 
validar e reforçar os mecanismos de segurança online, 
utilizando a tecnologia para garantir a privacidade e 
confirmar a autenticidade das informações dos usuários, 
empresas e instituições na rede. 

 

O projeto SPED tem como objetivos principais: promover a integração dos fiscos, 

racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias para os contribuintes e tornar mais 

rápida a identificação de ilícitos tributários. (Receita Federal do Brasil, 2014). 
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3.1.3  Benefícios 

 

A Receita Federal do Brasil (2014) considera como principais benefícios 

provocados pelo SPED: redução do consumo de papel, com consequente redução custos 

e impacto ecológico positivo; diminuição de custos com a racionalização e 

simplificação das obrigações acessórias; padronização das informações que o 

contribuinte apresenta aos órgãos governamentais; redução da participação involuntário 

em práticas fraudulentas; diminuição do tempo gasto com a presença de auditores 

fiscais nas acomodações do contribuinte; simplificação e agilização dos procedimentos 

sujeitos ao controle da administração tributária; fortalecimento do controle e da 

fiscalização; aumento da produtividade do auditor; possibilidade de troca de dados entre 

os contribuintes; redução de custos administrativos; melhoria da qualidade da 

informação; possibilidade de cruzamento entre os dados contábeis e os fiscais; 

disponibilidade de cópias autênticas e válidas da escrituração para usos distintos e 

concomitantes; redução do "Custo Brasil"; e aprimoramento do combate à evasão fiscal. 

 

3.1.4 SubProjetos 

 

 De acordo com a Receita Federal do Brasil (2014), o SPED compreendeu 

inicialmente três subprojetos: 

 SPED Contábil (ou Escrituração Contábil Digital - ECD); 

 SPED Fiscal (ou Escrituração Fiscal Digital - EFD) e;  

 Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).  

Na sequência, outros subprojetos também foram inseridos, são eles:  

 Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita 

(EFD Contribuições); 

 Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e); 

 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e); 

 Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT) e; 

 Escrituração Contábil Fiscal (ECF).  

Atualmente, estão em estudo para implantação:  

 Escrituração Fiscal da Folha de Pagamento e das Obrigações 

Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais (EFD-Social) e; 
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 Central de Balanços.  

 

3.1.4.1 Subprojetos Instituídos 

 

3.1.4.1.1 SPED Contábil 

 

O SPED Contábil é um nome dado ao novo formato de escrituração contábil, a 

qual passou a ser realizada de forma eletrônica. Este subprojeto do SPED recebe outras 

três terminologias, pelos três respectivos órgãos: “Livro Digital”, pelo Departamento 

Nacional de Registro do Comércio (DNRC); “Escrituração Contábil em Forma 

Eletrônica” pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e “Escrituração Contábil 

Digital” pela Receita Federal do Brasil (RFB). 

A Escrituração Contábil Digital (ECD) foi instituída em 19 de novembro de 

2007, pela Instrução Normativa RFB nº 787, a qual define a EFD como a substituição 

da escrituração em papel pela escrituração digital dos seguintes livros: 

 

Art. 2º [...] 

I - livro Diário e seus auxiliares, se houver; 
II - livro Razão e seus auxiliares, se houver; 

III - livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento 
comprobatórias dos assentamentos neles transcritos. 
Parágrafo único. Os livros contábeis e documentos de que trata o caput 
deverão ser assinados digitalmente, utilizando-se de certificado de segurança 
mínima tipo A3, emitido por entidade credenciada pela Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), a fim de garantir a autoria, a 
autenticidade, a integridade e a validade jurídica do documento 
digital.( Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 926, de 11 de 

março de 2009 ) 
 

A Instrução Normativa 787/2007 determinou que somente as sociedades sujeitas 

à tributação do Imposto de Renda com base no Lucro Real estão obrigadas desde 1º de 

janeiro de 2009 a adotar a ECD, no entanto, em 19 de dezembro de 2013 foi publicada a 

Instrução Normativa RFB Nº 1.420, que e revogou a IN RFB nº 787/2007, estendendo a 

obrigatoriedade da ECD em relação aos fatos contábeis incorridos a partir de 1º de 

janeiro de 2014 às empresas do Lucro Presumido distribuidoras de lucros ou dividendos 

e às as pessoas jurídicas imunes e isentas.  

3.1.4.1.2 SPED Fiscal 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2009/in9262009.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2009/in9262009.htm
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A Escrituração Fiscal Digital (EFD), conhecida também como SPED Fiscal, foi 

instituída pelo Convênio ICMS nº 143, de 15 de dezembro de 2006, o qual define a EFD 

como um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de 

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

federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de 

apuração de impostos referentes às operações e praticadas pelo contribuinte. 

A ECD substitui a escrituração e impressão dos seguintes livros: Registro de 

Entradas, Registro de Saídas, Registro de Inventário, Registro de Apuração do IPI e 

Registro de Apuração do ICMS, documento Controle de Crédito de ICMS do Ativo 

Permanente - CIAP e Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque. 

 Segundo informação do site da Receita Federal, a empresa precisará gerar um 

arquivo digital, a partir de sua base de dados, conforme o leiaute estabelecido em Ato 

COTEPE, informando todos os documentos fiscais e outros dados de interesse dos 

fiscos federal e estadual, referentes ao período de apuração do ICMS e IPI. Este arquivo 

deverá ser importado e validado pelo Programa Validador e Assinador (PVA) fornecido 

pelo SPED. 

Todos os contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS e/ou do Imposto sobre Produtos 

Industrializados - IPI estão obrigados à EFD desde 1º de janeiro de 2009. (CONVÊNIO 

ICMS 143/06, Cláusula terceira) 

 

3.1.4.1.3 Conhecimento de Transporte Eletrônico CT-e - 

 

De acordo com a Receita Federal do Brasil (2014), o Conhecimento de 

Transporte Eletrônico (CT-e) começou a ser desenvolvido a partir da assinatura do 

Protocolo ENAT 03/2006 (10/11/2006), o qual atribuiu ao Encontro Nacional de 

Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais (ENCAT) a coordenação e a 

responsabilidade pelo desenvolvimento e implantação do Projeto CT-e. 

O Ajuste SINIEF Nº 09, de 25 de outubro de 2007, instituiu o Conhecimento de 

Transporte Eletrônico e o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte 

Eletrônico. (Receita Federal do Brasil, 2014) 

O CT-e é um documento fiscal que comprova a prestação de serviço de 

transporte de cargas nos modais Rodoviário, Aéreo, Ferroviário, Aquaviário e 
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Dutoviário. O documento é emitido e armazenado eletronicamente e tem a sua 

legitimidade jurídica garantida através da assinatura digital do emissor e por meio da 

autorização de uso pelo Fisco. (Ajuste SINIEF Nº 09, 2007) 

O Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) 

pode ser impresso em papel comum A4 (exceto papel jornal) e tem a função de 

acompanhar a realização da prestação de serviço e por conseguinte o trânsito das 

mercadorias transportadas. Além disso, contém a chave de acesso do CT-e, que permite 

ao detentor desse documento confirmar, através das páginas da Secretaria de Fazenda 

Estadual ou da Receita Federal do Brasil, a efetiva existência do documento e respectiva 

autorização regular de uso. 

Conforme a Receita Federal do Brasil (2014), o Conhecimento de Transporte 

Eletrônico proporciona benefícios a todos os envolvidos na prestação do serviço de 

transporte como os emitentes, os tomadores da prestação de serviço, a sociedade, os 

contabilistas e o Fisco: 

 Principais benefícios proporcionados aos emitentes do Conhecimento de 

Transporte Eletrônico (empresas de Transporte de Cargas): a redução de custos 

de impressão do documento fiscal, de aquisição de papel e de armazenagem de 

documentos fiscais impressos; exigibilidade somente de arquivamento digital 

para guarda do documento eletrônico, com o custo muito menor do que o custo 

do arquivamento físico; GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos; 

dispensa de Autorização de Impressão de Documentos Fiscais - AIDF; redução 

de tempo de parada de caminhões em Postos Fiscais de Fronteira. 

 

 Principais benefícios proporcionados às empresas tomadoras da Prestação de 

Serviços do Conhecimento Eletrônico (compradoras): eliminação do processo de 

digitação de Conhecimentos no recebimento das prestações de serviços de 

transporte, uma vez que é possível importar para os seus sistemas o arquivo 

eletrônico recebido do Prestador de Serviços; redução de erros de escrituração; 

GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos. 

 

 Principais benefícios proporcionados à Sociedade: redução do consumo de 

papel, impactando positivamente o meio-ambiente; incentivo ao comércio 

eletrônico e ao uso de novas tecnologias; padronização dos relacionamentos 
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eletrônicos entre empresas; surgimento de oportunidades de negócios e 

empregos na prestação de serviços ligados ao CT-e.  

 

 Principais benefícios proporcionados aos Contabilistas: simplificação da 

Escrituração Fiscal e contábil; GED - Gerenciamento Eletrônico de 

Documentos; oportunidades de serviços e consultoria ligados CT-e.  

 

 Principais benefícios proporcionados ao Fisco: aumento na confiabilidade do 

conhecimento de transporte de cargas; melhoria no processo de controle fiscal; 

redução de custos no processo de controle dos conhecimentos capturados pela 

fiscalização de mercadorias em trânsito; diminuição da sonegação e aumento da 

arrecadação sem aumento de carga tributária; GED - Gerenciamento Eletrônico 

de Documentos; suporte aos projetos do Sistema Público de Escrituração Digital 

- SPED.  

 

3.1.4.1.4 Nota Fiscal Eletrônica NF-e - 

 

Segundo o Manual de Orientação ao Contribuinte NF-e,  a Nota Fiscal 

Eletrônica foi desenvolvida a partir da assinatura do Protocolo ENAT 03/2005 

(27/08/2005), que atribui ENCAT a coordenação e a responsabilidade pelo 

desenvolvimento e implantação do Projeto NF-e.  

O Ajuste SINIEF 07/05 juntamente com a legislação complementar contida no 

Ato COTEPE 72/05, de 22/12/2005 instituíram a Nota Fiscal Eletrônica e o Documento 

Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. Ambas legislações sofreram modificações e 

atualizações.  

A NF-e é um documento fiscal que comprova as operações de circulação de 

mercadorias, com padrão nacional e que substitui a sistemática de emissão do 

documento fiscal em papel, modelos 1 e 1A . O documento é emitido e armazenado 

eletronicamente e tem a sua legitimidade jurídica garantida através da assinatura digital 

do emissor e por meio da autorização de uso pelo Fisco. (Cartilha de Documentos 

Eletrônicos SPED, 2014) 

O Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) não é nota fiscal e 

também não a substitui, ele é uma representação gráfica simplificada da Nota Fiscal 

Eletrônica, impressa  geralmente em papel comum, em única via, que é utilizada para 
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acompanhar o trânsito da mercadoria. Além disso, contém a chave de acesso da NF-e, 

que permite ao detentor desse documento confirmar, através das páginas da Secretaria 

de Fazenda Estadual ou da Receita Federal do Brasil, a efetiva existência do documento 

e respectiva autorização regular de uso. 

O final do processo de implantação das diversas obrigatoriedades de uso da NF-

e com alcance nacional, em dezembro de 2010, marcou o fim do Projeto, e a NF-e 

assumiu o status de um sistema nacional de documento fiscal eletrônico, compartilhado 

entre as unidades da Federação e a Receita Federal do Brasil. 

Conforme a Receita Federal do Brasil (2014), os principais benefícios 

proporcionados às partes envolvidas no processo de utilização da NFE-e são: redução de 

custos e entraves burocráticos, facilitando o cumprimento das obrigações tributárias e o 

pagamento de impostos e contribuições; fortalecimento do controle e da fiscalização; 

aumento na confiabilidade da Nota Fiscal; melhoria no processo de controle fiscal; 

redução de custos no processo de controle das notas fiscais capturadas pela fiscalização 

de mercadorias em trânsito; diminuição da sonegação e aumento da arrecadação; 

suporte aos projetos de escrituração eletrônica contábil e fiscal da Receita Federal e 

demais Secretarias de Fazendas Estaduais; rapidez no acesso às informações; 

eliminação do papel; aumento da produtividade da auditoria;possibilidade do 

cruzamento eletrônico de informações. 

 

3.1.4.1.4.1 Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica NFC-e - 

 

 A Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica é uma modalidade na Nota Fiscal 

Eletrônica e foi instituída através das alterações feitas pelo Ajuste SINIEF 1, de 6 de 

fevereiro de 2013 à cláusula primeira do Ajuste SINIEF 07/05. Entre outras mudanças, 

essas alterações incluem a substituição da  Nota Fiscal de Venda a Consumidor e do 

Cupom Fiscal emitido por equipamento Emissor de Cupom Fiscal pelo documento 

eletrônico. 

 De acordo com MELLO (2013), a NFC-e substitui  os documentos fiscais que 

registram as operações comerciais varejistas ao consumidor final (seja ele pessoa física 

ou jurídica) em operação interna e sem geração de crédito de ICMS ao adquirente. 

 

 A NCF-e possui um DANFE diferenciado, que é chamado de Documento 

Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (DANFE NCF-e)."O DANFE NFC-e 
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é um documento fiscal auxiliar, sendo apenas uma representação simplificada, em 

papel, da transação de venda no varejo, de forma a facilitar a consulta, pelo consumidor 

final, do documento fiscal eletrônico no ambiente da SEFAZ." (Manual de Padrões 

Técnicos do DANFE-NFC-e e QR Code - Versão 3.2 - Abril 2014, 2014, p.2) 

 Ainda segundo o Manual de Padrões Técnicos (2014), quando da impressão do 

DANFE NCF-e existe a opção de imprimi-lo completo ou resumido. A versão completa 

possui o "Detalhe da Venda", que detalha, para o consumidor final, os itens de 

mercadoria que compõem a operação de venda realizada. 

 

3.1.4.1.5 O Controle Fiscal Contábil de Transição FCONT  - 

 

O Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT) foi instituído pela Instrução 

Normativa RFB nº 949 de 16 de junho de 2009. Esta Instrução Normativa define o 

FCONT como uma escrituração, das contas patrimoniais e de resultado, em partidas 

dobradas, que considera os métodos e critérios contábeis aplicados pela Legislação 

Tributária. 

A Instrução Normativa RFB Nº 1.139/2011, que alterou a Instrução Normativa 

RFB Nº 949/09, determina que o FCONT deva ser destinado obrigatória e 

exclusivamente às pessoas jurídicas sujeitas cumulativamente ao lucro real e ao Regime 

Tributário de Transição (RTT), mesmo no caso de não haver lançamento com base em 

métodos e critérios diferentes daqueles prescritos pela legislação tributária, baseada nos 

critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007. 

Segundo Receita Federal do Brasil (2014), em termos práticos, no Programa 

Validador e Assinador da entrada de dados do FCONT devem ser informados os 

lançamentos que: 

 

 efetuados na escrituração comercial, não devam ser considerados para 
fins de apuração do resultado com base na legislação vigente em 31.12.2007. 
Ou seja, os lançamentos que existem na escrituração comercial, mas que 
devem ser expurgados para remover os reflexos das alterações introduzidas 
pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos arts. 37 e 38 da Lei 

nº 11.941, de 2009, que modifiquem o critério de reconhecimento de 
receitas, custos e despesas computadas na escrituração contábil, para 
apuração do lucro líquido do exercício definido no art. 191 da Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976; 
 não efetuados na escrituração comercial, mas que devam ser incluídos 
para fins de apuração do resultado com base na legislação vigente em 
31.12.2007. 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/inrfb1139_2011.htm
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 A figura 02 evidencia a Esquematização do FCONT. 

 

FIGURA 02: Esquematização FCONT 

 
Fonte: Receita Federal do Brasil, 2014. 

 

3.1.4.1.6 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e  

 

Segundo a Receita Federal do Brasil (2014), em 10 de novembro de 2006 foi 

publicado o Protocolo de Cooperação ENAT 01-2006, o qual objetivou a implantação 

da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e). Neste protocolo ficou definido, entre 

outros pontos, que a coordenação do desenvolvimento e implantação da NFS-e seria 

realizada pelos municípios, representados pela Associação Brasileira das Secretarias de 

Finanças das Capitais - ABRASF. 

De acordo com DUARTE (2010), em 07 de dezembro de 2007 foi publicado o 

Protocolo de Cooperação ENAT 02-2007 que objetivou a implantação da Nota Fiscal de 

Serviços Eletrônica (NFS-e) como integrante do Sistema Público de Escrituração 
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Digital (SPED). Neste protocolo ficou definida, entre outros pontos, a criação de um 

Modelo Conceitual Nacional para a NFS-e que atenda aos interesses das administrações 

tributárias e a criação da Secretaria de Finanças - SEFIN Virtual, para transmissão da 

NFS-e ao Ambiente Nacional SPED.  

 Como o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) é de 

competência dos municípios e do Distrito Federal, cada município possui uma lei que 

institui a NFS-e. O primeiro município a instituir foi o Rio de Janeiro, através da Lei N.º 

5.098, de 15 de outubro de 2009. 

O Manual de Integração da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças 

das Capitais (ABRASF,2012 p.5)  NFS-e, conceitua a Nota Fiscal de Serviços 

Eletrônica como "um documento de existência exclusivamente digital, gerado e 

armazenado eletronicamente pela prefeitura ou por outra entidade conveniada, para 

documentar as operações de prestação de serviços." Além disso, a NFS-e é de total 

responsabilidade do prestador de serviços (contribuinte) e substitui as convencionais 

notas ficais impressas. 

Caso no momento da emissão haja algum problema, impossibilidade de conexão 

com sistema, por exemplo, o prestador utilizará a opção de envio de arquivos e 

entregará ao cliente um Recibo Provisório de Serviços – RPS. O prestador deverá 

converter o RPS em NFS-e diretamente no sistema.  

O processo poderá ser realizado de duas maneiras: individualmente – um RPS 

por vez; ou transmissão em lotes – recomendado para quando houver uma quantidade 

expressiva de RPS. O RPS deverá ser convertido em NFS-e até o vigésimo dia 

subsequente ao de sua emissão, não podendo ultrapassar o dia 8 do mês subsequente ao 

da prestação de serviços ou ao em que houver o recebimento, sinal ou pagamento 

antecipado. 

O cálculo do ISS (Imposto Sobre Serviço) devido pelo prestador é realizado 

automaticamente pelo sistema. O valor do tributo é impresso na nota e o recolhimento 

do mesmo deverá ser realizado até o dia 10 do mês seguinte ao da emissão. 

O recolhimento do ISS devido pelos prestadores de serviços emitentes de NFS-e 

e pelos responsáveis tributários não emitentes de NFS-e deverá ser efetuado, 

exclusivamente, por meio do Documento de Arrecadação de Receitas Municipais – 

DARM emitido pelo sistema da NFS-e. Aplica-se o Código de Receita 129-5 para todos 

os recolhimentos efetuados por meio de DARM emitido pelo sistema da NFS-e.  
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O prestador de serviços optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação 

de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

– Simples Nacional, inclusive o Microempreendedor Individual (MEI) são exceções e 

não devem fazer o recolhimento através do DARM, e sim por meio do Documento de 

Arrecadação do Simples (DAS).  

A Receita Federal do Brasil (2014) considera como principais benefícios 

proporcionados às partes envolvidas: padronização e melhoria da qualidade das 

informações, racionalizando os custos e gerando maior eficácia; aumento da 

competitividade das empresas brasileiras pela racionalização das obrigações acessórias 

(redução do custo Brasil), em especial a dispensa da emissão e guarda de documentos 

em papel. 

 

3.1.4.1.7 Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições 

 

A Instrução Normativa RFB nº 1.052, de 5 de julho de 2010 instituiu a da 

Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social (COFINS), mais conhecida como EFD PIS/COFINS. Essa Instrução foi revogada 

pela Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012, que acrescentou a 

Contribuição Previdenciária à EFD, instituindo, assim, a Escrituração Fiscal Digital das 

Contribuições incidentes sobre a Receita ou EFD Contribuições. 

Segundo a Instrução Normativa 1252/2012, a EFD Contribuições: 

 

"se constitui em um conjunto de escrituração de documentos fiscais e de 
outras operações e informações de interesse da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, em arquivo digital, bem como no registro de apuração das 
referidas contribuições, referentes às operações e prestações praticadas pelo 
contribuinte."  
 

O artigo 4º da IN 1252/2012 define que ficam obrigadas a adotar e escriturar a 

EFD-Contribuições: 

a) em relação à Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS: 
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QUADRO 01: Ocorrência do fato gerador em relação à Contribuição para o PIS/PASEP 
Ocorrência do 

fato gerador 

A partir de 1º de janeiro 

de 2012 

A partir de 1º de janeiro 

de 2013 

A partir de 1º de janeiro 

de 2014 

Pessoas 

jurídicas 

obrigadas 

As pessoas jurídicas 

sujeitas à tributação do 

Imposto sobre a Renda 

com base no Lucro 

Real. 

As demais pessoas 

jurídicas sujeitas à 

tributação do Imposto 

sobre a Renda com base 

no Lucro Presumido ou 

Arbitrado. 

 

As pessoas jurídicas 

referidas nos §§ 6º, 8º e 

9º do art. 3º da Lei nº 

9.718, de 27 de 

novembro de 1998, e 

na Lei nº 7.102, de 20 

de junho de 1983;. 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de: IN 1252/2012 
 

b) em relação à Contribuição Previdenciária sobre a Receita: 

 

QUADRO 02: Ocorrência do fato gerador em relação à Contribuição Previdenciária 

sobre a Receita 
Ocorrência do 

fato gerador 

A partir de 1º de março 

de 2012 

A partir de 1º de abril de 

2012 

Pessoas 

Jurídicas 

obrigadas 

As pessoas jurídicas que 

desenvolvam as 

atividades relacionadas 

nos arts. 7º e 8º da 

Medida Provisória nº 

540, de 2 de agosto de 

2011, convertida na Lei 

nº 12.546, de 2011 ; 

. 

As pessoas jurídicas que 

desenvolvam as demais 

atividades relacionadas 

nos arts. 7º e 8º, e no 

Anexo II, todos da Lei 

nº 12.546, de 2011. 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de: IN 1252/2012 
 

3.1.4.1.8 Escrituração Contábil Fiscal ECF - 

 

 A Instrução Normativa RFB nº 1.353, de 30 de abril de 2013 instituiu a 

Escrituração Fiscal Digital do Imposto sobre a Renda e da Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido da Pessoa Jurídica (EFD-IRPJ), a qual seria exigida a partir do ano-

calendário 2014. Essa Instrução foi revogada pela Instrução Normativa RFB nº 1.422, 

de 19 de dezembro de 2013, que substituiu a EFD-IRPJ pela Escrituração Contábil 

Fiscal (ECF). 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/Ant2001/lei971898.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/Ant2001/lei971898.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/Ant2001/lei971898.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/2011/lei12546.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/2011/lei12546.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/2011/lei12546.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/2011/lei12546.htm
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 Segundo a IN RFB nº 1422/2013, a partir do ano-calendário 2014 (entrega em 

junho de 2015), todas as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas, e exceto as pessoas 

jurídicas optantes Simples Nacional,  os órgãos públicos, as autarquias as fundações 

públicas e as pessoas jurídicas inativas, deverão apresentar a ECF de forma centralizada 

pela matriz, e, consequentemente, estão dispensadas da escrituração do Livro de 

Apuração do Lucro Real (LALUR) e da entrega da Declaração de Informações 

Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). 

 

3.1.4.2 Projetos ainda não implantados 

 

3.1.4.2.1 Escrituração Fiscal da Folha de Pagamento e das Obrigações 

Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais EFD-Social 

 

A Escrituração Fiscal da Folha de Pagamento e das Obrigações 
Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais consiste na escrituração digital da 
folha de pagamento e das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais 
relativas a todo e qualquer vínculo trabalhista contratado no Brasil. É um 
módulo no âmbito do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e se 
constitui em mais um avanço na informatização da relação entre o fisco e os 
contribuintes.  

Portal SPED, 2014 

 

 Ainda segundo o Portal SPED (2014), farão parte da EFD Social: os eventos 

trabalhistas como admissões, afastamentos temporários, comunicações de aviso 

prévio, comunicações de acidente de trabalho, etc, a folha de pagamento, as ações 

judiciais trabalhistas, as retenções de contribuição previdenciária etc.  

 

3.1.4.2.2 Central de Balanços 

 

 Segundo o Portal SPED (2014), a Central de Balanços é um projeto que deverá 

reunir demonstrativos contábeis e diversas informações econômico-financeiras públicas 

das empresas, que serão mantidos em um repositório e publicadas em diversos níveis de 

agregação. Esses dados serão utilizados para geração de estatísticas, análises nacionais e 

internacionais, análises de risco creditício e estudos econômicos, contábeis e financeiros 

etc. e disponibilizados à sociedade, em meio magnético. 
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3.2 Lucro Presumido 

 

3.2.1 Introdução 

 

Lucro presumido é um regime de tributação sob o qual incidem IRPJ (Imposto de 

Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), apurados 

a partir das presunções de lucro da empresa. (BRASIL, 2013) 

De acordo com a Receita Federal do Brasil (2013), o lucro presumido é uma forma 

de tributação simplificada para determinação da base de cálculo do imposto de renda e 

da CSLL das pessoas jurídicas que não estiverem obrigadas, no ano-calendário, à 

apuração do lucro real. 

 

 Podem optar por este regime de tributação: 
1. Pessoas jurídicas que apresentaram no ano calendário anterior, 
receita bruta de até 48 milhões de reais; 
2. No caso das atividades com início no ano calendário anterior, 
receita bruta no total de 4 milhões multiplicados pelos meses de 
atividade da empresa naquele ano; 

3. Ou aqueles que não estejam obrigados a utilizarem regime de 
tributação pelo Lucro Real, como por exemplo as instituições 
financeiras, que possuem regulamento próprio. 

Receita Federal do Brasil – Lucro Presumido, 2013. 
 

 A pessoa jurídica habilitada neste regime de tributação deverá manter 

escrituração contábil de acordo com a legislação comercial, livro Registro Inventário e 

todos os livros de escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, conforme 

determinado no art. 45 da Lei 8.981/95. 

 

Art. 45. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com 
base no lucro presumido deverá manter: 

 I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial; 
 II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os 

estoques existentes no término do ano-calendário abrangido pelo regime de 
tributação simplificada; 

 III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e 
não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de 
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os 

documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração 
comercial e fiscal. 

 Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa 
jurídica que, no decorrer do ano-calendário, mantiver livro Caixa, no qual 
deverá estar escriturada toda a movimentação financeira, inclusive bancária. 

Lei 8.981/95 art. 45. 
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3.2.2 Opção pelo regime 

 

A opção pelo lucro presumido será manifestada com o pagamento da primeira ou 

única quota do IRPJ devido, correspondente ao primeiro período de apuração. (art. 516, 

§ 4º, do RIR/99). 

 O imposto é apurado trimestralmente, sendo 1º trimestre em 31 de março; 2º 

trimestre em 30 de junho; 3º trimestre em 30 de setembro e 4º trimestre em 31 de 

dezembro. 

O vencimento do Documento de Arrecadação da Receita Federal (DARF) 

correspondente, cujo código da receita é o 2089, ocorrerá sempre no último dia útil do 

mês subsequente a apuração. Desta maneira, em 30 de abril deverá ser pago o DARF do 

IRPJ que manifestará a opção pelo lucro presumido. (CENOFISCO 2012, p.5) 

Empresas que iniciarem suas atividades a partir do 2º trimestre deverão 

manifestar sua opção através do pagamento da primeira ou única quota do imposto 

relativo ao período de apuração que corresponde ao início das atividades. (art. 517 do 

RIR/99). 

Empresas desenquadradas do Simples Nacional, que optarem por este regime, 

deverão se manifestar através do pagamento do imposto referente ao trimestre que 

compreender o mês no qual se deu os efeitos de desenquadramento. (art. 517 do 

RIR/99). 

De acordo com o Regulamento do Imposto de Renda (1.999) em seu artigo 516, § 

1º, a opção pelo regime será válida durante todo ano-calendário; impossibilitando, 

portanto, que a pessoa jurídica realize qualquer alteração no decorrer deste período. 

 

3.2.3 Recolhimento de Impostos 

  

De maneira oposta as empresas do Simples Nacional que recolhem os impostos de 

maneira unificada através do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional); 

as empresas enquadradas no lucro presumido realizam o recolhimento separadamente. 

 Alguns impostos como ICMS(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços intermunicipais e interestaduais) e ISS (Imposto sobre Serviços) são recolhidos 

de acordo com a atividade desenvolvida pela empresa.  

 Contudo, segundo a Lei nº 10.684, 30 de maio de 2003, as empresas do lucro 

presumido realizam indiferentemente da atividade a apuração dos seguintes impostos:  
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 IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica 

 CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

 PIS/PASEP –  Contribuição para os Programas de Integração Social e de 

Formação do Patrimônio do servidor Público 

 COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social 

 

3.2.3.1 IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica 

 

 Renda pode ser conceituada como todo acréscimo patrimonial. No caso das 

empresas o objeto de incidência do imposto será o lucro.  

 

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de 
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade 
econômica ou jurídica: 
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da 

combinação de ambos; 
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos 
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. 
§ 1º A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do 
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da 
origem e da forma de percepção. 
§ 2º Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei 

estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para 
fins de incidência do imposto referido neste artigo. 

Código Tributário Nacional – CTN- 

 

A apuração do imposto de renda sob o lucro presumido é determinada por 

períodos de apuração trimestrais, encerrados em 31 de março, 30 de  junho, 30 de 

setembro e 31 de dezembro de cada ano calendário. (CENOFISCO, 2012 p.5) 

Para obtenção do lucro pressuposto é aplicado um fator percentual sobre a 

receita bruta, para atividades em geral constantes no regulamento do imposto de renda 

de 1999, art. 518 e Instrução Normativa SRF nº 93/97, conforme quadro 03. 
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QUADRO 03: Fator percentual aplicado à receita bruta para obtenção do Lucro 

Pressuposto 

Atividades em geral (RIR/99, art. 518) 8,0 

Revenda de combustíveis 1,6 

Serviços de transporte (exceto o de carga) 16,0 

Serviços de transporte de cargas 8,0 

Serviços em geral exceto a de serviços hospitalares e de 
auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, 
imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina 
nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a 

prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de 
sociedade empresária e atenda às normas da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (redação dada 
pelo art. 29, inciso III, alínea "a" da Lei nº 11.727/08) 

32,0 

Serviços hospitalares 8,0 

Intermediação de negócios 32,0 

Administração, locação ou cessão de bens e diretos de 
qualquer natureza (inclusive imóveis) 

32,0 

Fonte: BRASIL, 2012. Lucro Presumido 

 

Entende-se como de receita bruta o produto da venda de bens nas operações de 

conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de 

conta alheia. (art. 224 do RIR/99) 

Na receita bruta se inclui o ICMS e deverão ser excluídas: as vendas canceladas, 

os descontos incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados 

destacadamente do comprador, dos quais o vendedor ou prestador é mero depositário, 

como é o caso do IPI. (art. 224 do RIR/99) 

 

A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda 
de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o 
resultado auferido nas operações de conta alheia. 

Na receita bruta não se incluem as vendas canceladas, os descontos 

incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados 
destacadamente do comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens 
ou o prestador dos serviços seja mero depositário.  

Lei nº 8.981, de 1995, art. 31. 

 

A alíquota aplicada será de 15% sobre a base de cálculo (receita bruta total). 

Entretanto, Haverá um adicional do imposto as parcelas da base de cálculo que 

ultrapassarem R$ 60.000,00 por trimestre. Este adicional será de 10% sobre o 

excedente. (art. 541 e 542 do RIR/99) 

 No momento de apuração do imposto deverão ser observadas situações previstas 

em Lei para seu abatimento. (art. 526 do RIR/99) 



36 
 

 

Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto 
devido no período de apuração, o imposto pago ou retido na fonte sobre 

as receitas que integraram a base de cálculo, vedada qualquer dedução a 
título de incentivo fiscal.  
Parágrafo único.  No caso em que o imposto retido na fonte ou pago seja 
superior ao devido, a diferença poderá ser compensada com o imposto a 
pagar relativo aos períodos de apuração subsequentes. 

Art. 526, RIR/99 

 

3.2.3.2 Contribuição Social do Lucro Líquido CSLL -  

 

De acordo com a Receita Federal, a pessoa jurídica que apura a CSLL com base 

no resultado presumido somente poderá adotar o regime de caixa, na hipótese de adotar 

esse mesmo regime para apurar o IRPJ com base no lucro presumido. (BRASIL, 2013) 

 O resultado presumido ou arbitrado (a base de cálculo da CSLL) será a soma dos 

seguintes valores: 

 

1. o percentual da receita bruta auferida no trimestre, excluídas as vendas 
canceladas, as devoluções de vendas, os descontos incondicionais 
concedidos e os impostos não cumulativos cobrados destacadamente do 
comprador dos quais o vendedor dos bens ou prestador de serviços seja mero 
depositário, correspondente a 12% (doze por cento), para as pessoas 

jurídicas em geral, ou a 32% (trinta e dois por cento), no caso para as 
pessoas jurídicas que desenvolvam as seguintes atividades (Lei nº 9.249, de 
1995, art. 20, com a redação dada pela Lei nº 10.684, de 2003, art. 22):  
2. prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;  
3. intermediação de negócios;  
4. administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de 
qualquer natureza;  

5. prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, 

mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas 
a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas 
mercantis a prazo ou de prestação de serviços – factoring.  

CENOFISCO, 2012 p. 13 
 

Para atividades diversificadas será aplicado o percentual correspondente a cada 

atividade. (CENOFISCO, 2012 p.14) 

 A pessoa jurídica optante pelo regime de incidência da CSLL com base no 

resultado presumido, poderá adotar o critério de reconhecimento de suas receitas de 

venda de bens ou direitos ou de prestação de serviços, com pagamento a prazo ou em 

parcelas, na medida do recebimento e manter a escrituração do livro Caixa, devendo: 
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a. Emitir a nota fiscal quando da entrega do bem ou direito ou da conclusão do 

serviço;  

b. Indicar, no livro Caixa, em registro individualizado, a nota fiscal a que 

corresponder cada recebimento.  

 Na hipótese da opção pelo critério descrito acima, a pessoa jurídica que mantiver 

escrituração contábil, na forma da legislação comercial, deverá controlar os 

recebimentos de suas receitas em conta específica, na qual, em cada lançamento, será 

indicada a nota fiscal a que corresponder o recebimento.  

 Os valores recebidos adiantadamente, por conta de venda de bens, direitos ou da 

prestação de serviços, serão computados como receita do mês em que se der o 

faturamento, a entrega do bem ou do direito ou a conclusão dos serviços, o que primeiro 

ocorrer. Os valores recebidos, a qualquer título, do adquirente do bem ou direito ou do 

contratante dos serviços serão considerados como recebimento do preço ou de parte 

deste, até o seu limite. O cômputo da receita em período de apuração posterior ao do 

recebimento sujeitará a pessoa jurídica ao pagamento da CSLL com o acréscimo de 

juros de mora e de multa, de mora ou de ofício, conforme o caso, calculados na forma 

da legislação vigente.  

 

3.2.3.3 Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do 

Patrimônio do servidor Público e COFINS – Contribuição para 

Financiamento da Seguridade Social PIS/PASEP – 

 

 Poderá optar pelo regime de tributação com base no lucro presumido:  

 

A pessoa jurídica cuja receita total no ano calendário do mês anterior, tenha 

sido igual ou inferior a quarenta e oito milhões de reais, ou a quatro milhões 
de reais multiplicados pelo número de meses de atividade do ano-calendário 
anterior, quando inferior a doze meses. 

Receita Federal do Brasil, 2013. 
 

 PIS/PASEP e COFINS aplicam-se às pessoas jurídicas que sejam tributadas pelo 

IR com base no Lucro Presumido, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir do 

dia 1º de janeiro de 2012. (Ato Declaratório Executivo COFINS nº24 de 22 de agosto de 

2011) 

 De acordo com a MP 2158-35/01, essas empresas poderão adotar regime de 

caixa com o objetivo de apurar tais impostos – PIS/COFINS. Nesta mesma Medida 
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Provisória, no art. 30 declara que as variações monetárias referentes a taxas de câmbio 

serão consideradas na base de cálculo para a apuração dos impostos supracitados. 

 

Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e 
COFINS poderá ser excluída a parcela das receitas financeiras decorrentes 

da variação monetária dos direitos de crédito e das obrigações do 
contribuinte, em função da taxa de câmbio, submetida à tributação, segundo 
o regime de competência, relativa a períodos compreendidos no ano-
calendário de 1999, excedente ao valor da variação monetária efetivamente 
realizada, ainda que a operação correspondente já tenha sido liquidada. 

MP 2158-35/01, art.31 

 

Para efeito, exclusivamente, do disposto no § 2º do art. 30-C, a vinculação das 

obrigações ali referidas, devidas pela pessoa jurídica, inclusive por equiparação, nos 

termos da legislação do imposto de renda, dar-se-á pelo rateio do total das obrigações da 

pessoa jurídica relativas às Contribuições para os Programas de Integração Social e de 

Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e à Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social (COFINS) na proporção da receita bruta relativa a 

cada patrimônio de afetação em relação à receita bruta total da pessoa jurídica, 

considerando-se receita bruta aquela definida na legislação específica dessas 

contribuições.  

Na hipótese das demais obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias, a 

vinculação dar-se-á de forma direta, abrangendo tão somente aquelas geradas no âmbito 

do próprio patrimônio de afetação, na forma das respectivas legislações de regência. 

 As demais obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias comuns dos 

patrimônios de afetação que não possam ser individualizadas a cada patrimônio serão 

rateadas na proporção do respectivo custo do patrimônio de afetação em relação ao 

custo total dos patrimônios de afetação. (Lei 10.833, 29 de Dezembro 2003). 

As demais obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias, não vinculadas 

exclusivamente aos patrimônios de afetação, serão rateadas na proporção da receita 

bruta do respectivo patrimônio em relação à receita bruta total da pessoa jurídica, 

considerando-se receita bruta aquela definida na legislação do imposto de renda. (Lei 

10.833, 29 de Dezembro 2003). 

As obrigações, as receitas brutas e os custos referidos no caput e §§ 1º a 3º são 

os correspondentes aos respectivos períodos de apuração e serão considerados 

acumuladamente entre a data de início do empreendimento e a data da extinção do 
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patrimônio de afetação, nos termos do § 8º do art. 30-B, ou da decretação da falência, se 

houver. 

Para os fins do disposto neste artigo, os patrimônios de afetação equiparam-se a 

estabelecimentos filiais, cabendo aos órgãos encarregados pela administração dos 

impostos e contribuições respectivos determinar as hipóteses em que o pagamento ou o 

recolhimento será efetuado por estabelecimento filial. 

O disposto no § 6º não implica atribuir a condição de sujeito passivo ao 

patrimônio de afetação. 

O incorporador deve informar, no demonstrativo trimestral a que se refere o 

inciso IV do § 5o do art. 30-B, a ser entregue à Comissão de Representantes, o montante 

das obrigações referidas no § 2º do art. 30-C vinculadas ao respectivo patrimônio de 

afetação. 

O incorporador deve assegurar ao auditor, pessoa física ou jurídica, nomeado 

nos termos do § 2o do art. 30-B, bem assim à Comissão de Representantes ou à pessoa 

por ela designada, o acesso a todas as informações necessárias à verificação do 

montante das obrigações referidas no § 2º do art. 30-C vinculadas ao respectivo 

patrimônio de afetação. 

De acordo com a MP nº232/04, nos arts. 9º e 11, para as pessoas jurídicas que 

efetuarem pagamento mensal referidas nos artigos 27 e 29 a 34 da Lei 8.981/95 e para 

as pessoas jurídicas desobrigadas de escrituração contábil a base de cálculo 

corresponderá a doze por cento da receita bruta. 

O disposto no art. 30 da Lei nº 10.833/03, aplica-se pessoas jurídicas a outras 

pessoas jurídicas de direito privado, excetuando-se às pessoas jurídicas optantes pelo 

SIMPLES. As empresas as quais o artigo se refere estão sujeitas a retenção na fonte da 

COFINS e da contribuição do PIS/PASEP sobre pagamentos dos serviços abaixo: 

 

 Prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança, 
vigilância, transporte de valores e locação de mão de obra; 
 Prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de 
crédito, seleção e riscos; 
 Administração de contas a pagar e a receber, bem como pela 
remuneração de serviços profissionais.  

Lei 10.833/03 
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3.3 Condomínio 

 

3.3.1 Definição 

 

 A Lei 4.591 de 16 de dezembro de 1964 dispõe sobre o condomínio em 

edificações e as incorporações imobiliárias. 

 Condomínio é a edificação ou conjunto de edificações (vertical ou horizontal) 

que possuem unidades isoladas entre si ( propriedade exclusiva) e também outras partes 

que são propriedade comum dos condôminos. Os apartamentos/casas são propriedade 

exclusiva, o terreno e outras áreas são propriedade comum dos condôminos. (Lei 4.591, 

1.964) 

 

 Art. 19. Cada condômino tem o direito de usar e fruir, com exclusividade, 
de sua unidade autônoma, segundo suas conveniências e interesses, 
condicionados, umas e outros às normas de boa vizinhança, e poderá usar as 
partes e coisas comuns de maneira a não causar dano ou incômodo aos 
demais condôminos ou moradores, nem obstáculo ou embaraço ao bom uso 

das mesmas partes por todos. 
Lei 4.591/64 Capítulo V, Art.19 

 
Art. 1.314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, 
sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la 
de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-
la. 

Parágrafo único. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa 
comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos 
outros. 

Lei 10.406/2002 Código Civil, Capítulo VI, Art. 1.314 
 

 Conforme o novo Código Civil (2002), condomínio vertical é agora denominado 

condomínio edilício. 

 Os condomínios edilícios são caracterizados por conter a singularidade dos 

apartamentos, mas também a comunhão dos terrenos e áreas comuns do prédio. (Código 

Civil, 2002) 

 As partes consideradas de propriedade exclusiva podem ser alienadas; porém, as 

referentes ao abrigo de veículos não poderão ser alienadas e tampouco alugadas, salvo 

se houver autorização expressa na convenção de condomínio. (Código Civil, 2002) 

 

Art. 1.331. Pode haver, em edificações, partes que são propriedade 
exclusiva, e partes que são propriedade comum dos condôminos. 
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§ 1o  As partes suscetíveis de utilização independente, tais como 
apartamentos, escritórios, salas, lojas e sobrelojas, com as respectivas 
frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se a propriedade 
exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus 
proprietários, exceto os abrigos para veículos, que não poderão ser alienados 
ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa 

na convenção de condomínio. 
Lei 10.406/2002 Código Civil, Capítulo VII, Art. 1.331, § 1º 

 

 De acordo com a Lei 10.406/02 nos arts. 41 e 44, condomínio não possui 

personalidade jurídica, ou seja, não ocorre a criação do Direto para que o mesmo tenha 

direitos e obrigações. 

 

O Condomínio Edilício não possui personalidade jurídica, mas tem sua 
inscrição no CNPJ obrigatória, na hipótese de receber ou pagar rendimentos 
sujeitos a retenção de imposto na fonte. 

Cadastro Sincronizado Nacional 
 

 Os condomínios estão dispensados da apresentação das obrigações do SPED, 

como a EFD-Contribuições, por exemplo. 

 

EFD-Contribuições:  
 Art. 5º Estão dispensados de apresentação da EFD-Contribuições: 
 [...]  
§ 1º São também dispensados de apresentação da EFD-Contribuições, ainda 
que se encontrem inscritos no CNPJ ou que tenham seus atos constitutivos 
registrados em Cartório ou Juntas Comerciais: 

I - os condomínios edilícios;  
Instrução Normativa RFB nº 1252, de 1º de março de 2012. 

 

3.3.2 Regularização e registro 

 

O condomínio novo deve ser regularizado e registrado para que então possa ser 

ocupado. Para tal alguns passos são necessários: Expedição do habite-se; Convenção; 1ª 

Assembleia; Desmembramento do IPTU; Registro; CNPJ e 1ª Taxa Condominial.  

(SINDICONET, 2012) 

 

3.3.2.1 Expedição do "Habite-se" 

 

Habite-se é uma certidão emitida pela prefeitura da cidade onde o imóvel foi 

construído. Atesta a condição de habitação do imóvel bem como se a obra atendeu as 

exigências legais da licença de obra anteriormente concedida. (TABELIONATO 

FIGUEIREDO, 2014) 
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 As exigências para concessão da certidão dependem de cada município e, em 

cada um deles, é levado em consideração o porte da obra. Em obras de grande porte, 

costuma-se exigir o aval do Corpo de Bombeiros, por exemplo. (SINDICONET, 2012) 

 

3.3.2.2 Convenção 

 

A convenção do condomínio é um “ato-norma” pois possui caráter estatutário ou 

constitucional. Alcança não apenas os moradores, mas também a todos os que adentram 

no condomínio. (Lei 10.406, 2002) 

 

Art. 1.333 - A Convenção que constitui o condomínio edilício deve ser 
subscrita pelos titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais e torna-
se, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou 
para quantos sobre elas tenham posse ou detenção. 
Parágrafo único - Para ser oponível contra terceiros, a Convenção do 
Condomínio deverá ser registrada no Registro de Imóveis. 

Lei 10.406/2002, Capítulo VII Art. 1.333 

 

Em geral minutas de convenções são registradas pela construtora antes mesmo 

dos edifícios serem ocupados pelos moradores, de modo que quando isso ocorrer, o 

lugar já tenha as regras de convivência. 

Os itens da convenção não podem contrariar Leis municipais, estaduais ou 

federais.  Para que seja aprovada e então passe a ser obrigatória a todos, é preciso que os 

titulares de 2/3 das frações ideais do condomínio a assinem. 

 

3.3.2.3 1ª Assembleia 

 

A primeira assembleia geralmente é convocada pela construtora. Nela são eleitos 

o  primeiro síndico e o conselho consultivo. Caso a convenção não tenha sido elaborada 

pela construtora, durante a primeira assembleia pode-se escolher uma comissão para 

elaboração da mesma, ou então deixar isso a cargo do síndico e do conselho consultivo.  

(Lei 10.406, 2002) 
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3.3.2.4 Desmembramento do IPTU 

 

 O Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU) é pago sobre imóveis e 

terrenos. Quando a construtora conclui uma obra, o IPTU ainda é pago de maneira 

unificada, ou seja, sobre o terreno onde foi realizada. 

 Portanto, após a obtenção do habite-se, da efetivação do registro da convenção e 

da realização da 1ª assembleia, faz-se necessário o desmembramento do IPTU, de modo 

que o imposto seja cobrado separadamente de acordo com a fração correspondente a 

cada imóvel. 

 Contudo, haverá ainda um IPTU comum, referente as áreas comuns a todos os 

condôminos. O desmembramento deve ser solicitado junto a Secretaria de Finanças do 

município onde o imóvel está localizado. (Código Civil, 2002) 

 

3.3.2.5 Registro 

 

 Após a obtenção do habite-se (documento emitido pela prefeitura onde se 

autoriza a ocupação do imóvel recém-concluído), deve-se efetuar o registro. O registro 

das escrituras definitivas das unidades deve ser realizado no Cartório de Registro de 

Imóveis. A inscrição do condomínio no Cartório é realizada com a  respectiva 

convenção. (SINDICONET, 2012) 

 

3.3.2.6 CNPJ 

 

 Com o condomínio devidamente registrado, deverá ser solicitada a inscrição no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), por meio do aplicativo disponibilizado 

pela Receita Federal – Programa Gerador de Documentos do CNPJ ou Coleta Web. 

 O condomínio é uma associação sem fins lucrativos e, portanto não tem 

incidência de IRPJ. Entretanto, vai reter o imposto de renda na fonte dos funcionários, 

bem como irá repassar para o INSS o valor correspondente. 

 Para registrar o condomínio como empregador no INSS, primeiramente faz-se 

necessário a inscrição do CNPJ. (SINDICONET, 2012) 
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3.3.3 1ª Taxa Condominial 

 

Taxas condominiais são destinadas ao custeio das despesas relativas a 

manutenção do condomínio. 

Para o cálculo das mesmas é necessário somar todas as despesas e dividir em 

frações iguais para todos os condôminos. As taxas de condomínio não podem ser 

cobradas com valores diferentes entre os condôminos, ou seja, o padrão de cada 

propriedade exclusiva não interfere no valor da taxa. 

As taxas condominiais só podem ser cobradas após a entrega das chaves, o que só 

pode ocorrer após a obtenção do habite-se. A cobrança de taxa condominial antes da 

entrega das chaves é ilegal. (SINDICONET, 2012) 

 

3.4 Grupo Econômico 

 

 Grupo Econômico é um conjunto de empresas juridicamente independentes mas 

com administração centralizada, objetivando, estrategicamente, otimizar a sua posição 

no mercado. 

 MUNIZ (2013), à luz da legislação, da jurisprudência e das doutrinas,  define 

Grupo Econômico como "o conjunto de empresas que, ligadas por vínculo de 

coordenação ou subordinação, atuam em sincronia com o intuito de lograr maior 

eficiência em sua atividade". 

 Neste estudo apresentaremos dois dispositivos legais que tratam da definição dos 

os Grupos Econômicos, a saber: 

 De acordo com o parágrafo 2º do artigo 2º da CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS 

DO TRABALHO, publicada em 09 de agosto de 1943,  o Grupo Econômico é um 

conjunto de empresas que, mesmo com personalidade jurídica própria, estão sob a 

direção, controle ou administração de outra. 

 

Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, 
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a 
prestação pessoal de serviço. 
§ 1º - (...) 
§ 2º - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma 

delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle 

ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou 

de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação 
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de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das 
subordinadas. 

 

 Já a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 1976 ou Lei das Sociedades Anônimas 

abarca o tema tratando, inicialmente,  sobre as sociedades controladas e coligadas e, em 

seguida, em seu capítulo XXI, traz as bases do que denominou Grupos de Sociedades 

ou Grupo Econômico de Direito. 

 

Art. 243. (...) 
§ 1º  São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência 

significativa. 
§ 2º Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, 

diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de 

sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas 

deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. 

§ 3º (...) 
§ 4º  Considera-se que há influência significativa quando a investidora detém 
ou exerce o poder de participar nas decisões das políticas financeira ou 
operacional da investida, sem controlá-la. 
§ 5º  É presumida influência significativa quando a investidora for titular de 
20% (vinte por cento) ou mais do capital votante da investida, sem controlá-
la. 
 

Capítulo XXI 
 Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem 

constituir, nos termos deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante 

convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para 

a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou 

empreendimentos comuns. 
§ 1º (...) 

§ 2º (...) 
Art. 266. As relações entre as sociedades, a estrutura administrativa do 

grupo e a coordenação ou subordinação dos administradores das 

sociedades filiadas serão estabelecidas na convenção do grupo, mas cada 

sociedade conservará personalidade e patrimônios distintos. 

 

4. METODOLOGIA 

 

 

Quanto aos objetivos, este estudo se classifica como exploratório e descritivo. 

De acordo com Cervo, Bervian e Silva (2007, p.63),  "a pesquisa exploratória 

realiza descrições precisas da situação e quer descobrir as relações existentes entre seus 

elementos componentes". 

Para Gil (2002, p.42), "as pesquisas descritivas tem como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis". 
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Quanto às técnicas de pesquisa, este trabalho se utiliza de pesquisa bibliográfica 

e estudo de caso. 

Na pesquisa bibliográfica deste estudo, fez-se uso da literatura disponível em 

livros, legislação e consultas em sites oficiais na internet. 

Para Fachin (2006, p. 119), "a pesquisa bibliográfica é, por excelência, uma 

fonte inesgotável das informações, pois auxilia na atividade intelectual e contribui para 

o conhecimento cultural em todas as formas do saber". 

A fim de obter as informações necessárias à concretização da problemática 

proposta neste trabalho, foi realizado um estudo de caso, no qual se utilizou de 

entrevista direcionada, baseada em questionário previamente elaborado. 

De acordo com Gil (2002, p. 54), o estudo de caso "consiste no estudo profundo 

e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento". 

Quanto ao método de abordagem, esta pesquisa empregou o método qualitativo 

no que tange a coleta e o tratamento dos dados e utilizou-se do método quantitativo a 

fim de mensurar os resultados, através de análises estatísticas e representações gráficas. 

A população deste estudo consiste em um grupo econômico localizado na 

Região Sudeste, estado do Rio de Janeiro.  

A fim de preservar o anonimato das empresas, utilizaremos nomes fictícios.  

Estudamos o Grupo Econômico “X” com a finalidade de analisar com uma visão 

gerencial a aderência ao Sistema Público de Escrituração Digital – SPED. 

O Grupo Econômico “X” é composto por 5 (cinco) empresas que compartilham 

do mesmo diretor executivo. São elas: Parque Aquático, Construtora Ltda., Hotel Ltda., 

Condomínio Ltda. e Férias Ltda. 

 

5. RESULTADO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

 Este estudo, além de revisar os elementos teóricos fundamentais para a 

compreensão do SPED, também foi composto por uma pesquisa com a finalidade de 

apurar e identificar o grau de dificuldade no processo de implantação. Tal pesquisa foi 

composta de um questionário, dividido em três partes: a primeira parte composta por 

cinco questões demonstrou o perfil dos respondentes e das empresas;  a segunda parte, 

composta por cinco questões, abrangeu o nível de implantação dos subprojetos e; a 
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terceira parte, composta por três questões, abordou as mudanças encontradas no 

processo de implantação. 

 

5.1 Resultados 

 

5.1.1 Perfil 

 

5.1.1.1 Respondentes/Entrevistados 

 

 A entrevista, bem como o questionário, foi respondida somente por uma pessoa, 

a qual ocupa o cargo de Contadora e Controller de todas as empresas do Grupo 

Econômico "X" há três anos e meio. 

 

5.1.1.2 Estrutura da Área Contábil/Fiscal 

 

 A Controladoria das empresas do Grupo é centralizada e estruturada entre os 

setores de Contabilidade (composto por quatro analistas), Fiscal (composto por três 

analistas) e Financeiro (composto por oito analistas e dois estagiários). 

 Essas atividades são realizadas integralmente nas dependências da empresa e por 

colaboradores próprios, ou seja, não há terceirização do serviço. 

 A entrega das obrigações do SPED está centralizada em somente um 

colaborador, na figura de um analista fiscal. 

 

5.1.1.3 As empresas 

 

 Exceto o condomínio, o qual possui natureza jurídica diferenciada, todas as 

empresas são de médio porte e, quanto ao regime de tributação, são enquadradas no 

Lucro Presumido. 

 A seguir, será apresentada uma breve descrição de cada empresa do Grupo 

Econômico “X”: Parque Aquático, Construtora Ltda., Hotel Ltda., Condomínio Ltda. e 

Férias Ltda. 

 

 



48 
 

5.1.1.3.1 Parque Aquático  

 

 O Parque Aquático, composto por uma inovadora área de lazer, foi inaugurado 

na década de 90 com o objetivo de oferecer uma alternativa de diversão para o estado do 

Rio de Janeiro. 

 Constitui-se em uma sociedade. O quadro societário contém os seguintes 

diretores: presidente, vice-presidente, tesoureiro, social e secretário. 

 A empresa está inscrita sob a CNAE 93.12-3/00 = Clubes sociais, esportivos e 

similares. É isento de Inscrição Estadual. 

 A CNAE é o instrumento de padronização nacional dos códigos de atividade 

econômica e dos critérios de enquadramento utilizados pelos diversos órgãos da 

Administração Tributária do país. (BRASIL, 2014) 

 Quanto ao ramo de atividade, está enquadrada exclusivamente no ramo de 

Serviços. 

 Sentindo a necessidade de melhorar o acolhimento de seus visitantes de cidades 

vizinhas e das regiões mais longínquas do país, iniciou a construção de seus 

empreendimentos imobiliários. 

 

5.1.1.3.2 Construtora Ltda. 

 

 A Construtora Ltda. foi criada devido a necessidade de expansão das atividades 

do Parque. Para tal foram construídos 2 (dois) empreendimentos imobiliários. 

 O primeiro a ser construído foi o Hotel, visando atender a necessidade de 

acomodação dos visitantes provenientes de outras regiões. Logo após, percebeu-se que 

muitos sócios sentiam o desejo de morar nos arredores do Parque. Sendo assim deu-se 

início as obras de um prédio residencial, dando origem à empresa Condomínio. 

 A empresa Construtora Ltda. está inscrita sob a CNAE 41.20-4/00 = Construção 

de Edifícios. Possui inscrição estadual apenas para circulação de mercadorias da obra. 

 

5.1.1.3.3 Hotel Ltda. 

 

 Alguns anos após a criação do Parque, como forma de oferecer um arranjo 

inovador para a hotelaria da região, foi inaugurado o Hotel. 

 A empresa está inscrita sob a CNAE 55.10-8/01 = Hotéis. 
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 O Hotel Ltda. atua no ramo de prestação de serviços (diárias), mas também no 

ramo de vendas, visto que suas dependências contam com loja de conveniência e 

restaurante. Portanto, a empresa possui inscrição estadual. 

  

5.1.1.3.4 Condomínio Ltda. 

 

 Uma ramificação dos empreendimentos imobiliários foi a construção de um 

edifício residencial com unidades privadas. 

 Apesar de não ter fins lucrativos e não ser passível de pagamento do IRPJ, houve 

a necessidade da constituição da empresa Condomínio Ltda. Isso ocorreu devido a 

necessidade da contratação de funcionários para manutenção do mesmo. 

 A empresa está inscrita sob a CNAE 81.12-5/00 = Condomínios Prediais. O 

controle de suas atividades é realizado através do Regime de Caixa. É isento de 

inscrição estadual. 

 

5.1.1.3.5 Férias Ltda. 

 

 Diante do aumento do número de clientes, houve a necessidade de oferecer aos 

mesmos benefícios especiais e opções para desfrutar suas férias de maneira flexível e 

confortável em mais 100m países. 

 A empresa Férias Ltda. faz parte de um programa afiliado ao RCI – Resorts 

Condominium Internacional, que consiste na aquisição do direito ao uso de hospedagem 

no Hotel Ltda. e nos demais resorts afiliados a rede. 

 Férias Ltda. está inscrita sob a CNAE 55.10-8/01 = Hotéis. 

 Sua atividade consiste na venda de pacotes de viagens através do sistema de 

pontos, portanto, a receita só é reconhecida quando o cliente efetivamente utiliza. 

 

5.1.1.4 O Grupo Econômico "X" 

 

 Ao conhecer cada uma das empresas fica evidente que uma “nasceu” a partir da 

necessidade da outra. 

 A primeira a ser constituída foi o Parque Aquático. Posteriormente houve a 

necessidade de ampliar os negócios e viu-se uma boa oportunidade no ramo de 
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empreendimentos imobiliários. Com a finalidade de agilizar o processo e diminuir os 

custos com a obra, surgiu a empresa Construtora Ltda. 

 Entretanto, para que os prédios pudessem ser utilizados, era necessário que os 

mesmos existissem legalmente. Diante disso foram constituídas as empresas Hotel Ltda. 

e Condomínio Ltda. 

 Posteriormente, a fim de maximizar o desempenho econômico do grupo, surgiu 

a Férias Ltda. Esta, por sua vez, tem como objetivo principal atrair clientes para o 

Parque e para o Hotel. 

  

5.1.2 Nível de implantação do SPED 

 

5.1.2.1 Parque Aquático 

 

 O Parque Aquático implantou totalmente dois subprojetos SPED: EFD 

Contribuições e NFS-e; não implantou cinco subprojetos: CT-e, ECF, FCONT, NF-e,  

SPED Contábil e SPED Fiscal; e não há nenhum projeto com implantação parcial. 

 

GRÁFICO 01: Nível de Implantação dos Subprojetos do SPED no Parque Aquático 

 
Fonte: Dados elaborados a partir da pesquisa das autoras 

 

 Sintetizando, a empresa aderiu a 25% dos subprojetos do SPED; dois dos oito já 

instituidos. 
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GRÁFICO 02: Nível de Implantação do SPED no Parque Aquático 

 
Fonte: Dados elaborados a partir da pesquisa das autoras 

 

 Quando perguntada sobre o motivo da não implantação dos projetos CT-e, ECF, 

FCONT, NF-e e SPED Contábil, a empresa respondeu que o ECF ainda não está em 

vigor e que os demais subprojetos não se aplicam à mesma. 

 

5.1.2.2 Construtora Ltda. 

 

 A Construtora Ltda. implantou totalmente dois subprojetos SPED: EFD 

Contribuições e SPED Fiscal; não implantou seis subprojetos: CT-e, ECF, FCONT, NF-

e, NFS-e e SPED Contábil; e não há nenhum projeto com implantação parcial. 
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GRÁFICO 03: Nível de Implantação dos Subprojetos do SPED no Construtora Ltda. 

 
Fonte: Dados elaborados a partir da pesquisa das autoras 

 

 Sintetizando, a empresa aderiu a 25% dos subprojetos do SPED; dois dos oito já 

instituidos. 

 

GRÁFICO 04: Nível de Implantação do SPED no Construtora Ltda. 

 
Fonte: Dados elaborados a partir da pesquisa das autoras 
 

 Quando perguntada sobre o motivo da não implantação dos projetos CT-e, ECF, 

FCONT, NF-e, NFS-e e SPED Contábil, a empresa respondeu que o ECF ainda não está 

em vigor e que os demais subprojetos não se aplicam à mesma. 
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5.1.2.3 Hotel Ltda. 

 

 O Hotel Ltda. implantou totalmente três subprojetos SPED: EFD Contribuições, 

NFS-e e SPED Fiscal; não implantou cinco subprojetos: CT-e, ECF, FCONT, NF-e e 

SPED Contábil; e não há nenhum projeto com implantação parcial. 

 

GRÁFICO 05: Nível de Implantação dos Subprojetos do SPED no Hotel Ltda. 

 
Fonte: Dados elaborados a partir da pesquisa das autoras 

 

 Sintetizando, a empresa aderiu a 37% dos subprojetos do SPED; três dos oito já 

instituidos. 

 

GRÁFICO 06: Nível de Implantação do SPED no Hotel Ltda. 

 
Fonte: Dados elaborados a partir da pesquisa das autoras 
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 Quando perguntada sobre o motivo da não implantação dos projetos CT-e, ECF, 

FCONT, NF-e e SPED Contábil, a empresa respondeu que o ECF ainda não está em 

vigor e que os demais subprojetos não se aplicam à mesma.  

 

5.1.2.4 Condomínio Ltda. 

 

 O Condomínio Ltda. não  implantou parcial ou totalmente  nenhum dos 

subprojetos do SPED. 

 

GRÁFICO 07: Nível de Implantação dos Subprojetos do SPED no Condomínio Ltda.  

 
Fonte: Dados elaborados a partir da pesquisa das autoras 

 

 Sintetizando, a empresa aderiu a 0% dos subprojetos do SPED; nenhum dos oito 

já instituidos. 
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GRÁFICO 08: Nível de Implantação do SPED no Condomínio Ltda. 

 
Fonte: Dados elaborados a partir da pesquisa das autoras 
 

 Quando perguntada sobre o motivo da não implantação dos projetos, a empresa 

respondeu, em todos os casos, que esses subprojetos não se aplicam à mesma. 

 

5.1.2.5 Férias Ltda. 

 

 O Férias Ltda. implantou totalmente três subprojetos SPED: EFD Contribuições, 

NFS-e e SPED Fiscal; não implantou cinco subprojetos: CT-e, ECF, FCONT, NF-e e 

SPED Contábil; e não há nenhum projeto com implantação parcial. 

 

GRÁFICO 09: Nível de Implantação dos Subprojetos do SPED no Férias Ltda 

 
Fonte: Dados elaborados a partir da pesquisa das autoras 
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 Sintetizando, a empresa aderiu a 37% dos subprojetos do SPED; três dos oito já 

instituidos. 

 

GRÁFICO 10: Nível de Implantação do SPED no Férias Ltda. 

 
Fonte: Dados elaborados a partir da pesquisa das autoras 

 

 Quando perguntada sobre o motivo da não implantação dos projetos CT-e, ECF, 

FCONT, NF-e e SPED Contábil, a empresa respondeu que o ECF ainda não está em 

vigor e que os demais subprojetos não se aplicam à mesma. 

 

5.1.3 Mudanças e dificuldades no processo 

 

 Procurou-se saber sobre as mudanças necessárias para a aderência ao SPED no 

Grupo Econômico "X", e as respostas obtidas em todas as empresas foram: não houve 

necessidade de aumentar o quadro de funcionários, pois não houve grande impacto na 

rotina de trabalho; não houve necessidade de investimento tecnológico pois o ERP do 

grupo foi substituído recentemente por um mais moderno e; não houve necessidade de 

qualificar mão de obra existente, visto que os programas dos subprojetos possuem 

manuais auto explicativo. 
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5.2 Discussão e Análise 

 

 A pesquisa realizada com as empresas do Grupo Econômico "X" teve o intuito 

de avaliar o grau de dificuldade apresentado no processo de implantação dos 

subprojetos do SPED. 

 Inicialmente foi constatada a aplicabilidade da nomenclatura “grupo econômico" 

ao objeto de análise desse estudo, visto que o mesmo representa um conjunto de 

empresas com CNPJ independente, que compartilham de um mesmo diretor, com o 

objetivo de maximizar o lucro e diminuir os custos das atividades. 

 Na sequência, foram relatados os subprojetos que cada empresa já implantou, 

dentre os subprojetos já instituídos, conforme os gráficos abaixo: 

 

GRÁFICO 11: Nível de Implantação dos Subprojetos do SPED no Grupo Econômico 

“X” por Empresa 

 
Fonte: Dados elaborados a partir da pesquisa das autoras 
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GRÁFICO 12: Nível de Aderência das Empresas do Bloco Econômico “X” aos 

Subprojetos do SPED 

 
Fonte: Dados elaborados a partir da pesquisa das autoras 

 

 Sobre os subprojetos não implantados, buscou-se investigar se os mesmos 

realmente não se aplicam ou não estão em vigor, conforme justificativa obtida através 

da pesquisa. 

 Ao analisar o motivo da não aplicabilidade dos subprojetos ao Parque Aquático, 

foram identificadas as seguintes razões: 

 CT-e: É um documento fiscal que comprova a prestação de serviço de transporte 

de cargas nos modais Rodoviário, Aéreo, Ferroviário, Aquaviário e Dutoviário 

(Ajuste SINIEF Nº 09, 2007), o que não se aplica ao CNAE do Parque Aquático 

(CNAE 93.12-3/00 = Clubes sociais, esportivos e similares). 

 ECF: Embora instituído para o ano-calendário 2014, a entrega ocorrerá em 

junho de 2015. 

 FCONT: É destinado obrigatória e exclusivamente às pessoas jurídicas sujeitas 

cumulativamente ao lucro real e ao Regime Tributário de Transição (RTT), o 

que não se aplica  ao o Regime de Tributação do Parque Aquático, que é o Lucro 

Presumido. 

 NF-e:  É um documento fiscal que comprova as operações de circulação de 

mercadorias, o que não abarca a atividade principal do Parque Aquático, que é a 

prestação de serviços. Corrobora com este entendimento o fato do CNAE do 

Parque Aquático não constar na relação de atividades obrigadas à emissão da 

NF-e. 
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 SPED Contábil: É destinado somente às sociedades sujeitas à tributação do 

Imposto de Renda com base no Lucro Real, não se aplicando ao Regime de 

Tributação do Parque Aquático, que é o Lucro Presumido. 

 SPED Fiscal: Não se aplica pois o Parque Aquático é isento de Inscrição 

Estadual. 

 

 Ao analisar o motivo da não aplicabilidade dos subprojetos à Construtora Ltda., 

foram identificadas as seguintes razões: 

 CT-e: É um documento fiscal que comprova a prestação de serviço de transporte 

de cargas nos modais Rodoviário, Aéreo, Ferroviário, Aquaviário e Dutoviário 

(Ajuste SINIEF Nº 09, 2007), o que não se aplica ao CNAE da Construtora 

Ltda. (CNAE 41.20-4/00 = Construção de Edifícios). 

 ECF: Embora instituído para o ano-calendário 2014, a entrega ocorrerá em 

junho de 2015. 

 FCONT: É destinado obrigatória e exclusivamente às pessoas jurídicas sujeitas 

cumulativamente ao lucro real e ao Regime Tributário de Transição (RTT), o 

que não se aplica ao Regime de Tributação da Construtora Ltda., que é o Lucro 

Presumido. 

 NF-e: O CNAE da Construtora Ltda. não está obrigado a utilizar. 

 NFS-e: Documenta as operações de prestação de serviços, não se aplicando à 

atividade principal da Construtora Ltda. 

 SPED Contábil: É destinado somente às sociedades sujeitas à tributação do 

Imposto de Renda com base no Lucro Real, não se aplicando ao Regime de 

Tributação da Construtora Ltda., que é o Lucro Presumido. 

 

 Ao analisar o motivo da não aplicabilidade dos subprojetos ao Hotel Ltda., 

foram identificadas as seguintes razões: 

 CT-e: É um documento fiscal que comprova a prestação de serviço de transporte 

de cargas nos modais Rodoviário, Aéreo, Ferroviário, Aquaviário e Dutoviário 

(Ajuste SINIEF Nº 09, 2007), o que não se aplica ao CNAE do Hotel Ltda. 

(CNAE 55.10-8/01 = Hotéis). 

 ECF: Embora instituído para o ano-calendário 2014, a entrega ocorrerá em 

junho de 2015. 
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 FCONT: É destinado obrigatória e exclusivamente às pessoas jurídicas sujeitas 

cumulativamente ao lucro real e ao Regime Tributário de Transição (RTT), 

desenquadrando completamente o Regime de Tributação do Hotel Ltda., que é o 

Lucro Presumido. 

 NF-e: O CNAE do Hotel Ltda. não consta na relação de atividades obrigadas à 

emissão da NF-e. 

 SPED Contábil: O ECD é destinado somente às sociedades sujeitas à tributação 

do Imposto de Renda com base no Lucro Real, não se aplicando ao o Regime de 

Tributação do Hotel Ltda., que é o Lucro Presumido. 

 

 Ao analisar o motivo da não aplicabilidade dos subprojetos ao Condomínio 

Ltda., foi detectado que, pelo fato do condomínio ser desprovido de personalidade 

jurídica, o mesmo também não possui enquadramento tributário nem obrigação 

contábil. Portanto, a implantação dos subprojetos do SPED não se aplica ao mesmo. 

 Ao analisar o motivo da não aplicabilidade dos subprojetos a Férias Ltda, foram 

identificadas as seguintes razões: 

 CT-e: É um documento fiscal que comprova a prestação de serviço de transporte 

de cargas nos modais Rodoviário, Aéreo, Ferroviário, Aquaviário e Dutoviário 

(Ajuste SINIEF Nº 09, 2007), o que não se aplica ao CNAE do Férias Ltda. 

(CNAE 55.10-8/01 = Hotéis). 

 ECF: Embora instituído para o ano-calendário 2014, a entrega ocorrerá em 

junho de 2015. 

 FCONT: É destinado obrigatória e exclusivamente às pessoas jurídicas sujeitas 

cumulativamente ao lucro real e ao Regime Tributário de Transição (RTT), não 

se aplicando ao Regime de Tributação do Férias Ltda., que é o Lucro Presumido. 

 NF-e: O CNAE do Férias Ltda. não consta na relação de atividades obrigadas à 

emissão da NF-e. 

 SPED Contábil: É destinado somente às sociedades sujeitas à tributação do 

Imposto de Renda com base no Lucro Real, não se aplicando ao Regime de 

Tributação do Férias Ltda., que é o Lucro Presumido. 
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 A respeito das alterações ocorridas nas empresas para implantação dos 

subprojetos do SPED foram analisados três vertentes: alteração do quadro de 

funcionários, investimento tecnológico e qualificação da mão de obra existente. 

 Primeiramente, sobre  o aumento do quadro de funcionários, verificou-se não ter 

havido essa necessidade, pois as novas obrigações não ocasionaram grande impacto na 

rotina do departamento. 

 O investimento tecnológico não foi necessário em nenhuma empresa, uma vez 

que o grupo já havia substituído recentemente o seu ERP por um mais moderno e 

robusto,  levando em consideração as necessidades internas e o volume de transações. 

Assim, quando surgiram as obrigações do SPED, a empresa não demandou novos 

investimentos nessa área. 

 Quanto à qualificação da mão de obra existente, constatou-se que a mesma não 

ocorreu em nenhuma empresa. Isso se deve ao fato dos subprojetos possuírem manuais 

de orientação ao contribuinte de fácil interpretação. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O propósito do estudo foi evidenciar o grau de dificuldade encontrado pelo 

Grupo Econômico "X" no processo de aderência aos subprojetos do SPED já 

instituídos. 

 Para tanto, foi verificado o nível de implantação dos subprojetos em cada uma 

das empresas do Grupo Econômico "X". 

 O Parque Aquático implantou dois subprojetos do SPED (EFD Contribuições e 

NFS-e) e não implantou cinco subprojetos (CT-e, ECF, FCONT, NF-e,  SPED Contábil 

e SPED Fiscal), representando aderência de 25% ao SPED. 

 A Construtora Ltda. implantou dois subprojetos do SPED (EFD Contribuições e 

SPED Fiscal) e não implantou seis subprojetos (CT-e, ECF, FCONT, NF-e, NFS-e e 

SPED Contábil), representando aderência de 25% ao SPED. 

 O Hotel Ltda. implantou três subprojetos do SPED (EFD Contribuições, NFS-e e 

SPED Fiscal) e não implantou cinco subprojetos (CT-e, ECF, FCONT, NF-e e SPED 

Contábil), representando aderência de 37,5% ao SPED. 

 O Condomínio Ltda. aparece neste estudo sem a implantação de nenhum dos 

subprojetos, coerente ao fato dos condomínios edilícios, apesar de possuírem CNPJ e 
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CNAE, não possuírem de personalidade jurídica e, consequentemente, não terem 

nenhuma obrigação junto ao SPED. 

 O Férias Ltda. implantou três subprojetos do SPED (EFD Contribuições, NFS-e 

e SPED Fiscal) não implantou cinco subprojetos (CT-e, ECF, FCONT, NF-e e SPED 

Contábil), representando aderência de 37,5% ao SPED. 

 Verificou-se, portanto, que de modo geral, dos oito subprojetos do SPED já 

estabelecidos, somente três foram aderidos pelo Grupo Econômico "X", ou seja, 37,5%. 

Esses subprojetos obtiveram os seguintes níveis de implantação: o SPED Fiscal e a 

NFS-e foram implantados em 30% das empresas e a EFD-Contribuições em 40% das 

empresas. 

 Foi constatado que o grupo está em conformidade com a legislação vigente, uma 

vez que dos cinco subprojetos restantes, quatro realmente não se aplicam às empresas e 

um não está em vigor. 

 Sobre os projetos que não se aplicam, foi identificada a relação direta com o 

regime de tributação e com a CNAE das empresas. Com exceção do Condomínio Ltda., 

o qual não possui nenhuma obrigação junto ao SPED,  todas as empresas estão 

enquadradas no Lucro Presumido, fato este que dispensa a apresentação do SPED 

Contábil e do FCONT. Enquanto a CNAE das empresas dispensa a implantação da NF-

e e do CT-e. 

 Foi possível averiguar a relevância de o grupo manter hardwares e softwares 

modernos e atualizados. 

 A existência dos manuais de orientação ao contribuinte orientação, de integração 

e de padrões técnicos foi um facilitador da aderência aos subprojetos, pois dispensou os 

gastos com qualificação de mão de obra. 

 Concluiu-se, portanto, que o grau de dificuldade encontrado pelo Grupo 

Econômico "X" no processo de aderência aos subprojetos do SPED já instituídos foi 

baixo. Isso ficou evidenciado pelo fato de não estar sujeito à implantação de muitos 

subprojetos; de possuir previamente uma boa estrutura tecnológica e; da existência de 

manuais de fácil interpretação. 

 Como sugestão para trabalhos futuros, recomenda-se a realização de uma 

pesquisa a fim de verificar as dificuldades encontradas por empresas tributadas pelo 

Lucro Real, visto que estas estão sujeitas a mais subprojetos do SPED. 
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