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RESUMO 

No mundo de grande volume de dados e relações complexas, a informática é para otimizar 
qualquer atividade, inclusive a de auditoria. Por isso, as informações contábeis ou do caixa 
das empresas devem estar disponíveis em arquivos digitais de forma padronizada. Precisamos 
de decisão política para que todas as empresas tenham obrigação de disponibilizá-las num 
formato padrão, como ocorre com as informações fiscais fornecidas via SINTEGRA 
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Informações em arquivos digitais 

A implantação do Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com 
Mercadorias e Serviços - SINTEGRA, o seu posterior aperfeiçoamento e a disponibilização 
das informações nele acumuladas às Secretarias de Fazenda de todas as Unidades da 
Federação Brasileira trouxeram inúmeros benefícios para a sociedade, em especial no que se 
refere ao incremento da arrecadação dos Estados. É o que informa a Diretoria de 
Planejamento da Fiscalização da SEFAZ/BA. Esse sistema vem se consolidando como um 
eficaz instrumento de auxílio à auditoria fiscal, fundamentando o lançamento e a reclamação 
de créditos tributários. 

Antes do SINTEGRA, os documentos que acobertavam as operações das empresas eram 
fornecidos pelo contribuinte apenas em papel, acumulando-se nas mãos dos fiscais a tarefa 
hercúlea e desgastante de digitar e tabular as informações para apurar a regularidade dos 
cálculos dos impostos. Assim, dada à escassez de tempo e ao grande volume de empresas a 
serem fiscalizadas, muitas vezes as verificações fiscais eram feitas apenas por amostragem. 

Com apoio do SINTEGRA, a fiscalização passou a detectar com maior agilidade e precisão a 
regularidade ou irregularidade de recolhimentos de impostos de contribuintes que possuem 
grande volume de operações (documentos) e/ou grande capacidade contributiva. 

Hoje, o contribuinte organiza os dados automaticamente e os disponibiliza ao Fisco ao longo 
dos anos, o que possibilita avaliá-los em sua totalidade e levantar previamente indicadores de 
regularidade ou irregularidade de operações. 

 

Alcance das informações 

Voltemos há bem pouco tempo atrás, por volta do meado da década passada, quando as 
fiscalizações de tributos estaduais ainda não conseguiam obter dos contribuintes as 
informações fiscais no padrão SINTEGRA: quanto de receita pública, dinheiro do povo, de 
todos nós, deixou de ser recolhido aos cofres públicos, mantendo-se nas mãos daqueles que 
preferem sonegar valores que pertencem a toda a sociedade? Segundo dados da 
Superintendência de Administração Tributária da Secretaria da Fazendo do Estado da Bahia, 
essa perda podia chegar a cerca de 30%. 

Porém, falando de SINTEGRA, falamos apenas dos documentos fiscais estabelecidos, sem 
alcançar uma gama de outros documentos que compõem a totalidade das operações das 
empresas e que lastreiam toda a contabilidade. 

Contudo, a detecção de ilícitos não se restringe apenas aos documentos fiscais, que são o 
objeto do SINTEGRA. No trabalho de auditoria é necessário o acesso aos dados do 
movimento contábil ou, pelo menos, do movimento do caixa das empresas para que se possa 
apurar fatos como omissões de receita, que resultam em prejuízo para a Sociedade. 

Quando aqui nos referimos a movimento contábil e movimento do caixa, falamos do conjunto 
de registros dos fatos financeiros das empresas que representem todas as operações de 
movimentação de recursos e conjunto de registros dos fatos financeiros das empresas 
obrigadas a manter apenas a escrituração do livro caixa – entrada e saída de recursos, 
respectivamente. 
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Resta, então, que sejam estabelecidos mecanismos que alcancem a disponibilização eletrônica 
de todos os registros das operações de todos os tipos e tamanhos de pessoas jurídicas, não 
apenas os das grandes empresas, ou seja, que alcance todas elas, independente do seu porte, 
sem adicionar custos operacionais além dos já existentes, mas possibilitando ao Fisco aferir o 
correto cumprimento das obrigações tributárias, em benefício de todos. 

 

Metodologia da pesquisa 

O presente artigo baseia-se em entrevistas com contadores usuários de sistemas 
informatizados de contabilidade, com auditores da Receita Federal usuários das informações 
contábeis em meio eletrônico, disponibilizadas pelas grandes empresas, e com auditores da 
Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, usuários das informações do SINTEGRA. 

A pesquisa foi desenvolvida na região metropolitana de Salvador, e os resultados podem 
alcançar toda a sociedade, em especial no âmbito das esferas de administração tributária: 
federal, estadual e municipal. 

Busca-se aqui apresentar alternativas de simplificação para o problema de disponibilização e 
acesso eletrônico a todas as informações existentes das operações das pessoas jurídicas, já que 
a obrigatoriedade ora existente de entrega de arquivo digital em meio magnético, num 
formato padrão, alcança efetivamente apenas os chamados documentos fiscais. O alcance aos 
dados dos documentos contábeis ou do caixa, restringe-se a um pequeno número de empresas. 

 

Cobrança da sociedade 

A sociedade atual se assenhoreia cada dia mais do direito de exigir eficiência do setor 
público, em especial, no tocante à aplicação dos recursos coletados através dos impostos, já 
que o que todos querem é ver o dinheiro arrecadado sendo corretamente aplicado para 
cumprir suas funções sociais. 

No âmbito da fiscalização de tributos, essa eficiência se mede, dentre outros parâmetros, pela 
qualidade dos serviços de auditoria fiscal, de natureza preventiva ou repressiva – É o dinheiro 
de todos que a fiscalização salvaguarda. 

Dotando a fiscalização de instrumentos, sejam legislativos ou de informática, as secretarias 
fazendárias estão executando serviços de boa qualidade para garantir recursos para o poder 
público executar o seu papel social, exercer a administração dos bens coletivos a benefício 
exclusivo da coletividade. 

 

Automação da auditoria fiscal hoje 

A exemplo das empresas de auditoria do setor privado, está evidenciado que o trabalho 
realizado por equipes compostas de profissionais com experiência diversificada e dotadas de 
autonomia relativa para decidir sobre técnicas e metodologias de trabalho, é hoje o que vem 
apresentando os melhores resultados. 
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As secretarias estaduais estão desenvolvendo projetos que visam dotar as suas fiscalizações 
de ferramentas informatizadas, objetivando a execução de auditorias em contribuintes de 
ICMS – Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Telecomunicações e 
Transporte Interestadual e Intermunicipal. 

Na Secretaria da Fazenda da Bahia, por exemplo, o SAFA (Sistema de Auditoria Fiscal 
Automatizada) já consegue importar os dados fornecidos no padrão SINTEGRA e efetuar 
verificações de consistência dos dados imediatamente. 

"Com as novas ferramentas eletrônicas, teremos melhores condições de atuação, com reflexo 
direto na produtividade e qualidade das auditorias", diz Wilson Bento Jr., líder do projeto 
Auditoria Informatizada do Estado de São Paulo. "Elas permitirão que o trabalho do Fisco 
seja realizado no mesmo patamar tecnológico existente no ambiente de negócios dos 
contribuintes", acrescenta. 

Contudo, até agora, na grande maioria dos Estados, para tratar os dados contábeis em 
conjunto com os fiscais, obtidos através do SINTEGRA, os auditores fiscais adequam 
planilhas eletrônicas e bancos de dados para seu trabalho de verificação dos lançamentos, 
numa tarefa extremamente trabalhosa e contraproducente. 

Avanços diversos ocorreram ao longo dos últimos anos no tocante ao tratamento das 
informações ditas fiscais, ou seja, aquelas que estão intimamente relacionadas ao fato gerador 
dos tributos. Contudo, ainda resta muito a se fazer para dotar as fiscalizações de aparelhos 
auxiliares, sejam equipamentos, sejam softwares, seja infra-estrutura. Além disso, os próprios 
prepostos fiscais, em sua grande maioria, ainda precisam ser preparados para saber utilizar 
esses recursos, pois, por ainda carecerem de conhecimentos, sofrem dificuldade para criar 
alternativas ante novas situações. 

 

Escrituração eletrônica 

Desde 2003, noticia-se que 2004 é o prazo para a implantação, pelo governo baiano, da 
chamada escrituração eletrônica, projeto que prevê a substituição dos cinco livros fiscais, que 
registram todas as operações realizadas por uma empresa, por um único arquivo digital, 
acabando com a tradicional escrituração realizada pelos escritórios de contabilidade, apoiada 
num sistema de escrituração eletrônica fornecido pela própria SEFAZ/BA. 

"Trata-se de um grande avanço na luta contra o excesso de burocracia, que vem coroar os 
esforços do governo para facilitar ao máximo a vida do cidadão", disse o secretário da 
Administração, Marcelo Barros, na apresentação realizada em dezembro/2003. 

Apresentado pelo auditor fiscal Rubens Bezerra Soares, o projeto vai instalar na Bahia o 
conceito de tele fiscalização, tornando mais ágil, inicialmente, a auditoria de 24 mil grandes 
empresas baianas que faturam mais de R$ 1,2 milhão por ano. 

À semelhança disso, no âmbito municipal, para efeito de controle do ISS (Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza), diversas prefeituras têm providenciado sistemas para coleta 
informatizada de dados das operações dos seus contribuintes. Veja-se o exemplo de Salvador, 
que desde 2003 já exige a chamada DMS (Declaração Mensal de Serviços). 



 5

Contudo, repetimos, todos esses esforços têm foco nas imediatas verificações das bases de 
cálculos das operações que fundamentam os fatos geradores das obrigações tributárias, 
deixando de lado a apuração de diversas manobras contábeis que mascaram a sonegação 
fiscal, como o suprimento não comprovado de caixa, o passivo fictício, o exigível com 
recebimento antecipado, etc., etc. Tudo isso, porque não existe uma ampla obrigatoriedade de 
disponibilização dos registros dos negócios e atividades econômicas ou financeiras das 
pessoas jurídicas em arquivos digitais. 

 

Sistema de auditoria contábil 

Outro projeto da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia é a aquisição de um sistema para 
auditoria contábil. De acordo com entrevista de Luis Roberto Ferreira, gerente de GEAFI – 
Gerência de Automação da Fiscalização, em maio de 2004, existem dois sistemas 
mundialmente utilizados para automação do trabalho de auditoria utilizando meios 
eletrônicos: o IDEA e o ACL. Ambos têm a capacidade de importar dados a partir dos 
relatórios contábeis já produzidos pelas empresas, nos formatos em que já existem, e gerar 
arquivos em forma de planilha ou banco de dados, o que pode facilitar enormemente o 
trabalho do auditor fiscal. 

Porém, segundo Ferreira, é importante diferenciar a situação ideal da real: a ideal é que a 
fiscalização receba a totalidade das informações das operações das pessoas jurídicas num 
formato padronizado, à semelhança do que ocorre com as informações do SINTEGRA; a real 
é que as empresas argumentam dificuldades técnicas para produzir tais informações e 
demonstram pouca vontade em fornecê-las. Ferreira sugere que no primeiro momento deve-se 
exigir os arquivos digitais sem formato padronizado, a fim de criar no contribuinte e nas 
empresas fornecedoras de software contábeis a cultura da entrega das informações e no 
segundo momento deve-se exigir a padronização. 

Entendam-se aqui: arquivos digitais como os arquivos eletrônicos, gravados em suportes 
magnéticos como disquete, CD-ROM, etc., onde são armazenadas informações ou dados e 
formato padronizado como a definição da forma como tais informações devem ser 
apresentadas e a especificação de quais dados devem ser apresentados. 

Segundo a Diretoria de Planejamento da Fiscalização da Secretaria da Fazenda da Bahia, 
ainda existe hoje grande dificuldade para obtenção, em arquivos digitais, das informações 
relativas a todos os fatos contábeis ocorridos nas empresas ou, pelo menos, relativas a todo o 
movimento do caixa, de forma a facilitar o trabalho de verificação e conferência feito pela 
auditoria fiscal, guardiã dos interesses financeiros da sociedade. 

 

Disponibilização dos dados contábeis ou do caixa 

Não obstante o grande avanço da informática ao longo da última década do século passado, e 
apesar de existir, desde 29/08/1991, a Lei 8.218, que prevê a obrigatoriedade de manter a 
disposição do Fisco Federal os arquivos digitais contendo informações relativas aos negócios 
e atividades econômicas ou financeiras das pessoas jurídicas, ou seja, as informações 
contábeis e do caixa, somente em 2001, foi editada uma Medida Provisória, a de nº. 2.158, de 
28/07/2001, que altera a referida Lei, dando efetividade e implementando penalidade capaz de 
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coibir a morosidade das empresas para adequação dos dados. 

Fundada na Lei n. 8.218, também foi publicada a Instrução Normativa nº. 86, de 22/10/2001, 
e o Ato Declaratório Executivo nº. 15, de 23/10/2001, que regulamentam a forma de 
apresentação dos arquivos digitais relativos às informações contábeis. 

Como vemos, no âmbito federal, já há uma definição legal para guarda e disponibilização de 
tais informações. Contudo essa obrigação se restringe às empresas que têm obrigação fiscal 
de fazer a contabilidade, não sendo uma obrigação de todas as empresas. Além disso, a 
padronização quanto ao formato e tipos de informação só é exigida para as pessoas jurídicas 
que possuem “patrimônio líquido” acima de R$ 1.800, milhão (um milhão e oitocentos mil 
reais), o que restringe enormemente o número de empresas que as fornecem, como já dito. 

Para justificar tal limitação, fala-se em facilitar a vida do pequeno empresário, de forma a 
viabilizar a auto-sustentação. Contudo o que entendemos que se tenta disfarçar são as grandes 
dificuldades de o governo exigir das empresas a apresentação das informações. 

Cremos que tais dificuldades fundem-se na incapacidade dos governantes atuais oferecerem à 
sociedade a contrapartida da boa utilização dos recursos públicos arrecadados, oferecendo os 
serviços sociais básicos de infra-estrutura, saúde, educação, transporte, dentre outros, com 
eficiência e qualidade. Associado a isso, a ineficácia em aparelhar suas estruturas 
fiscalizadoras de forma a moralizar e deixar transparentes todas as suas operações, à 
semelhança do que ocorre em países como a Itália ou Alemanha, onde o fisco tem ampla 
condição de investigação, dificulta a adoção de medidas para criar novas obrigações. 

Então, vale a pergunta: por que não exigir que todas as pessoas jurídicas forneçam as 
informações contábeis? 

E no caso das microempresas, já que todas elas são obrigadas a ao menos escriturar o livro 
Caixa, por que não exigir a disponibilização disso em meio magnético, ainda que não 
padronizado? 

Com isso poder-se-á até mesmo efetuar fiscalizações remotas, sem necessidade de presença 
junto ao contribuinte. 

Falamos em ao menos informações do movimento de caixa porque as empresas optantes pelo 
SIMPLES (Sistema Simplificado de Apuração de Tributos Federais) ficam dispensadas de 
manter contabilidade das suas operações, sendo aceito pela Receita Federal apenas a 
apresentação do movimento de caixa. 

Já a justificativa da extensão da obrigatoriedade para todas as empresas funda-se no fato de 
que a maioria esmagadora das pessoas jurídicas utiliza-se de serviços de contabilistas, os 
quais, sejam simples escritórios de pessoas físicas ou complexas organizações prestadoras de 
serviços, têm ao seu dispor algum software de automação de suas rotinas de trabalho, os quais 
imprimem relatórios a serem utilizados pelos administradores, sócios ou acionistas.  

Ora, já que praticamente todos os prestadores de serviços contábeis e para-contábeis têm suas 
atividades automatizadas por sistemas eletrônicos de processamento de dados, e já que 
existem aplicativos que conseguem extrair dos relatórios emitidos pelos sistemas 
informatizados de contabilidade os dados que as fiscalizações querem, como o IDEA e o 
ACL, por que não exigir de todos a apresentação desses relatórios de forma digital? 
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Acerca dos prestadores de serviços contábeis, pode-se afirmar, inclusive, que, na atualidade, é 
praticamente impossível sobreviver no mercado extremamente competitivo dos serviços 
contábeis, sem a automação das rotinas propiciada pela informática, haja vista o grande 
número de profissionais existente. E, sem dúvida, as empresas produtoras dos aplicativos são 
especializadas e capazes de atender a qualquer inovação legal. 

A própria Receita Federal já prova esta tese quando obriga a maciça maioria de seus 
contribuintes a declararem o imposto de renda de forma eletrônica. Hoje apenas 3% dos 
contribuintes declaram em formulário, segundo dados do próprio Ministério da Fazenda. 

 

Restrições para os Estados 

Existe um agravante restritivo para os estados brasileiros. Além de a obrigatoriedade de 
apresentação das informações contábeis a nível federal não alcançar todas as entidades 
jurídicas, como vimos, as informações obtidas não se encontram disponíveis em favor dos 
fiscos estaduais. 

Da mesma sorte, com relação às informações contábeis, no âmbito dos estados, não há a 
exigência de um formato definido, como ocorre com o SINTEGRA, ou não há um sistema 
legal que efetivamente penalize aquele que não as apresente às fiscalizações estaduais num 
formato padrão, ou que efetivamente as penalize por apresentar apenas em parte ou ainda com 
dados incorretos. E quando falamos em efetivamente, queremos nos referir a uma estrutura 
legal que seja capaz de coibir tais ocorrências. 

Sendo assim, dada à escassez de tempo (normalmente 90 dias) a fiscalização ainda é obrigada, 
muitas vezes, a dar como regular (homologado) os cálculos dos tributos sem efetuar 
verificações mais profundas. 

Por outro lado, apesar do processo de auditoria informatizada contábil já ter sido iniciado no 
contexto de trabalho das auditorias privadas, tornando-se cada vez mais comum e abrangente, 
os estados ainda não definiram sistemas informáticos (instrumentos) ou padrões para os dados 
contábeis (forma dos dados para alimentar os sistemas). 

Para que os estados e municípios aproveitem a sistemática já definida em benefício da 
fiscalização federal, fazem-se necessárias adaptações urgentes das legislações estaduais para 
incorporar as regras dos dispositivos mencionados. E bom será que não se limite à 
obrigatoriedade às empresas com patrimônio líquido acima de R$ 1,8 milhões. 

De acordo com entrevista a Eduardo Tadeu Santana, Supervisor de Indústria da IFEP, em 
maio/2004, “o arquivo magnético contábil permitirá cruzar as informações contábeis com as 
fiscais do SINTEGRA, sendo possível verificar a conta corrente do ICMS, valores das 
compras e das vendas, para analisar as consistências dos dados”. 

Não obstante tudo isso, o novo cenário que se apresenta com a reforma tributária poderá 
comprometer enormemente a possibilidade de os Estados e Municípios terem acesso às 
informações contábeis ou do caixa das empresas visto que o poder de legislar poderá passar a 
ser federal, o que poderá dificultar a conciliação dos interesses das unidades autônomas. 
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Auditoria por meios eletrônicos 

É necessário fazer uma distinção entre auditoria informatizada e automação da auditoria. 

Auditoria informatizada é o trabalho realizado com base em informações fiscais e contábeis 
armazenadas nos computadores do contribuinte e fornecidas à fiscalização em arquivos 
digitais eletrônicos. Já a automação da auditoria representa a informatização de grande parte 
dos processos de auditoria, através da criação de aplicativos (sistemas eletrônicos) que 
possam transformar os processos de planejamento, execução, documentação, supervisão, 
conclusão e relatórios em processos eletrônicos, muito mais precisos e executados com o 
auxílio de computadores. 

Com uma obrigatoriedade da apresentação padronizada dos dados contábeis será possível 
desenvolver sistemas informatizados de auditoria contábil para a fiscalização e os auditores 
poderão efetuar um trabalho analítico aproveitando a funcionalidade específica do software, 
que pode ter várias funções de auditoria pré-definidas. 

Conforme entrevista de Sérgio Roberto Silva, consultor em auditoria, em abril/2004, a 
Receita Federal, que definiu uma forma para apresentação das informações contábeis, já 
possui um sistema para auditoria contábil, que possibilita o cruzamento das informações 
fornecidas pelo contribuinte como contas a pagar, contas a receber, estoque, saldos bancários, 
etc. 

Confirmando essa informação em julho/2004 tivemos oportunidade, com apoio do auditor 
fiscal federal João Pujals, de ver em funcionamento o sistema de auditoria contábil da receita 
federal, que facilita enormemente a verificação da regularidade (ou não) da situação fiscal do 
contribuinte. 

Em janeiro de 2004, em Brasília, ocorreu um seminário para demonstrar o IDEA, software de 
automação da auditoria. Este evento foi destinado a fiscais de todo o país, contando com a 
participação de quatro fiscais da Bahia, fazendo parte do Projeto Canadá, convênio de trocas 
de métodos de fiscalização entre Brasil e Canadá. 

A auditoria por meios eletrônicos mostra que o acesso e a extração de dados em meios 
magnéticos, com ajuda da utilização de softwares especializados, propiciam a execução de 
serviços de auditoria que agregam valor e aumentam a eficiência, assegurando a redução de 
riscos no processo. 

Para o Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, a automatização do processo de 
auditoria oferece recursos para documentar eletronicamente os papéis de trabalho, reduzindo 
substancialmente sua quantidade. Possibilita também o registro das análises dos auditores e 
permite que tais análises sejam mais abrangentes, podendo, através de softwares de última 
geração, alcançar até 100% da documentação em estudo, ao invés de amostragem e priorizar 
exceções ou potenciais problemas. Com isso, melhora-se a qualidade da avaliação das 
informações, com diminuição do tempo gasto e, conseqüentemente, com menor custo. 

 

Perfil do novo auditor 

De acordo com o membro do CAT do Paraná, Antonio Carlos de Moura Campos (2004): 
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“com o passar dos anos a fiscalização de tributos tenderá a ser cada vez mais uma 
atividade remota e não local, tornando dispensável a presença física do agente público 
nas empresas. Já se entreabre claramente esta tendência, visível nas assistências de 
planejamento, bem como nas várias supervisões de fiscalização setorial. Deste modo, a 
presença física da fiscalização nas empresas somente ocorrerá após e em 
conseqüência da análise das informações também remotamente recebidas dos 
contribuintes, com identificação dos desvios que recomendam averiguações 
específicas”. 

O fisco estará recebendo dos próprios contribuintes, além dos dados hoje lançados, como no 
caso da Bahia, nas DMA (Demonstrações Mensal de Apuração) do ICMS, os arquivos de 
entrada e saída de mercadorias, o que permitirá expandir extraordinariamente o controle fiscal 
sobre o processo de circulação de mercadorias e, como conseqüência, reduzir de forma 
drástica as chances de evasão fiscal. E tudo isso sem que seja necessária a presença física do 
fiscal nas empresas. A introdução dos dados contábeis só reforçará essa tendência. 

O fiscal do século 21 sabe compartilhar experiências, conhecimentos e habilidades com os 
colegas. Não se julga o dono da verdade mas nem por isso dissimula seu pensar. E não se 
sente apequenado ao deixar de prestigiar conceitos superados como o de "autonomia fiscal", 
preferindo somar sua energia com a energia do grupo para potencializá-la. 

O fiscal do século 21 não trabalha apenas com os dados fiscais, mas abre o campo de visão 
para ver a empresa como um todo, nos aspectos com fornecedores, clientes, sócios, etc. Os 
arquivos contábeis permitirão ampliar tal visão. 

 

Problemas na falta de uso do arquivo magnético 

A falta de uso do arquivo magnético gera problemas de precisão na manipulação das 
informações, com repercussões na justiça fiscal. 

Todo o cenário que demonstramos até agora apresenta um panorama de condições que, uma 
vez em funcionamento, poderão trazer benefícios para todos os campos da sociedade. 
Contudo, se providências não são adotadas para tornar esse panorama real e exeqüível, 
ficamos apenas no discurso de quem vê os problemas e não consegue contorná-los ou de 
quem planeja e não consegue realizar. 

Se não conseguirmos implementar a disponibilização, em meio magnético, de todas as 
informações das operações dos empreendimentos, continuaremos com a necessidade de 
digitação dos dados, com possibilidade de erros nesse processo. 

Além disso, pelo manuseio do grande volume de documentos, inúmeras vezes guardados há 
muito tempo e submetidos à ação da poeira e dos fungos que geram mofo, poderemos estar 
incorrendo em injustiça social, seja pela geração de problemas para a saúde dos auditores, o 
que inviabiliza o bom trabalho com retorno para a sociedade, seja porque deixamos que 
muitos se aproveitem da atual situação para sonegar ou continuar sonegando. 

 

Problemas para implantação de fiscalização eletrônica de dados contábeis 

Para implantar a fiscalização eletrônica de dados contábeis ainda há um caminho a ser 
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percorrido. Isso sabemos. Mas as providências precisam ser tomadas agora. 

Ainda falta aperfeiçoamento técnico-profissional dos agentes fiscais, pois muitos deles 
desconectaram-se dos procedimentos de auditoria contábil, sendo preciso reciclar tais 
conhecimentos; 

Ainda faltam sistemas disponíveis no mercado capazes de gerar com facilidade relatórios em 
padrões moldáveis pelos próprios usuários, sendo possível adaptar o fornecimento dos dados 
a qualquer ajuste solicitado pela fiscalização, sem uma específica padronização; 

Ainda faltam recursos financeiros para que os entes públicos desenvolvam sistemas a serem 
utilizados pelas suas equipes de fiscalização, garantindo a otimização do tempo e do 
resultado, sem representar um custo adicional para a sociedade. 

Não fossem esses aspectos, como já mencionado, falta cultura dos empresários e do 
contabilista para prestar as informações com clareza e sem gerar transtornos no seu 
fornecimento, compreendendo e assumindo o papel social dos empreendedores, que precisam 
deixar de lado os seus exclusivos interesses, colocando-se como participantes da construção 
de uma sociedade melhor. 

É preciso abandonar a cultura de que se o estado não presta os serviços que deveria nós 
também não devemos pagar os impostos que devemos; a cultura de que se alguns políticos 
não honram os mandatos que lhes são delegados, então não vamos honrar os nossos 
compromissos. 

Mas afinal, os dirigentes públicos existem por delegação da sociedade através do voto. Se 
estão fazendo algo errado, cabe à sociedade supervisionar, cobrando a execução do que é 
correto e se isso não acontece, cabe a todos nós nos mobilizarmos para que ocorra ou os 
destituirmos dos cargos nos quais os investimos. 

 

Vantagens de usar o arquivo 

A padronização do fornecimento das informações das operações das empresas tem efeito 
psicológico inibidor de sonegação e reduz enormemente os ilícitos. Além disso, dificulta de 
forma drástica as chances de evasão fiscal porque as operações podem ser mapeadas, 
permitindo o cruzamento de informações com maior agilidade. 

Além disso, o uso dos arquivos magnéticos permite a verificação tendente a 100% das 
transações, em vez de análises por amostragem. 

Por outro lado, a consistência do produto de auditora é de boa qualidade, permitindo fiscalizar 
uma empresa em menos tempo. 

Veja-se também que a padronização da apresentação das informações contábeis em arquivo 
magnético também é interessante para a auditoria interna e independente, que teria uma 
ferramenta ágil para levantamentos, gerando informações mais amplas para investidores. 

Com a utilização dos arquivos magnéticos, tanto o Fisco como o contribuinte estão protegidos 
contra a ocorrência de acidentes como incêndios e extravios. 
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O resultado de tudo isso é a redução de custos para todos, com aumento da arrecadação e 
possível redução da carga tributária. 

Os benefícios advindos compensam os custos iniciais da implantação. 

 

Considerações Finais 

Todo o argumentado até agora demonstra que a obrigatoriedade da disponibilização e/ou 
entrega das informações contábeis ou do caixa das empresas em arquivos digitais de forma 
padronizada pode facilitar a ação da fiscalização. 

Faz-se necessária uma imediata atitude por parte dos entes governamentais para que o 
compasso do fornecimento das informações fiscais se sincronize com o do fornecimento das 
informações contábeis. 

Isso não é algo difícil de se realizar. O que falta é vontade política de todas as partes: do 
governo e da iniciativa privada. O primeiro receia que novas exigências venham criar um 
clima de animosidade em face da sua incapacidade de saldar os compromissos sociais; o 
segundo não quer fornecer as informações porque entende que o governo não cumpre 
totalmente a sua parte e deixar suas operações totalmente transparentes implica em maior 
contribuição. Ao final, no dizer popular: “um finge que cobra e o outro finge que paga”. E 
isso não é o melhor. 

As grandes empresas hoje já possuem um bom nível de organização do armazenamento e 
manutenção de suas informações de forma a facilitar o seu processo decisório. Com o advento 
da informática, isso se extendeu a todas as empresas, pela disponibilidade de aplicativos como 
planilhas eletrônicas e sistemas contábeis de baixo custo. 

Se essas informações existem, como de fato existem, haja vista a necessidade de utilizá-las 
para fazer face ao mercado bastante competitivo atualmente existente, porque não apresentá-
las para aferição social das operações. 

Que não se fale em padronização doravante, mas sim em disponibilização. Com isso divide-se 
o custo e, por conseqüência, preserva-se os interesses financeiros da sociedade. 
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