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Introdução

O Governo Brasileiro editou, em janeiro de 2007, uma série de medidas legais que visam 
à aceleração da economia brasileira, assim como o aumento significativo do Produto 
Interno Bruto (PIB). O programa como um todo denomina-se Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC 2007-2010), e estipula modificações legais para estimular setores 
específicos da economia brasileira. O programa também inclui medidas de incentivo ao 
desenvolvimento tecnológico e a implantação do Sistema Digital de Televisão, assim 
como o sistema eletrônico de registro contábil a ser adotado pelas empresas brasileiras, 
denominado Sistema Público de Escrituração Digital - SPED. 

O SPED representa uma iniciativa integrada das administrações tributárias nas esferas 
federal, estadual e municipal, favorecendo um relacionamento baseado na transparência 
mútua entre o Fisco e o Contribuinte.

Em termos gerais, o SPED consiste na modernização da sistemática atual do 
cumprimento das obrigações acessórias, transmitidas pelos contribuintes às 
administrações tributárias e aos órgãos fiscalizadores. O documento oficial é o 
documento eletrônico com validade jurídica para todos os fins; e a manutenção da 
responsabilidade legal pela guarda dos arquivos eletrônicos da Escrituração Digital é do 
Contribuinte. 
Fontes: Secretaria da Receita Federal e legislação brasileira.
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Objetivos

► Promover a integração das diversas esferas fiscais mediante a padronização e 

compartilhamento das informações contábeis e fiscais

► Racionalizar, uniformizar e consolidar as obrigações acessórias dos Contribuintes

► Acelerar e melhorar os processos de fiscalização

► Permitir o cruzamento amplo de dados para fins fiscais, permitindo maior eficiência 

na detecção de irregularidades
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Principais Benefícios

► Racionalização de esforços no cumprimento das obrigações fiscais pelo Contribuinte 

e na fiscalização pela administração tributária

► Possibilidade de cruzamento entre os dados contábeis e os fiscais

► Redução de custos com as obrigações acessórias

► Redução do envolvimento involuntário em práticas fraudulentas

► Fortalecimento do controle e da fiscalização, por meio do intercâmbio de 

informações entre as diversas esferas tributárias, aperfeiçoando o combate à

sonegação

► Preservação do meio ambiente pela redução do consumo de papel
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SPEDSPED

Subprojetos

Escrituração Contábil
Digital (ECD)

Escrituração Contábil
Digital (ECD)

Escrituração Fiscal 
Digital (EFD)

Escrituração Fiscal 
Digital (EFD) NF-eNF-e
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Escrituração Contábil Digital – ECD

A apresentação dos arquivos da ECD supre, em relação aos arquivos correspondentes, as exigências 
contidas na legislação específica.

As informações relativas à ECD serão compartilhadas com órgãos e entidades determinados em lei, 
no limite de suas respectivas competências e sem prejuízo da observância à legislação referente aos 
sigilos comercial, fiscal e bancário.

O ambiente nacional do SPED manterá o registro dos eventos de acesso, pelo prazo de 6 (seis) anos.

Legislação: IN RFB 787/2007.

Quem está obrigado Documentos - versão digital Prazo Penalidades
Escrituração Contábil Digital (ECD)

I) Pessoas jurídicas sujeitas a 
acompanhamento econômico-tributário 

diferenciado, e sujeitas à tributação do IRPJ 
com base no lucro real, em relação aos fatos 
contábeis ocorridos a partir de 1o de janeiro 

de 2008;                                                        
II) As demais pessoas jurídicas sujeitas à 
tributação do IR com base no Lucro Real, 

em relação aos fatos ocorridos a partir de 1o 
de janeiro de 2009.

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.

A ECD deve ser transmitida anualmente ao 
SPED até o último dia útil do mês de junho 
do ano seguinte ao ano-calendário a que se 
refira a escrituração. Nos casos de extinção, 

cisão parcial, cisão total, fusão ou 
incorporação, a ECD deverá ser entregue 
pelas pessoas jurídicas extintas, cindidas, 

fundidas fusionadas, incorporadas e 
incoporadoras até o último dia útil do mês 

subsequente ao do evento. 

A não apresentação da ECD no prazo 
determinado acarreta multa no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) por mês-
calendário ou fração.
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Escrituração Fiscal Digital - EFD

O contribuinte obrigado à EFD fica dispensado da entrega dos arquivos estabelecidos pelo Convênio 
ICMS 57/95.

O contribuinte deverá manter EFD distinta para cada estabelecimento.

O arquivo digital da EFD deverá ser mantido pelo contribuinte, assim como os documentos fiscais que 
deram origem à escrituração, na forma e prazos estabelecidos para a guarda de documentos fiscais 
na legislação tributária, observados os requisitos de autenticidade e segurança nela previstos.

Quem está obrigado Documentos - versão digital Prazo
Escrituração Fiscal Digital (EFD)

Contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação - ICMS - ou do Imposto sobre 

Produtos Industrializados - IPI.

I) Registro de Entradas;                                                                                                                                                                                
II) Registro de Saídas;                                                                                                                                                                                  

III) Registro de Inventário;                                                                                                                                                                                      
IV) Registro de Apuração do IPI;                                                                                                                                                                          

V) Registro de Apuração do ICMS.

O arquivo digital conterá as informações dos períodos 
de apuração do imposto e será gerado e mantido dentro 
do prazo estabelecido pela legislação de cada unidade 

federada e SRF.

Legislação: Convênio ICMS 143/2006.
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NF-e – Nota Fiscal Eletrônica

A NF-e é o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, com o intuito de 
documentar operações e prestações, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e 
autorização de uso pela administração tributária da unidade federada do contribuinte, antes da ocorrência do fato 
gerador.

Legislação: Ajuste SINIEF 07/2005, Protocolo ICMS 88/2007 e Protocolo ICMS 68/08

* Há exceções específicas.

V - transportadores e revendedores retalhistas - TRR, assim definidos e autorizados 
por órgão federal competente;

IV - distribuidores de combustíveis líquidos, assim definidos e autorizados por 
órgão federal competente;

I- a partir de 1º de abril de 2008, 
relativamente aos incisos I a V

III - produtores, formuladores e importadores de combustíveis líquidos, assim 
definidos e autorizados por órgão federal competente;

II - distribuidores ou atacadistas de cigarros;

I - fabricantes de cigarros;

Prazos de adesãoQuem está obrigado*

Nota Fiscal Eletrônica - NF-e
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NF-e – Nota Fiscal Eletrônica

XIV - fabricantes de ferro-gusa.

XIII - fabricantes de semi-acabados, laminados planos ou longos, relaminados, 
trefilados e perfilados de aço;

III - a partir de 1º de dezembro de 
2008, relativamente aos incisos VI a 
XIV, aos contribuintes estabelecidos 

nos demais Estados e no Distrito 
Federal

XII - agentes que, no Ambiente de Contratação Livre (ACL), vendam energia elétrica 
a consumidor final;

XI - fabricantes de refrigerantes;

X - fabricantes de bebidas alcoólicas inclusive cervejas e chopes;

II - a partir de 1º de setembro de 
2008, relativamente aos incisos VI a 
XIV, aos contribuintes estabelecidos 

no Estado do Mato Grosso

IX - frigoríficos e atacadistas que promoverem as saídas de carnes frescas, 
refrigeradas ou congeladas das espécies bovinas, suínas, bufalinas e avícola;

VIII - fabricantes, distribuidores e comerciante atacadista de medicamentos 
alopáticos para uso humano;

VII - fabricantes de cimento;

VI - fabricantes de automóveis, camionetes, utilitários, caminhões, ônibus e 
motocicletas;

Prazos de adesãoQuem está obrigado*

Nota Fiscal Eletrônica - NF-e
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NF-e – Nota Fiscal Eletrônica

XXVII - fabricantes de alumínio, laminados e ligas de alumínio;

XXVI - atacadistas de produtos siderúrgicos e ferro gusa;

XXV - produtores e importadores GNV - gás natural veicular;

XXIV - produtores, importadores e distribuidores de GLP - gás liquefeito de 
petróleo, assim definidos e autorizados por órgão federal competente;

XXIII - produtores, importadores, distribuidores a granel, engarrafadores e 
revendedores atacadistas a granel de álcool para outros fins;

XXII - comerciantes atacadistas a granel de lubrificantes e graxas derivados de 
petróleo;

IV - a partir de 1º de abril de 2009, 
relativamente aos incisos XV a 

XXXIX

XXI - produtores, importadores e distribuidores de lubrificantes e graxas derivados 
de petróleo, assim definidos e autorizados por órgão federal competente;

XX - comerciantes atacadistas a granel de solventes derivados de petróleo;

XIX - produtores, formuladores, importadores e distribuidores de solventes 
derivados de petróleo, assim definidos e autorizados por órgão federal competente;

XVIII - fabricantes e importadores de autopeças;

XVII - fabricantes de pneumáticos e de câmaras-de-ar;

XVI - fabricantes e importadores de baterias e acumuladores para veículos 
automotores;

XV - importadores de automóveis, camionetes, utilitários, caminhões, ônibus e 
motocicletas;

Prazos de adesãoQuem está obrigado*

Nota Fiscal Eletrônica - NF-e
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NF-e – Nota Fiscal Eletrônica

XXXIX - processadores industriais do fumo.

XXXVIII - fabricantes e importadores de outros produtos do fumo, exceto 
cigarros, cigarrilhas e charutos;

XXXVII - fabricantes e importadores de filtros para cigarros;

XXXVI - fabricantes de cigarrilhas e charutos;

XXXV - atacadistas de fumo beneficiado;

XXXIV - atacadistas de bebidas com atividade de fracionamento e 
acondicionamento associada;

IV - a partir de 1º de abril de 2009, 
relativamente aos incisos XV a 

XXXIX

XXXIII - fabricantes, distribuidores, atacadistas ou importadores de extrato e 
xarope utilizados na fabricação de refrigerantes;

XXXII - distribuidores, atacadistas ou importadores de refrigerantes;

XXXI - distribuidores, atacadistas ou importadores de bebidas alcoólicas, 
inclusive cervejas e chopes;

XXX - fabricantes e importadores de resinas termoplásticas;

XXIX - fabricantes e importadores de tintas, vernizes, esmaltes e lacas;

XXVIII - fabricantes de vasilhames de vidro, garrafas PET e latas para bebidas 
alcoólicas e refrigerantes;

Prazos de adesãoQuem está obrigado*

Nota Fiscal Eletrônica - NF-e
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NF-e – Nota Fiscal Eletrônica

V - a partir de 1º de setembro de 
2009, relativamente aos incisos XL 
a XCIII

XL - fabricantes de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

XLI - fabricantes de produtos de limpeza e de polimento;

XLII - fabricantes de sabões e detergentes sintéticos;

XLIII - fabricantes de alimentos para animais;

XLIV - fabricantes de papel;

XLV - fabricantes de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão 
ondulado para uso comercial e de escritório;

XLVI - fabricantes e importadores de componentes eletrônicos;

XLVII - fabricantes e importadores de equipamentos de informática e de 
periféricos para equipamentos de informática;

XLVIII - fabricantes e importadores de equipamentos transmissores de 
comunicação, pecas e acessórios; 

XLIX - fabricantes e importadores de aparelhos de recepção, reprodução, 
gravação e amplificação de áudio e vídeo;

L - estabelecimentos que realizem reprodução de vídeo em qualquer suporte;

LI - estabelecimentos que realizem reprodução de som em qualquer suporte;

LII - fabricantes e importadores de mídias virgens, magnéticas e ópticas;

LIII - fabricantes e importadores de aparelhos telefônicos e de outros
equipamentos de comunicação, peças e acessórios;

LIV - fabricantes de aparelhos eletromédicos e eletroterapeuticos e equipamentos 
de irradiação;

Prazos de adesãoQuem está obrigado*

Nota Fiscal Eletrônica - NF-e
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NF-e – Nota Fiscal Eletrônica

V - a partir de 1º de setembro de 
2009, relativamente aos incisos XL 
a XCIII

LV - fabricantes e importadores de pilhas, baterias e acumuladores elétricos, 
exceto para veículos automotores;

LVI - fabricantes e importadores de material elétrico para instalações em circuito 
de consumo;

LVII - fabricantes e importadores de fios, cabos e condutores elétricos isolados;

LVIII - fabricantes e importadores de material elétrico e eletrônico para veículos 
automotores, exceto baterias;

LIX - fabricantes e importadores de fogões, refrigeradores e maquinas de lavar e 
secar para uso domestico, peças e acessórios;

LX - estabelecimentos que realizem moagem de trigo e fabricação de derivados de 
trigo;

LXI - atacadistas de café em grão;

LXII - atacadistas de café torrado, moído e solúvel;

LXIII - produtores de café torrado e moído, aromatizado;

LXIV - fabricantes de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho;

LXV - fabricantes de defensivos agrícolas;

LXVI - fabricantes de adubos e fertilizantes;

LXVII - fabricantes de medicamentos homeopáticos para uso humano;

LXVIII - fabricantes de medicamentos fitoterápicos para uso humano; 

LXIX - fabricantes de medicamentos para uso veterinário;

LXX - fabricantes de produtos farmoquímicos; 

Prazos de adesãoQuem está obrigado*

Nota Fiscal Eletrônica - NF-e
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NF-e – Nota Fiscal Eletrônica

V - a partir de 1º de setembro de 
2009, relativamente aos incisos XL 
a XCIII

LXXI - atacadistas e importadores de malte para fabricação de bebidas alcoólicas;

LXXII - fabricantes e atacadistas de laticínios;

LXXIII - fabricantes de artefatos de material plástico para usos industriais;

LXXIV - fabricantes de tubos de aço sem costura;

LXXV - fabricantes de tubos de aço com costura;

LXXVI - fabricantes e atacadistas de tubos e conexões em PVC e cobre;

LXXVII - fabricantes de artefatos estampados de metal;

LXXVIII - fabricantes de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados;

LXXIX - fabricantes de cronômetros e relógios;

LXXX - fabricantes de equipamentos e instrumentos ópticos, peças e acessórios;

LXXXI - fabricantes de equipamentos de transmissão ou de rolamentos, para fins 
industriais;

LXXXII - fabricantes de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e 
elevação de cargas, peças e acessórios;

LXXXIII - fabricantes de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso 
não-industrial;

LXXXIV - serrarias com desdobramento de madeira;

LXXXV - fabricantes de artefatos de joalheria e ourivesaria;

LXXXVI - fabricantes de tratores, peças e acessórios, exceto agrícolas;

Prazos de adesãoQuem está obrigado*

Nota Fiscal Eletrônica - NF-e
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NF-e – Nota Fiscal Eletrônica

V - a partir de 1º de setembro de 
2009, relativamente aos incisos XL 
a XCIII

LXXXVII -fabricantes e atacadistas de pães, biscoitos e bolacha;

LXXXVIII - fabricantes e atacadistas de vidros planos e de segurança;

LXXXIX - atacadistas de mercadoria em geral, com predominância de produtos 

alimentícios;

XC - concessionários de veículos novos;

XCI – fabricantes e importadores de pisos e revestimentos cerâmicos;

XCII - tecelagem de fios de fibras têxteis;

XCIII - preparação e fiação de fibras têxteis;

Prazos de adesãoQuem está obrigado*

Nota Fiscal Eletrônica - NF-e
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Contábil           Fiscal            NF-eContábil           Fiscal            NF-e

Secretaria de Fazenda

Vendedor Comprador

A cada operação, o vendedor 
deverá solicitar autorização 

de uso da NF-e à SEFAZ

Recepção antes da 
ocorrência do Fato Gerador

Envia

NF-e
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Contábil           Fiscal            NF-eContábil           Fiscal            NF-e

Secretaria de de Fazenda

Vendedor Comprador

A SEFAZ procederá a 
validação da NF-e recebida

Envia

NF-e
Validação Recepção:

• Assinatura Digital

• Esquema XML

• Numeração

• Emitente Autorizado
Validação
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Contábil           Fiscal            NF-eContábil           Fiscal            NF-e

Secretaria de Fazenda

Vendedor Comprador

Se a análise for positiva, 
autorizará o uso de NF-e

Envia

NF-e

Validação Recepção:

• Assinatura Digital

• Esquema XML

• Numeração

• Emitente Autorizado

Validação

Devolve
Autorização
de Uso NF-e
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Contábil           Fiscal            NF-eContábil           Fiscal            NF-e

Secretaria de de Fazenda

Vendedor Comprador

Retransmitirá a NF-e para a 
Secretaria da Fazenda de 
Destino e para a Receita 

FederalEnvia

NFE

Devolve
Autorização
de Uso NF-e

SEFAZ (Destino)

e Receita Federal

Retransmite NF-e
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Contábil           Fiscal            NF-eContábil           Fiscal            NF-e

Secretaria Fazenda

Vendedor Comprador

Autorizado o uso da NF-e
naquela operação, o DANFE
acompanhará o trânsito da 

mercadoria

Envia

NFE

Devolve
Autorização
de Uso NF-e

Trânsito Autorizado - DANFE

SEFAZ (Destino)

e Receita Federal
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DANFE

Contábil           Fiscal            NF-eContábil           Fiscal            NF-e
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Contábil           Fiscal            NF-eContábil           Fiscal            NF-e

Secretaria Fazenda

Vendedor Comprador

Sítio da NF-e

O destinatário poderá verificar a
existência e a validade da NF-e
por meio de consulta à Internet, 

utilizando-se da chave de 
acesso
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Contábil           Fiscal            NF-eContábil           Fiscal            NF-e

Fisco

Vendedor CompradorCom as informações, a 
Fiscalização poderá efetuar 
pós-validação dos dados e 
executar os procedimentos 

necessários

Pós - Validação:

• Coerência das 
Informações

• Cruzamento de 
Dados

Fiscalização
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Contábil           Fiscal            NF-eContábil           Fiscal            NF-e

ContribuinteContribuinte SEFAZ - OrigemSEFAZ - Origem SPEDSPED

Recepção
Validação

TED Dist

PORTAL
www.nfe.fazenda.gov.br

SEFAZ - DestinoSEFAZ - Destino

Lote

Resu
lta

do

NF-e
Client

WebService

Consultas

Validação
Autorização

SUFRAMA
Detran
SUFRAMA
Detran

WebService

Situação NF-e

Remessa Trânsito

NF-e

Validação
Assinatura 

Gera Nota XML

SRF – COANASRF – COANA

Internet

TED Dist

Internet

Intranet
TED Dist

RIS

Visualizador

Periodicidade: AleatóriaPeriodicidade: Aleatória

http://www.nfe.fazenda.gov.br


JUNTA COMERCIAL 
ELETRÔNICA
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JUNTA COMERCIAL ELETRÔNICA

IN DNRC 109, 28/10/2008:
► Normas gerais para REGISTRO e ARQUIVAMENTO;
► Atos mercantis das EMPRESAS e dos EMPRESÁRIOS;
► Realizados ELETRONICAMENTE e mediante ASSINATURA DIGITAL;
► COEXISTÊNCIA dos métodos tradicional e eletrônico.

Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins:
► Publicidade;
► Autenticidade;
► Segurança;
► Eficácia.

ICP Brasil – Infra-estrutura de Chaves Pública:
► VERACIDADE aos atos dos signatários;
► Documentos produzidos EM MEIO ELETRÔNICO.
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JUNTA COMERCIAL ELETRÔNICA

SINREM – Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis – Adoção 
facultativa de tecnologia eletrônica para:

► Produção;
► Transmissão;
► Recepção;
► Tramitação;
► Despachos;
► Manifestações;

► Deliberações;
► Procedimentos revisionais;
► Arquivamento;
► Publicações;
► Armazenamento; e
► Preservação.

Assinatura Digital:

►Certificado Digital Segurança Mínima Tipo A3

►Autenticidade, Integridade, Não repúdio e Restrição de acesso;
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JUNTA COMERCIAL ELETRÔNICA

Contrato
Social ou Ato

Assinatura Digital 
dos 

Sócios/Associados

certificação digital
Validação do 

Documento Eletrônico
(Junta Comercial)

Formalidades;

Taxas;

Autenticação;

Assessor técnico;

VOGAL.

Autorizações
governamentais;

Outros documentos;

Capa/Processo.

Qualquer interessado pode alegar: adulteração, 
fraude, falsidade do documento.

Protocolo: número, data, hora, minuto e 
segundo.
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JUNTA COMERCIAL ELETRÔNICA

Características:

► Atos dos agentes públicos: certificado digital A3;

► Disponibilidade pública;

► Prontuário eletrônico (NIRE): empresários; sociedades empresárias.

► Comunicação dos atos: Diário Oficial do Estado; outros veículos 
eletrônicos de comunicação.

► Preservação/Segurança dos Documentos Digitais;

► Integração dos Documentos Digitais, Não Digitais e Híbridos.



E-PROCESSO 
Receita Federal do Brasil e Secretaria de Fazenda - SP
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E-PROCESSO (RFB)

Portaria SRF 259, de 13/03/2006 disciplina a prática de atos e termos 
processuais, de forma eletrônica, no âmbito da Receita Federal do Brasil.

E-Processo:

► Documentos DIGITAIS e NÃO DIGITAIS;

► Assinatura com Certificação Digital (A3): considerados originais.

A RFB informará ao sujeito passivo os procedimentos que poderão ser 
instruídos eletronicamente:

► Impugnação;

► Recursos;

► Demais atos e termos praticados;
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E-PROCESSO (RFB)

RFB:

► Guarda dos originais (livros mercantis, fiscais e demais documentos) por 
período prescricional dos créditos tributários decorrentes.

► Recebimento: das 8h00 às 20h00 (horário de Brasília).

► Intimação Eletrônica:

►Domicílio Tributário: Caixa Postal Eletrônica (mediante autorização 
do contribuinte);

►Termo de Opção enviado ao E-CAC.

► Aplicação de penalidade (atraso).

► Recibo de entrega e a intimação (ReceitaNet).
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E-PROCESSO (RFB)
A RFB informará ao sujeito passivo os procedimentos que poderão ser instruídos eletronicamente:

RFB

Digitalização dos documentos 
convencionais, convertendo-os 

em e-processo.

Intimação
Eletrônica

Recibo de entrega e a 
intimação (ReceitaNet).

Aplicação de 
penalidade (atraso).

Domicílio
Tributário

Termo de Opção 
enviado ao E-CAC

Caixa Postal Eletrônica (mediante 
autorização do contribuinte)
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E-PROCESSO (SEFAZ - SP)

Lei nº 13.457, de 18/03/09: Dispõe sobre o processo administrativo tributário
decorrente de lançamento de ofício. 

E-Processo
(SEFAZ – SP)

Provas
Documentos não digitais
e digitais anexados aos

Autos terão valor probante
desde que assinados 

por Certificado Digital e
seu conteúdo reflita com
exatidão os dados que
constituam o original.

Intimações
Efetuadas de 

ofício e poderão 
ser feitas por meio 

eletrônico

AIIM
Poderá ser implementado

em meio eletrônico
conforme previsto em

regulamento
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E-PROCESSO (SEFAZ - SP)

O uso do meio eletrônico para 
comunicação de atos e peças

processuais será admitido.

O envio de Petições, recursos,
atos processuais por meio 

eletrônico serão admitidos mediante 
o uso de assinatura digital e

Credenciamento prévio 

A Secretaria da Fazenda emitirá
Protocolo eletrônico quando 

realizados os atos processuais 
(Considera-se realizado 

no momento do seu envio)

A SEFAZ poderá criar Diário
Eletrônico para Credenciamento 

e Intimações - email 
comunicativo de intimação

A SEFAZ desenvolverá:
- Sistema de processamento de 

processos Tributários
- Proteção dos sistemas, segurança
de acesso e armazenamento com

garantia, preservação e integridade
dos dados

A apresentação e a juntada da defesa
poderão ser feitas diretamente pelo 

contribuinte sem intervenção de 
órgãos da  Secretaria da Fazenda

Informatização
do Processo

Administrativo
Tributário
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E-PROCESSO (SEFAZ - SP)

Os documentos produzidos eletronicamente e juntados ao E-processo com 
garantia de origem e de seu signatário, na forma estabelecida em 
regulamento, serão considerados originais para todos os efeitos legais.

A Publicidade será apenas para as partes envolvidas no processo.
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Exemplos de Riscos Inerentes ao Projeto SPED

► Não atendimento aos requerimentos da legislação devido fragilidades no escopo definido para o 
projeto e/ ou ausência de monitoramento de mudanças na legislação.

► Penalidades devido ao envio de dados inconsistentes e/ou incompletos.

► Interrupção das operações e/ ou incapacidade para geração dos arquivos magnéticos 
necessários por falta de adequação da infra-estrutura de tecnologia.

► Ausência de dados históricos dificultando a comprovação da qualidade e envio dos dados 
requeridos.

► Atrasos no envio das informações requeridas devido à ausência de sincronismo com os 
processos de fechamento contábil e fiscal.

► Impactos na operação ocasionado pela ausência de ajustes necessários dos processos de 
negócios quando da implantação do SPED.
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