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RESUMO 

 

O Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), que engloba a Escrituração 

Contábil Fiscal (ECF), é uma iniciativa dos governos Federal e Estaduais visando 

compartilhar as informações fiscais e contábeis dos contribuintes entre os vários órgãos 

fiscalizadores e reguladores da administração pública. 

Para tanto, todos os contribuintes sujeitos à apuração do imposto de renda com base no 

lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado, entidades imunes ou isentas, deverão adotar a 

ECF. Esta obrigação consiste na declaração das operações que influenciam, direta ou 

indiretamente, imediata ou futuramente, a composição da base de cálculo e o valor devido do 

Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

(CSLL). 

Este trabalho, aborda os aspectos do gerenciamento de escopo e das partes 

interessadas (stakeholders) na implementação do projeto de Escrituração Contábil Fiscal 

(ECF) para as empresas do lucro real. 

 

Palavras Chave: Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), Escrituração Contábil 

Fiscal (ECF), Gerenciamento de Escopo, Gerenciamento de Partes Interessadas. 
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ABSTRACT 

 

The Public Digital Bookkeeping System (“Sistema Público de Escrituração Digital - 

SPED”), that comprehends the Bookkeeping Accounting and Tax (“Escrituração Contábil 

Fiscal – ECF”) is an initiative of the Federal and State governments for tax and accounting 

share taxpayer information between the various regulatory agencies and government 

regulators. 

To this end, all taxpayers subject to determination of income tax based on taxable 

income, deemed income, arbitrated profit, immune or exempt entities should adopt the ECF. 

This obligation consists in the statement of operations that influences, directly or indirectly, 

immediately or in the future, base composition and calculation of the amount owed Corporate 

Income Tax (IRPJ) and Social Contribution on Net Profits (CSLL). 

This article addresses aspects of scope and stakeholders’ management when 

implementing a project of Bookkeeping Accounting and Tax (ECF) for companies of taxable 

income. 

 

Key Words: Public Digital Bookkeeping System (SPED), Bookkeeping Accounting and Tax 

(ECF), Scope Management, Stakeholder Management.   
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1 INTRODUÇÃO 

Com o atual estágio da globalização da informação aliada à extrema informatização 

que temos acesso hoje, seria natural que o campo da Contabilidade também fosse beneficiado.   

A transposição dos registros contábeis em papel para o “mundo” eletrônico vem ocorrendo 

rapidamente, permitindo maior velocidade de transmissão, segurança, compartilhamento e 

confiabilidade dos dados, graças às diversas facilidades hoje existentes, como as certificações 

digitais.  A completa modernização, no entanto, era impedida pela falta de padronização das 

informações solicitadas, dado que as várias declarações eram solicitadas em linguagens 

diversas pelo governo federal, estadual e municipal. (AZEVEDO; MARIANO1).  

O esforço conjunto das esferas governamentais aliada à tecnologia da informação 

disponível, possibilitou uma maior interatividade e agilidade no processo de transmissão das 

informações à Receita Federal, com a criação do Sistema Público de Escrituração Digital 

(SPED).  Segundo o Portal da Contabilidade2, o SPED é uma revolução digital no campo da 

contabilidade, modernizando a relação fisco-contribuinte, facilitando a entrega e o 

processamento das informações através de fluxo único. 

Para atender esta nova mecânica de geração, validação e entrega destas informações 

mandatórias para os contribuintes, as empresas viram-se obrigadas então a desenvolver 

projetos, seguindo as orientações e os calendários publicados pela Receita Federal do Brasil 

para entrega de cada obrigação fiscal.  O SPED conta hoje com nove projetos diferentes já 

implantados ou em perspectiva de implantação.   

Este estudo tem como objetivo demonstrar a importância da aplicação das melhores 

práticas de gerenciamento de projetos na implantação de um dos projetos SPED.  Foi 

escolhido o projeto da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), um dos últimos a ter suas 

especificações publicadas pelas autoridades brasileiras.  A partir da sua vigência, a ECF 

substituirá a escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), criado no ano de 

1977, e a Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), criada 

no ano de 1998. São 36 anos de LALUR e 15 anos de DIPJ que darão lugar à nova forma de 

escrituração.     

                                                 
1 AZEVEDO, Osmar Reis; MARIANO, Paulo Antonio. In: SPED: Sistema Público de Escrituração Digital. São Paulo: IOB, 2009. 

2 PORTAL DE CONTABILIDADE. SPED - Sistema Público de Escrituração Contábil. São Paulo. [201-?]. Disponível em: 
<http://www.portaldecontabilidade.com.br/noticias/sped.htm> 
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Mais especificamente o estudo demonstrará a importância do entendimento correto 

dos requerimentos publicados pelas autoridades, bem como a importância no engajamento das 

pessoas necessárias da organização para o sucesso da implantação do projeto.  O estudo 

sugerirá a utilização das melhores práticas no gerenciamento de projetos publicadas pelo 

Project Management Institute (PMI), especificamente as áreas de Gerenciamento de Escopo e 

Gerenciamento das Partes Interessadas (stakeholders).  
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2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1.1 Escopo 

 

Segundo o PMBOK3 “o gerenciamento do escopo do projeto inclui os processos 

necessários para assegurar que o projeto inclui todo o trabalho necessário, e apenas o 

necessário, para terminar o projeto com sucesso.” Portanto, o gerenciamento do escopo do 

projeto trata principalmente da definição e controle do que está e do que não está incluído no 

projeto. A preocupação fundamental consiste em delimitar e controlar o escopo do projeto.  

Para SEBASTIAN NOKES4 “o gerenciamento do escopo do projeto é o processo de 

determinar que trabalhos são necessários para atender os objetivos do projeto, aliado ao 

processo de controlar o escopo de cada projeto.”  No entendimento de MAURO AFONSO 

SOTILLE5 “o gerenciamento do escopo do projeto é o processo que garante que o projeto 

inclui todo o trabalho requerido, e somente o trabalho requerido, para completá-lo com 

sucesso”.  

Dessa forma, tão importante quanto definir o trabalho necessário para entregar o 

produto ou serviço contratado é definir o que não será feito.  

O primeiro passo é definir e documentar o escopo do cliente e a estratégia para 

desenvolvimento do trabalho que irá gerar o produto do projeto. A partir dessa análise deve 

ser gerado um documento chamado de “declaração de escopo”, em que são descritos de forma 

detalhada os principais entregáveis do projeto, as limitações de escopo, os critérios de 

aceitação do projeto, as premissas e restrições. Neste momento, é de suma importância o 

alinhamento das expectativas entre as partes interessadas no projeto, os chamados 

“stakeholders”. A compreensão do escopo deve ser confirmada pelas partes, pois mudanças 

futuras podem impactar de forma significativa os custos do projeto. 

                                                 
3 PMI, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK® Guide, Fifth Edition, 2013, Project 
Management Institute. 
4 NOKES, Sebastian. O guia definitivo do gerenciamento de projetos: como alcançar resultados dentro do prazo e 
do orçamento. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2012 
5 SOTILLE, Mauro Afonso [at al.]. Gerenciamento do escopo em projetos. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010. 
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Para RICARDO VIANA VARGAS6 “a declaração do escopo do projeto é o 

documento que formaliza o escopo de todos os trabalhos a serem desenvolvidos no projeto, 

servindo de base para futuras decisões do projeto. É possível que, ao longo do projeto, a 

declaração de escopo seja revisada, ou refinada, para refletir as mudanças acontecidas nele”. 

De posse da declaração de escopo o gerente de projetos pode iniciar o processo de 

construção da Estrutura Analítica do Projeto (EAP), que é uma decomposição do escopo 

orientada às entregas do projeto. A EAP organiza e define o escopo total do projeto, 

subdividindo o trabalho em partes menores e mais facilmente gerenciáveis, chamados de 

pacotes de trabalho.  

Conforme o PMBOK “a EAP é o processo de subdivisão das principais entregas do 

projeto e do trabalho do desenvolvimento do produto em partes menores e mais gerenciáveis. 

A estrutura do EAP é decomposta hierarquicamente orientada a determinar as atividades 

necessárias a serem executadas pela equipe do projeto para realizar os objetivos do projeto, 

sendo que cada nível descendente da EAP representa uma definição cada vez mais detalhada 

do projeto”. 

A partir da EAP o gerente de projetos deverá preparar o dicionário da EAP. Neste 

documento será descrito o conteúdo de cada um dos pacotes de trabalho, com o detalhamento 

e especificação de todas as entregas a serem geradas e os devidos critérios de aceitação. Trata-

se de uma ferramenta importante para informar à equipe do projeto o que se espera de cada 

um dos entregáveis. 

A declaração de escopo, a EAP e o dicionário da EAP formam a linha de base do 

escopo do projeto.  

Os processos seguintes tratam da verificação e controle do escopo. Verificação de 

escopo é o processo de obtenção da aceitação formal do escopo do projeto, de acordo com os 

critérios descritos no dicionário da EAP. O controle do escopo é o processo de monitoramento 

do progresso e acompanhamento das mudanças no escopo do projeto. Toda alteração no 

escopo deverá ser tratada através de um processo formal de aprovação, antes que seja 

incorporada à linha de base do projeto. 

                                                 
6 VARGAS, Ricardo Viana. Gerenciamento de Projetos. 7. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2009. 
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Segundo o Project Management Institute (PMI), o gerenciamento de escopo do 

projeto apresenta então cinco grupos de processos, sendo três deles relacionados à fase de 

planejamento e dois encontrados na fase de monitoramento e controle, os quais foram 

reproduzidos a seguir, de acordo com o PMBOK. 

  

2.1.1.1 Fase de planejamento 

 

Coletar os requisitos: é o processo de definir e documentar as funções e 

funcionalidades do projeto e do produto necessárias para atender às necessidades das partes 

interessadas. O sucesso do projeto é diretamente influenciado pela atenção na captura e 

gerenciamento dos requisitos do projeto e do produto.  

Definir o escopo: é o processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do 

projeto e do produto. A preparação detalhada da declaração do escopo é crítica para o sucesso 

e baseia-se nas entregas principais, premissas e restrições que são documentadas durante a 

iniciação do projeto. 

Criar a estrutura analítica do projeto (EAP): é o processo de subdivisão das 

entregas e do trabalho do projeto em componentes menores e de gerenciamento mais fácil. A 

EAP é uma decomposição hierárquica orientada às entregas do trabalho a ser executado pela 

equipe para atingir os objetivos do projeto e criar as entregas requisitadas, sendo que cada 

nível descendente da EAP representa uma definição gradualmente mais detalhada da 

definição do trabalho do projeto. A EAP organiza e define o escopo total e representa o 

trabalho especificado na atual declaração do escopo do projeto aprovado.  

 

2.1.1.2 Fase de monitoramento e controle 

 

 Verificar o escopo: é o processo de formalização da aceitação das entregas do projeto. Inclui 

a revisão das entregas com o cliente ou patrocinador para assegurar que foram concluídas 

satisfatoriamente e obter deles a aceitação formal das mesmas. 
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Controlar o escopo: é o processo de monitoramento do andamento do escopo do 

projeto e do produto e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do escopo. O 

controle do escopo do projeto assegura que todas as mudanças solicitadas e ações corretivas 

ou preventivas são processadas através do controle integrado de mudanças. 

 

2.1.2 Partes Interessadas (Stakeholders) 

 

Segundo o PMBOK o processo de gestão das partes interessadas no projeto, ou 

stakeholders, inclui os processos de identificação das pessoas, grupos ou organizações 

impactadas pelos projetos, analisar suas expectativas e o seu impacto no projeto, e 

desenvolver estratégias apropriadas de gestão dos stakeholders no processo de tomadas de 

decisão e execução. Além disso, a gestão das partes interessadas também foca na 

comunicação contínua para entendimento das necessidades e expectativas dos stakeholders 

para melhorar o processo decisório e o engajamento com o projeto. 

O Gerenciamento de Partes Interessadas em Projetos inclui as seguintes etapas: 

 Identificação das partes interessadas; 

 Planejar a gestão das partes interessadas; 

 Gerir o engajamento das partes interessadas; 

 Controle do engajamento das partes interessadas. 

Todos os projetos possuem stakeholders que impactam ou são impactados pelo projeto 

de maneira positiva ou negativa. A influência dos stakeholders nos projetos pode ser pequena 

ou grande, portanto a habilidade de identificar corretamente os stakeholders e gerenciar suas 

expectativas pode ter influência nos resultados do projeto. 

 

2.1.2.1 Identificação das Partes Interessadas 

 

Conforme o PMBOK, a identificação dos stakeholders é o processo de identificar as 

pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou são impactadas pelo projeto. Além 



14 

 

disso, segundo CHAVES7, as partes interessadas podem estar em diversos níveis da 

organização e serem externas ao projeto. O principal benefício desta atividade é dar ao 

gerente de projeto a visão de quais partes interessadas ele(a) precisa focar sua atenção. 

A identificação dos stakeholders leva em consideração: o interesse dos stakeholders 

no projeto, a seu envolvimento, a influência do stakeholder no processo de tomada de decisão 

e o impacto do projeto sobre o stakeholder. 

A identificação do stakeholders é feita baseado em um análise do 

nome/grupo/organização, seguido sobre o seu poder e interesse no projeto. 

 

2.1.2.2 Planejar a Gestão das Partes Interessadas 

 

Segundo o PMBOK, o processo de planejar a gestão das partes interessadas visa 

desenvolver estratégias de gestão apropriadas baseadas nos desejos e necessidades das partes 

interessadas durante o ciclo de vida do projeto. O principal benefício é ter um plano de ação 

claro para interação e comunicação com os stakeholders. 

O processo de planejamento da gestão dos stakeholders precisa levar em consideração 

diversos aspectos da organização e é recomendado que seja executado em grupos, que pode 

conter: membros do time de projeto, gerencia sênior da organização, departamentos da 

organização ou principais stakeholders, etc. 

O processo de planejamento da gestão de stakeholders tem como saída o nível de 

engajamento atual e necessário de cada uma das partes interessadas e, baseado nele, o plano 

de comunicação do projeto para aumentar o engajamento ou manter o nível adequado. 

Conforme CHAVES, o sucesso em projetos é alcançado através da combinação de 

ações, decisões e estratégias eficazes. Sendo assim, manter todos os stakeholders informados 

e alinhados com o projeto é um desafio que pode ser superado com o uso de um plano de 

comunicação criativo, prático e cuidadosamente elaborado. 

 

                                                 
7 CHAVES, Lucio Edi [at al.], Gerenciamento da comunicação em projetos, 2ª ed., Rio de Janeiro: Editora FGV, 
2010. 
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2.1.2.3 Gerir o Engajamento das Partes Interessadas 

 

Gerir o engajamento das partes interessadas, segundo o PMBOK, é o processo de 

trabalhar e comunicar as partes interessadas para atender suas expectativas, endereçar 

problemas e promover o engajamento no projeto. O principal benefício é aumentar o suporte e 

minimizar a resistência ao projeto tendo como resultado o aumento significativo das chances 

de sucesso. 

A base para o processo é o plano de gerenciamento de stakeholders e o plano de 

comunicação do projeto. Sendo assim, algumas atividades envolvidas neste processo são: 

 Envolver os stakeholders nos processos decisórios e de aprovação; 

 Executar o plano de comunicação; 

 Endereçar possíveis problemas que venham a ocorrer ao longo do projeto e antecipar 

possíveis problemas ou preocupações; 

 Criar e manter um registro sobre problemas e ações. 

 

2.1.2.4 Controlar o Engajamento das Partes Interessadas 

 

O controle do engajamento das partes interessadas, segundo o PMBOK, é o processo 

de monitorar o relacionamento de forma geral das partes interessadas e realizar o ajuste do 

plano de engajamento. O principal benefício é manter ou melhorar o engajamento dos 

stakeholders para com as atividades do projeto. 

Os ajustes feitos no plano de gerenciamento de stakeholders e no plano de 

comunicação devem ser revistos de forma periódica, documentados e aprovados. 
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2.1.3 ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF) 

 

O Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), que engloba o projeto da 

Escrituração Contábil Fiscal (ECF), consiste na modernização da sistemática atual de 

prestação de informações às administrações tributárias e aos órgãos fiscalizadores. Segundo o 

Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 20078, o SPED é um instrumento que unifica as 

atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que 

integram a escrituração comercial e fiscal das empresas, mediante a adoção de um fluxo único 

de informações em formato digital.  

De acordo com o Manual de Orientação do Leiaute da ECF publicado pelo Ato 

Declaratório Executivo Cofis nº 098/20139, o projeto SPED tem como objetivos principais a 

promoção da integração dos órgãos fiscalizadores, por meio da padronização e 

compartilhamento das informações contábeis e fiscais das empresas e a uniformização as 

obrigações acessórias para os contribuintes, a partir da transmissão única de distintas 

obrigações acessórias de diferentes órgãos fiscalizadores. 

Uma vez que as informações estão padronizadas e em formato digital, isso facilita o 

trabalho dos órgãos fiscalizadores de identificação de fraudes tributárias e sonegações fiscais, 

por meio de cruzamento de dados entre empresas e também pelo processo de auditoria 

eletrônica das informações prestadas ao fisco.  

Uma das premissas do SPED é migrar todas as obrigações em papel para o formato 

digital, o que promove a redução do consumo de papel com a consequente diminuição de 

custos para a empresa e a preservação do meio ambiente. Também há redução de custos pela 

racionalização e simplificação das obrigações acessórias, pois o projeto prevê a substituição 

de diversas declarações por arquivos digitais que unificam várias dessas declarações. Essa 

unificação de informações auxilia as empresas na prestação das informações aos diversos 

entes governamentais. 

Esse novo formato de comunicação com os contribuintes reduz o tempo despendido 

nas auditorias realizadas pelas autoridades fiscais e contribui para a simplificação e agilização 

dos procedimentos sujeitos ao controle da administração tributária, de forma a fortalecer o 

                                                 
8 BRASIL, Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007.  
9 BRASIL, Ato Declaratório Executivo Cofis nº 98, de 20 de dezembro de 2013. 
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processo de fiscalização e o intercâmbio de informações entre as administrações tributarias da 

união dos estados e dos municípios.  

Pode-se afirmar que a rapidez no acesso às informações das empresas, o aumento da 

produtividade do auditor através da eliminação dos passos para coleta dos arquivos e a 

possibilidade de cruzamento de dados contábeis e fiscais dos contribuintes a partir de um 

leiaute padrão potencializa as ações de combate à sonegação fiscal. 

Em 19 de dezembro de 2013 foi publicada a Instrução Normativa nº 1.422, da Receita 

Federal do Brasil, que criou a Escrituração Contábil Fiscal (ECF), a qual substituirá a 

escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) e a entrega da Declaração de 

Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a partir do ano-calendário 2014, 

com entrega prevista para o último dia útil do mês de julho de 2015 no ambiente do Sistema 

Público de Escrituração Digital (SPED). 

Nos termos da Instrução Normativa 1.422/201310, são obrigadas ao preenchimento da 

ECF todas as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, lucro presumido ou lucro arbitrado. 

Segundo o artigo 2º da referida legislação, as empresas deverão informar todas as operações 

que influenciem a composição da base de cálculo e o valor devido do Imposto sobre a Renda 

da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), 

especialmente quanto: 

I - à recuperação do plano de contas contábil e saldos das contas, para pessoas 

jurídicas obrigadas a entregar a Escrituração Contábil Digital (ECD) relativa ao 

mesmo período da ECF; 

II - à recuperação de saldos finais da ECF do período imediatamente anterior, 

quando aplicável; 

III - à associação das contas do plano de contas contábil recuperado da ECD com 

plano de contas referencial, definido pela Coordenação-Geral de Fiscalização 

(Cofis), por meio de Ato Declaratório Executivo (ADE); 

IV - ao detalhamento dos ajustes do lucro líquido na apuração do Lucro Real, 

mediante tabela de adições e exclusões definida pela Cofis, por meio de Ato 

Declaratório Executivo; 

V - ao detalhamento dos ajustes da base de cálculo da CSLL, mediante tabela de 

adições e exclusões definida pela Cofis, por meio de Ato Declaratório Executivo; 

VI - aos registros de controle de todos os valores a excluir, adicionar ou compensar 

em exercícios subsequentes, inclusive prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da 

CSLL; e 

VII - aos registros, lançamentos e ajustes que forem necessários para a observância 

de preceitos da lei tributária relativos à determinação do lucro real e da base de 

cálculo da CSLL, quando não devam, por sua natureza exclusivamente fiscal, 

constar da escrituração comercial, ou sejam diferentes dos lançamentos dessa 

escrituração. 

                                                 
10 BRASIL, Instrução Normativa RFB nº 1.422, de 19 de dezembro de 2013. 
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Segundo o Manual de Orientação do Leiaute da ECF, uma das inovações para as 

empresas obrigadas a entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD), é a utilização dos 

saldos e contas da ECD para preenchimento inicial da ECF. A partir do ano-calendário 2015 o 

sistema vai permitir a recuperação dos saldos finais do arquivo anterior constante na base da 

Receita Federal do Brasil.  

Após o preenchimento, o arquivo da ECF será submetido a um processo de validação 

dos saldos informados nas partes A e B do novo Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real 

(e-LALUR) e do novo Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da CSLL (e-LACS), 

no programa validador disponibilizado pela Receita Federal do Brasil. Um dos cruzamentos 

que o sistema fará automaticamente é em relação a movimentação de saldos entre os anos, 

uma vez que o saldo inicial do ano-calendário a que se refere o arquivo deverá ser igual ao 

saldo final do arquivo entregue no ano-calendário anterior. Nesse sentido os contribuintes 

deverão estar atentos para eventuais inconsistências no preenchimento das informações.  

Além das informações apresentadas, a empresas deverão preencher também 

informações econômicas e gerais sobre a Sociedade, as quais já eram informadas na DIPJ e 

passarão a ser informadas na nova forma de escrituração. 

No Manual de Orientação do Leiaute da ECF publicado pelo Ato Declaratório 

Executivo Cofis nº 098/201311 constam todos os blocos, registros e campos, com suas 

respectivas regras de preenchimento e validação. Cada bloco refere-se a um grupo de 

informações, conforme descrito na tabela a seguir: 

Bloco  Nome do Bloco    Descrição do Bloco 

0  Abertura e Identificação    Abre o arquivo, identifica a entidade e 

referencia o período da ECF.  

C  Informações Recuperadas das 

ECD (bloco recuperado pelo 

sistema – não é importado)  

 Recupera, das ECD do período da 

escrituração da ECF, as informações 

do plano de contas e os saldos 

mensais.  

                                                 
11 BRASIL, Ato Declaratório Executivo Cofis nº 98, de 20 de dezembro de 2013. 
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E  Informações Recuperadas da 

ECF Anterior e Cálculo Fiscal 

dos Dados Recuperados da 

ECD (Bloco recuperado pelo 

sistema – não é importado)  

 Recupera, da ECF imediatamente 

anterior, os saldos finais das contas 

referenciais e da parte B (do e-LALUR 

e e-LACS). Calcula os saldos 

contábeis de acordo com o período de 

apuração do tributo.  

J  Plano de Contas e Mapeamento    Apresenta o mapeamento do plano 

de contas contábil para o plano de 

contas referencial.  

K  Saldos das Contas Contábeis e 

Referenciais   

 Apresenta os saldos das contas 

contábeis patrimoniais e de resultado 

por período de apuração e o seu 

mapeamento para as contas 

referenciais.  

L  Lucro Real    Apresenta o balanço patrimonial, a 

demonstração do resultado do 

exercício e os ajustes do RTT, caso 

existam.  

M  e-LALUR e e-LACS    Apresenta os livros eletrônicos de 

escrituração e apuração do IRPJ (e-

LALUR) e da CSLL (e-LACS) da 

Pessoa Jurídica Tributada pelo Lucro 

Real -partes A e B.   

N  Imposto de Renda e 

Contribuição Social (Lucro Real)  

 Calcula o IRPJ e a CSLL com base 

no lucro real (estimativas mensais e 

ajuste anual ou valores trimestrais).  

P  Lucro Presumido    Apresenta o balanço patrimonial e 

apura o IRPJ e a CSLL com base no 

lucro presumido.  

T  Lucro Arbitrado    Apura o IRPJ e a CSLL com base no 

lucro arbitrado.  

U  Imunes ou Isentas    Apresenta o balanço patrimonial das 

entidades imunes ou isentas. Apura, 

quando for o caso, o IRPJ e a CSLL 

com base no lucro real.   

X  Informações Econômicas    Apresenta informações econômicas 

da entidade.  

Y Informações Gerais Apresenta informações gerais da 
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entidade. 

9 Encerramento do Arquivo Digital Encerra o arquivo digital. 

 

Tabela    1: Blocos do Arquivo da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) 

Fonte: Manual de Orientação do Leiaute da ECF publicado pelo Ato Declaratório Executivo Cofis nº 098/2013 
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2.2 METODOLOGIA 

 

O método de pesquisa utilizado para o presente estudo foi o exploratório.  Utilizou-se 

a revisão bibliográfica envolvendo a consulta da extensa bibliografia disponível sobre 

gerenciamento de projetos em livros e artigos periódicos em revistas especializadas, bem 

como a consulta a publicações feitas por consultorias especializadas em tributos nacionais, 

além da documentação oficial provida pelo órgãos do governo brasileiro.  Segundo 

ANTONIO CARLOS GIL12, a pesquisa bibliográfica é uma pesquisa elaborada utilizando-se 

materiais já publicados, como livros, artigos periódicos e outros materiais disponíveis na 

internet. 

  

                                                 
12   GIL, ANTONIO CARLOS. Como elaborar projetos de pesquisa. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1998 
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2.3 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO DO PMBOK 

(ESCOPO E STAKEHOLDERS) 

 

Com base nas dez áreas de conhecimento do PMBOK com seus grupos de processos e 

a aplicação nos grupos de conhecimento, demonstradas no quadro abaixo 1.1, iremos 

descrever nesse cápitulo a justificativa de porque focamos nosso trabalho nas áreas do 

Gerenciamento de Escopo e Gerenciamento de Stakeholders e não escolhemos as áreas de 

gerencimaento de Tempo, Custo, Qualidade, Recursos Humanos, Aquisições, Integração, 

Riscos e Comunicação. 
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Tabela 2: Quadro de processo de área de conhecimento e grupo de processo de gerenciamento de projetos 

Fonte: PMI, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK® Guide, Fifth Edition, 2013, 

Project Management Institute. 

 

2.3.1 Gerenciamento das partes interessadas do Projeto 

 

O trabalho tem o foco no gerenciamento das partes interessadas porque em projetos de 

obrigações legais é fundamental realizar o levantamento das partes interessadas, suas 

Grupo de 

Processos de 

Iniciação

Grupo de processos de 

planejamento

Grupo de processos de 

execução

Grupo de processos de 

monitoramento e controle

Grupo de 

processos de 

encerramento

Integração do gerenciamento de projetos

4.1 

Desenvolviment

o do termo de 

abertura

4.2 Desenvolver o plano 

de gerenciamento do 

projeto

4.3 Orientar e gerenciar a 

execução do projeto

4.4 Monitorar e controlar 

o trabalho do projeto

4.5 Controle integrado 

de mudanças

4.6 Encerrar o 

projeto

Gerenciamento do escopo do projeto

5.1 Plano de gestão do 

escopo

5.2 Coletar 

Requerimentos

5.3 Definição do escopo

5.4 Criar EAP

5.5 Verificação do 

Escopo

5.6 Controle do Escopo

Gerenciamento de tempo do projeto

6.1 Plano de gestão do 

Cronograma

6.2 Definição da 

Atividade

6.3 Sequenciamento de 

atividades

6.4 Estimativa de 

recursos da atividade

6.5 Estimativa de 

duração da atividade

6.6 Desenvolvimento do 

cronograma

6.7 Controle do 

cronograma

Gerenciamento de custos do projeto

7.1 Plano de gestão de 

custos

7.2 Estimativa de custos

7.3 Orçamentação

7.4 Controle de Custos

Gerenciamento da Qualidade do projeto

8.1 Plano de gestão da 

Qualidade

8.2 Realizar a garantia da 

qualidade

8.3 Controle da 

Qualidade

Gerenciamento de Recursos Humanos do 

projeto

9.1 Plano de gestão de 

Recursos Humanos

9.2 Contratar ou mobilizar 

a equipe do projeto

9.3 Desenvolver a equipe 

do projeto

9.4 Gerenciar a equipe do 

projeto

Gerenciamento das comunicações do projeto

10.1 Plano de gestão da 

Comunicação

10.2 Gerenciar a 

comunicação

10.3 Controle de 

comunicação

Gerenciamento de Riscos do projeto

11.1 Plano de gestão de 

Riscos

11.2 Identificação de 

Riscos

11.3 Análise qualitativa 

de Riscos

11.4 Análise quantitativa 

de Riscos

11.5 Plano de respostas 

a riscos

11.6 Controle de Riscos

Gerenciamento de Aquisições do projeto
12.1 Plano de 

Aquisições

12.2 Realizar Aquisições 12.3 Controlar 

Aquisições

12.4 Fechar 

Aquisições

Gerenciamento de Partes Interessadas

13.1 Identificar 

Partes 

Interessadas

13.2 Planejar 

Gerenciamento de 

Partes Interessadas

13.3 Gerenciar Partes 

Interessadas Engagement

13.4 Controle do 

compromisso de Partes 

Interessadas

Processos de área de conhecimento

Grupo de Processos de gerenciamento de projetos
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expectativas, plano de atendimento das expectativas e o monitoramento e controle para que o 

projeto tenha maiores chances de sucesso. 

  

2.3.2 Gerenciamento de Escopo do projeto 

 

Escolhemos detalhar no nosso trabalho a área de gerenciamento de Escopo pois 

entendemos que os projetos de obrigações legais tem um escopo já definido pelo governo e as 

empesas devem se adequar as normas impostas. Esse é um grande desafio para todas as 

empresas que muitas vezes precisam alterar seus processos de negócio e as vezes a cultura de 

trabalho. Iremos descrever as especificações do projeto e do produto da Escrituração Contábil 

Fiscal (ECF). 

 

2.3.3 Gerenciamento de Tempo do projeto 

 

O trabalho não está focado no gerenciamento de tempo porque os prazos desses 

projetos são pré-estabelecidos pelo governo e as mudanças são definidas também pelo mesmo 

e na maioria dos casos são datas não acordadas com a parte obrigada. 

 

2.3.4 Gerenciamento de Custos do projeto 

 

O trabalho não está focado no gerenciamento de custos porque as obrigações legais 

não seguem um planejamento dentro das empresas, não permitindo serem estimadas com 

muita antecedência. Projetos legais são obrigatórios e não permitem um plano, estimativa, 

orçamentação e controle de custos. 
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2.3.5 Gerenciamento da Qualidade do projeto 

 

Essa é uma área do conhecimento do gerenciamento de projetos crítica para esse tipo 

de projeto porque a validação da entrega é realizada por programas específicos do governo 

que não aceitam não conformidades. Para garantir e controlar a qualidade do projeto 

validações parciais do arquivo de entrega é recomendada.  

Esse trabalho não irá detalhar o gerenciamento da qualidade porque o processo é 

crítico, porém simples. 

 

2.3.6 Gerenciamento de Recursos Humanos do projeto 

 

O Gerenciamento de Recursos Humanos é muito importante em projetos para atender 

obrigações legais, porém essa área não será detalhada nesse trabalho porque o número de 

pessoas envolvidas é relativamente pequeno, aproximadamente de dez pessoas, e a duração 

média é de seis meses, sendo assim tanto a empresa quanto a consultoria já tem os papeis e 

responsabilidades bem definidos. 

 

2.3.7 Gerenciamento de Comunicação do projeto 

 

O Processo de Planejar a comunicação, gerenciar a comunicação e Controlar a 

comunicação é fundamental para todos os tipos de projetos, porém como o demandante do 

projeto é o governo e as empresas não tem nenhum canal de comunicação efetivo com o 

mesmo, não será detalhado nesse trabalho. 
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2.3.8 Gerenciamento de Riscos do projeto 

 

Um dos grandes impactos ao risco de não cumprir a data pré-estabelecida pelo 

governo é de pagamento de multa que podem trazer grandes prejuízos a empresa. Por isso as 

empresas não hesitam em iniciar um projeto de obrigação legal.  Os processos da área de 

gerenciamento de Riscos devem ser seguidas em projetos legais e esse é uma área de 

conhecimento que pode ser um possível desdobramento do projeto. 

 

2.3.9 Gerenciamento de Aquisições do projeto 

 

Projetos de obrigações legais são adaptações aos processo da empresa com base nos 

manuais disponibilizados pelo governo federal, estadual ou municipal e não preveem 

aquisições para tal entrega. As contratações necessárias são as de consultoria do software de 

gestão da empresa que são pontuais para cada projeto.  

Por não haver grandes aquisições e contratações foi optado por não detalhar o 

gerenciamento de aquisições no trabalho. 

 

2.3.10 Gerenciamento de Integração do projeto 

 

Segundo o PMBOK, O Gerenciamento da integração do projeto inclui os processos e 

as atividades necessárias para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários 

processos e atividades dos grupo de processos de gerenciamento.  

Sendo assim é uma parte fundamental para o sucesso dos projetos de qualquer 

características, contudo neste trabalho o foco ficou com gerenciamento de escopo e de partes 

interessadas. 
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2.4 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF) 

 

A Receita Federal do Brasil está desenvolvendo uma nova forma de se comunicar com 

os contribuintes, por meio do SPED. Documentos como declarações ao fisco, apurações de 

tributos, notas fiscais e balancetes contábeis estão sendo substituídos por escriturações 

digitais. Essas mudanças obrigam as empresas a desenvolverem projetos para o cumprimento 

das novas obrigações, que são mandatórias aos contribuintes. O SPED conta atualmente com 

nove projetos, que obrigaram as empresas a abandonar procedimentos realizados por muitos 

anos para envio de informações ao fisco, não pela falta de modernização das empresas, mas 

sim pela estagnação da Administração Tributária. Os projetos existentes atualmente no âmbito 

do SPED são: 

 Escrituração Contábil Digital (ECD); 

 Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT); 

 Escrituração Fiscal Digital (EFD); 

 Escrituração Fiscal Digital das Contribuições (EFD-Contribuições); 

 Nota Fiscal Eletrônica (NF-e); 

 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e); 

 Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e); 

 Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais, 

Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial); e 

 Escrituração Contábil Fiscal (ECF). 

 

Para realização deste trabalho foi escolhida a Escrituração Contábil Fiscal (ECF), visto 

que é o mais novo projeto do SPED, com entrega prevista para o último dia útil do mês de 

julho de 2015, relativo às informações de apuração do imposto de renda e da contribuição 

social do ano-calendário 2014.  

A ECF ganha especial importância, pois, a partir da sua vigência, substituirá a 

escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), criado no ano de 1977, e a 

Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), criada no ano de 

1998. São 36 anos de LALUR e 15 anos de DIPJ que dão lugar à nova forma de escrituração. 
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O LALUR, instituído criado pelo Decreto-lei nº 1.598/1977, é um livro de escrituração 

de natureza eminentemente fiscal, destinado à apuração extra contábil do lucro real sujeito à 

tributação para o imposto de renda em cada período de apuração, contendo, ainda, elementos 

que poderão afetar o resultado de períodos de apuração futuros. Estão obrigadas à escrituração 

do LALUR, todas as pessoas jurídicas contribuintes do imposto de renda com base no lucro 

real, inclusive aquelas que espontaneamente optarem por esta forma de apuração.  

A Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), instituída 

pela Instrução Normativa nº 127/1998 deve ser apresentada, de forma centralizada pela 

matriz, por todas as pessoas jurídicas inclusive as equiparadas, na forma da legislação 

pertinente. A obrigatoriedade não se aplica às microempresas e empresas de pequeno porte, 

optantes pelo regime do Sistema Integrado de Impostos e Contribuições das Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, aos órgãos públicos, às autarquias e fundações 

públicas, e às pessoas jurídicas inativas, conforme definidas em ato da Secretaria da Receita 

Federal do Brasil. 

 

2.5 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO UNIVERSO DAS EMPRESAS DE LUCRO 

REAL 

 

Dentre as formas de apuração do imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da 

contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) apresentadas na Escrituração Contábil Fiscal 

(ECF), a que resulta na maior arrecadação para União é a que utiliza a sistemática de apuração 

com base no lucro real. Segundo dados da Receita Federal do Brasil13, no período de janeiro à 

novembro de 2013 a arrecadação do IRPJ e da CSLL rendeu aos cobres públicos o montante 

de R$ 173.924 milhões. As empresas tributadas com base no lucro real, com 

aproximadamente 200 mil contribuintes, representam 53% desse valor, o que equivale a R$ 

91.771 milhões, ao passo que as empresas tributadas com base no lucro presumido, com 

aproximadamente 1.400 mil contribuintes, representam apenas 24% da arrecadação total 

desse imposto, relativo ao montante de 42.102 milhões. A tributação com base no lucro 

                                                 
13 RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Análise da arrecadação das receitas federais – novembro de 2013. Disponível 
em: <http://www.receita.fazenda.gov.br/Arrecadacao/ResultadoArrec/2013/default.htm>. Acesso em: 20 dez. 
2013.  



29 

 

arbitrado não apresenta relevância em termos percentuais, visto que ocorre somente em casos 

especiais, por arbitrariedade das autoridades fiscais. 

 

Tabela 3: Arrecadação do IRPJ/CSLL  

Fonte: Receita Federal do Brasil 

 

A apuração da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social para as 

empresas do lucro real é apresentada nos Blocos “L”, “M” e “N” da ECF. As empresas do 

lucro presumido devem preencher o Bloco “P” da ECF. Já as empresas do lucro arbitrado 

devem informar o Bloco “T” da ECF. Por conta disso, para realização deste trabalho, o campo 

de estudo foi limitado a apenas uma das formas de apuração constante na ECF, com intuito de 

conferir maior profundidade às análises. Nesse sentido, este trabalho foi realizado 

considerando os Blocos aplicáveis as empresas que apuram o imposto de renda e a 

contribuição com base no Lucro Real, pois nesse grupo estão os grandes contribuintes do país, 

uma vez que apenas 13% das empresas representam 53% da arrecadação total dos referidos 

tributos. 

  



30 

 

2.6 ESCOPO DO PROJETO E DO PRODUTO  

 

2.6.1 Escopo do Projeto 

 

Segundo o Project Management Institute (PMI), o gerenciamento do escopo de um 

projeto apresenta cinco grupos de processos, sendo três deles relacionados à fase de 

planejamento e dois relacionados à fase de monitoramento e controle: 

 Fase de Planejamento 

o Coleta de requisitos 

o Definição do escopo 

o Criação da Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 

 Fase de Monitoramento e Controle 

o Verificação do escopo 

o Controle do escopo 

Para a implantação do projeto de Escrituração Contábil Fiscal (ECF), a proposta é a 

utilização das melhores práticas publicadas pelo PMI para otimizar o gerenciamento do 

escopo do projeto.  

 

2.6.1.1 Coleta de Requisitos 

 

Os requisitos precisam ser coletados, analisados e documentados de forma que possam 

ser medidos, controlados e por fim aceitos pelas partes interessadas ao projeto. 

Existem dois tipos de requisitos: 

 Requisitos dos projetos – regras de negócio, gerenciamento do projeto, 

benefícios, entregas, etc. 

 Requisitos do produto – especificações técnicas, normas de segurança, etc. 

Para iniciarmos a coleta de requisitos é necessário que se tome conhecimento do 

Manual de Orientação do Leiaute da ECF.  Nele são apresentados todos os detalhes quanto às 

informações que deverão ser reportadas, bem como o formato em que estas informações 
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devem ser reportadas e sua sequência dentro do arquivo.  A coleta de requisitos consiste na 

verificação junto à organização onde se implantará a ECF da disponibilidade destas 

informações requeridas pelas autoridades.  Para isso, serão utilizadas duas das ferramentas 

recomendadas para coleta de requisitos: entrevistas com as áreas impactadas (principalmente 

Finanças e Fiscal) e a aplicação de um questionário que direcionará a coleta. O questionário 

encontra-se no Anexo 1 deste trabalho. 

 

2.6.1.2 Declaração de Escopo 

 

Depois da análise das entrevistas e das respostas ao questionário, haverá subsídios pra 

preparação da declaração de escopo. 

 

2.6.1.2.1 Justificativa do Projeto 

 

O projeto tem por objetivo o cumprimento da obrigação fiscal de preparação da 

Escrituração Contábil Fiscal (ECF), instituída pela Instrução Normativa RFB nº 1.422, de 19 

de dezembro de 2013. As pessoas jurídicas que apresentarem a ECF ficam dispensadas, em 

relação aos fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2014, da escrituração do Livro de 

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

Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). 

 

2.6.1.2.2 Descrição do produto do projeto 

 

O projeto tem como escopo a preparação do arquivo digital da ECF, correspondente 

ao ano-calendário de 2014, a ser entregue à Receita Federal do Brasil (RFB), até o último dia 

útil do mês de julho de 2015. 

O trabalho de preparação do arquivo da ECF inclui: 
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a) A montagem do arquivo segundo leiaute, regras de validação e tabelas de 

códigos publicados pela RFB através do Manual de Orientação do Leiaute da 

ECF. 

b) A verificação da aderência dos arquivos gerados ao conjunto de leis, normas e 

instruções que define a ECF. 

c) A realização de testes de cruzamento da ECF com as informações apresentadas 

na Escrituração Contábil Digital (ECD), no Balanço Patrimonial, na 

Demonstração de Resultado do Exercício e na Apuração de IRPJ e CSLL 

preparada pela empresa. 

d) A validação do arquivo digital no Programa Validador e Assinador (PVA) da 

Receita Federal. 

 

Como resultado da preparação do arquivo da ECF será entregue um arquivo em 

formato “TXT” e um relatório contendo as principais questões levantadas durante a execução 

dos trabalhos, com os respectivos fundamentos. 

 

2.6.1.2.3 Escopo Não Incluído no Projeto 

 

Não faz parte do escopo deste trabalho a revisão dos procedimentos adotados pelas 

empresas para a apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. 

O objetivo deste trabalho não será o de identificar procedimentos que por ventura foram 

adotados pela empresa em desconformidade com a legislação fiscal vigente. 

O trabalho limitar-se-á apenas aos aspectos formais do preenchimento dos registros 

do arquivo, consoante as instruções do Manual de Orientação do Leiaute da ECF. Portanto, 

não compreende a verificação quanto à origem destas informações. 

 

2.6.1.2.4 Critérios de Aceitação do Projeto 

 

O arquivo deverá ser validado pelo PVA sem a existência de erros.  

Todos os avisos apontados pelo PVA deverão ser revisados e somente poderão permanecer 

aqueles que tiverem a anuência do Patrocinador do projeto. 
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2.6.1.2.5 Ligações Com Outros Projetos 

 

Algumas informações necessárias para a geração do arquivo da ECF deverão ser 

obtidas do processo da Escrituração Contábil Digital (ECD), principalmente no que tange aos 

registros de Plano de Contas e Balancetes. 

 

2.6.1.2.6 Restrições 

 

O projeto deverá ser conduzido nas dependências da empresa contratante, permitindo 

acesso fácil aos profissionais das áreas Tributária e de Tecnologia da Informação. 

Os arquivos deverão ser gerados a partir de sistema de informação interno existente, 

não sendo planejada nenhuma aquisição de sistema adicional 

Os testes integrados para validação técnica e homologação funcional dos arquivos 

gerados, deverão ocorrer no máximo 45 dias antes da data prevista para entrega dos mesmos. 

 

2.6.1.2.7 Premissas 

 

A empresa contratará uma empresa de consultoria tributária para auxiliar na revisão 

das informações previamente à transmissão do arquivo à RFB. 

Os testes serão realizados por amostragem e pelo método de indagações aos 

responsáveis pela preparação das informações. 

A revisão será efetuada com base nos livros, documentos e registros fiscais e 

contábeis, nas observações efetuadas durante o trabalho de campo, bem como, nas 

informações obtidas junto ao pessoal interno da Sociedade. 

 

2.6.1.2.8 Aprovações 

 

A Declaração de Escopo deve ser aprovada pelas principais partes interessadas 

(stakeholders), que poderiam ser, à título de sugestão: 
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 Responsável pela área de Tecnologia da Informação 

 Responsável de área de Tributos Diretos 

 Patrocinador (Sponsor) do Projeto 

 

2.6.1.3 Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e seu Dicionário 

 

Com base na declaração de escopo, deverá ser produzida a Estrutura Analítica do 

Projeto (EAP). No Anexo 2 pode-se verificar uma possível EAP para o ECF.  É importante 

mencionar, entretanto, que os pacotes de trabalhos aplicáveis a cada tipo de empresa deverão 

ser definidos após criteriosa avaliação quando da definição do escopo. 

 

O Dicionário da EAP tem como finalidade especificar claramente cada um dos 

entregáveis do projeto. Somente após a construção da EAP é que o dicionário da EAP será 

desenvolvido. No Anexo 3 pode-se verificar um possível Dicionário da EAP para a ECF. 

 

2.6.2 Escopo da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) 

 

Objetivo desta seção é apresentar os aspectos relacionados ao gerenciamento do 

escopo do produto, que na concepção de MAURO AFONSO SOTILLE14 “está relacionado ao 

conjunto de características e funções que descrevem um produto, serviço ou resultado, seja ele 

parcial ou final.” 

 Bloco “0”: Abertura e Identificação 

O Bloco 0 é composto por sete registros que apresentam informações sobre a 

identificação da empresa, dos parâmetros de tributação e dos dados dos signatários da 

escrituração. Para revisão dos registros sugerimos realizar os procedimentos descritos a 

seguir, que poderão constar no escopo do trabalho. 

                                                 
14 SOTILLE, 2010, p.24 
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Nos registros relativos aos Parâmetros de Tributação devem ser revisados os 

parâmetros fiscais que identificam quais blocos e registros serão preenchidos no arquivo da 

ECF, de acordo com as opções assinaladas. No campo de forma de tributação do lucro deverá 

ser indicada a opção “Lucro Real”, para que sejam habilitados os registros relativo a forma de 

tributação tratada neste trabalho.  

Para teste das informações cadastrais sugerimos confrontar os dados preenchidos na 

ECF com o cadastro nacional da pessoa jurídica (CNPJ), que poderá ser obtido no site da 

Receita Federal do Brasil. Em relação as demais informações cadastrais, os dados podem ser 

validados com os profissionais da empresa. 

O arquivo deve ser assinado digitalmente por meio de certificado digital pelo contador 

e pelo representante legal da pessoa jurídica, que pode ser um administrador, diretor ou 

procurador. Os dados do contador devem ser confrontados com o Certificado de Regularidade 

Profissional, que pode ser obtido no site do Conselho Regional de Contabilidade, a partir do 

número do registro no CRC do contabilista. Por sua vez, os dados do representante legal 

devem ser confrontados com o relatório de Informações Fiscais do Contribuinte, que pode ser 

obtido por meio do Serviço de Atendimento Virtual (e-Cac) da Receita Federal do Brasil. 

Recomenda-se também confirmar se o representante legal da empresa consta nos atos 

societários da empresa, quando não se tratar de procurador. 

 Bloco “C”: Informações Recuperadas da ECD 

No Bloco C deverá ser informada a contabilidade da empresa. São onze registros que 

deverão ser recuperados diretamente da Escrituração Contábil Digital (ECD), sem a 

necessidade de preenchimento pela empresa. A ECD é um dos projetos do Sistema Público de 

Escrituração Digital (SPED) e consiste na elaboração, manutenção e apresentação em formato 

digital dos lançamentos contábeis, livros diários, balancetes e balanços das empresas com 

regime de tributação com base no lucro real. 

Mesmo com a importação automática é recomendável testar os registros que compõem 

este bloco com os dados contábeis da empresa. O registro do Plano de Contas deve ser 

comparado com o plano de contas cadastrado no sistema de contabilidade. Todas as contas 

contábeis devem ser informadas neste registro, mesmo aquelas que não apresentaram saldo no 

exercício. O indicador do tipo de conta, com a indicação de sintética ou analítica, deve ser 

revisado, pois o sistema não permite a realização de lançamentos em contas sintéticas.  
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O registro do Plano de Contas Referencial tem por finalidade a criação de um plano de 

contas padrão para todas as empresas sujeitas à ECD e a ECF. Trata-se de um “De-Para” entre 

as contas analíticas do plano de contas interno da empresa e o plano de contas criado pela 

Receita Federal. Para avaliação do correto preenchimento deste registro, sugerimos a revisão 

do “De-Para” realizado pela empresa. Cada conta analítica no plano de contas interno deverá 

ter uma conta correspondente no Plano de Contas Referencial.  

O registro de Centros de Custos é obrigatório para todas as empresas que utilizam essa 

informação no seu sistema contábil. Caso a empresa não realize contabilidade por centro de 

custo, não há necessidade de criação do registro. Para os casos em que o centro de custo está 

presente, recomenda-se confrontar os dados informados na ECF com os dados constantes no 

sistema contábil da empresa.  

No registro do detalhamento dos saldos contábeis das contas patrimoniais são 

informados os saldos das contas contábeis constantes nos doze balancetes mensais da 

empresa, trazendo o total dos débitos e créditos mensais para as contas do ativo e do passivo. 

Já no registro dos saldos das contas de resultado antes do encerramento são informados os 

saldos contábeis finais, antes da transferência para o patrimônio líquido. Esses registros são de 

grande importância na ECF, pois é a partir desses dados que será apurada a base de cálculo do 

imposto de renda e da contribuição social. Dessa forma, recomenda-se especial atenção com o 

preenchimento das informações da contabilidade da empresa. Para validação das informações 

preenchidas na ECF, são sugeridos os seguintes procedimentos: 

 Cruzamento dos saldos de todas as contas contábeis do ativo, do passivo e do 

resultado informados na ECF com os saldos contábeis apresentados nos doze 

balancetes mensais da empresa; 

 Verificação se os saldos iniciais de cada mês referem-se aos saldos finais do mês 

anterior, para os doze meses da escrituração, de forma a assegurar que não há 

divergências na movimentação dos saldos; 

 Verificação se os saldos informados na ECF referem-se aos saldos informados na 

ECD final, transmitida à Receita Federal do Brasil; 
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 Cruzamento do lucro líquido antes dos impostos informado na apuração do 

imposto de renda e da contribuição social com o somatório das contas de resultado 

informadas na ECF; 

 Cruzamento dos saldos totais do ativo, do passivo e do resultado com o total 

informado nas demonstrações financeiras publicadas pela empresa. 

Os procedimentos de validação dos saldos contábeis devem garantir que não há 

divergências entre os valores informados na ECF e na contabilidade da empresa, que será base 

para apuração do imposto de renda pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro 

líquido. 

 Bloco “E”: Informações Recuperadas da ECF Anterior e Cálculo Fiscal dos Dados 

Recuperados da ECD 

No Bloco “E” são informados os saldos contábeis do Balanço Patrimonial e da 

Demonstração de Resultado do Lucro Líquido Fiscal relativo ao ano anterior da escrituração, 

bem como as informações dos saldos finais das contas da parte B do e-LALUR. Este Bloco 

deve ser recuperado diretamente da escrituração anterior, não havendo a necessidade de 

preenchimento por parte da empresa. Para realização dos testes de validação das informações 

contábeis, sugere-se a realização dos mesmos procedimentos adotados no Bloco “C”, 

conforme já detalhado neste trabalho. Em relação aos saldos finais das contas da parte B do e-

LALUR, a sugestão é realizar os testes descritos no tópico deste trabalho que trata do Bloco 

“M”.  

 Bloco “J”: Plano de Contas e Mapeamento  

No Bloco “J” serão informados os dados relativos ao plano de contas interno, o plano 

de contas referencial da Receita Federal e a relação de centros de custos utilizados pela 

empresa. Esses registros são idênticos aos informados na Escrituração Contábil Digital (ECD) 

recuperada no Bloco “C”. Desta forma, a validação recomendada para este registro é a mesma 

indicada no Bloco “C”. Adicionalmente, os dados informados neste Bloco deverão ser iguais 

aos registros correspondentes no Bloco “C”. A diferença entre eles é que no Bloco “J” a 

empresa deverá preparar os registros e no Bloco “C” os registros serão recuperados da 

Escrituração Contábil Digital (ECD), que foram preparados pela empresa quando da entrega 
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da ECD. Dessa forma, recomenda-se como teste adicional o apontamento de quaisquer 

divergências entre as informações dos referidos Blocos da ECF.  

 Bloco “K”: Saldos das Contas Contábeis e Referenciais   

No Bloco “K” devem ser informados os saldos das contas contábeis da empresa e das 

contas referenciais, segundo o Plano de Contas Referencial da Receita Federal. Os dados 

poderão se digitados diretamente no programa, importados através de uma funcionalidade 

sistêmica ou replicados dos demais Blocos para informações já preenchidas na ECF. Em 

relação as contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido devem ser apresentados os saldos 

iniciais, os saldos finais, os totais de débitos e os totais de créditos da contabilidade societária 

da empresa. Para as contas de resultado devem ser preenchidos os saldos finais das contas de 

resultado do exercício da escrituração contábil da empresa, antes que sejam realizados os 

lançamentos de encerramento do exercício que transferem os valores para as contas do 

patrimônio líquido. Como se tratam de informações contábeis, os valores informados neste 

Bloco deverão ser confrontados com os balancetes gerados a partir do sistema de 

contabilidade da empresa, de forma a assegurar que valores preenchidos nos registros da ECF 

foram realizados de forma fidedigna. 

 Bloco “L”: Lucro Real 

O Bloco L conta com nove registros que prepararam a forma de apuração do imposto 

de renda pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) e os 

saldos contábeis utilizados na apuração. As formas de apuração se dividem em anual e 

trimestral. Na forma de apuração anual, a empresa deverá calcular os tributos no final do ano-

calendário. Entretanto, o Governo estabeleceu que a empresa deverá fazer antecipações 

mensais do IRPJ e da CSLL, a partir do lucro apurado nos balancetes mensais. Se a opção for 

pela apuração trimestral, não há a necessidade de fazer antecipações mensais, mas os 

prejuízos apurados em um trimestre não podem ser compensados integralmente nos trimestres 

seguintes. A verificação da forma de apuração a ser preenchida na ECF deve ser realizada 

com os profissionais da empresa responsáveis pela apuração do IRPJ e da CSLL. 

Também são informados neste bloco os saldos contábeis do Balanço Patrimonial e da 

Demonstração de Resultado do Exercício, relativo ao período de apuração dos tributos. 

Diferentemente dos demais Blocos que apresentam a informações da contabilidade da 

empresa, neste caso são apresentados os saldos contábeis segundo a estrutura do Plano de 
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Contas Referencial, que é o plano de contas padronizado pela Receita Federal do Brasil. Para 

validação desses dados é fundamental garantir que as contas do plano de contas interno 

guardem correspondência com o plano de contas da Receita Federal. Essa validação deve ser 

feita conta a conta, mediante entrevista com os profissionais da área de contabilidade da 

empresa.  

 Bloco “M”: e-LALUR e e-LACS  

No Bloco “M” são informados o Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-

LALUR) e o Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs), em 

substituição ao Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR). De maneira geral, as 

informações que são preenchidas no LALUR tradicional são as mesmas do e-LALUR e do e-

Lacs. Para revisão dos dados preenchidos na ECF, os procedimentos deverão ter o objetivo de 

verificar: 

a) o lucro ou prejuízo líquido constante na escrituração contábil digital (ECD);  

b) as adições ao lucro líquido, discriminadas por tipo de lançamento;  

c) as exclusões do lucro líquido, discriminadas por tipo de lançamento;  

d) as compensações de prejuízos apurados em exercícios anteriores; 

e) a adequada movimentação do controle de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL a 

compensar em períodos subsequentes, bem como os registros de adições e exclusões 

temporárias na parte B do LALUR, que devam influenciar na determinação do lucro 

real e da base de cálculo da CSLL de períodos futuros, nos termos da legislação 

tributária.  

Para cada uma das adições e exclusões deve ser indicado o código da conta ou 

subconta contábil patrimonial onde está registrado o valor a ser adicionado ou excluído, 

quando possível sua identificação. Quando não for utilizado o saldo total da conta contábil, 

deverá ser informado o número dos lançamentos contábeis a que se referem as adições e 

exclusões. 

 Bloco “N”: Imposto de Renda e Contribuição Social (Lucro Real)  

O Bloco “N” apresenta a base de cálculo e o valor do IRPJ e da CSLL devidos pelo 

pessoa jurídica tributada com base no Lucro Real. A base de cálculo dos referidos tributos 
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deve apurada a partir do lucro líquido da empresa, ajustado pelo valor das adições, exclusões 

e compensações permitidas pela legislação fiscal vigente.  

A base de cálculo é o montante sobre o qual é aplicada a alíquota de forma que seu 

produto seja o valor do imposto de renda e da contribuição social devidos. É a forma de 

quantificar o valor da obrigação tributária. 

O lucro líquido será apurado de acordo com o que estabelece a Lei nº 6.404/76, com 

alterações pela Lei nº 11.638/07, e conforme a contabilidade da empresa.  

Os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer outros 

valores deduzidos na apuração do lucro líquido que não sejam dedutíveis devem ser 

adicionados ao lucro líquido para fins de determinação da base de cálculo. São exemplos de 

adições: multas fiscais; contribuições e doações; brindes; gratificação a administradores; 

provisões contábeis; provisões para créditos de liquidação duvidosa; pagamentos que não se 

enquadram no conceito de despesas necessárias à atividade da empresa. 

Para não ser adicionada no Bloco “N”, uma despesa ou um encargo deve conceituar-se 

como despesa operacional, não operacional ou encargo, necessário a manutenção das 

atividades da empresa e adequado, segundo os preceitos da lei comercial e tributária. Esses 

dispêndios não devem ter sua dedutibilidade expressamente vedada pela legislação tributária e 

devem atender às condições específicas que estiver subordinado expressamente na lei 

tributária no que concerne a limites, prazos, documentação, comprovação e demais requisitos 

formais. 

As exclusões do lucro líquido são os resultados, os rendimentos, as receitas e 

quaisquer outros valores incluídos na apuração do lucro líquido que, de acordo com a 

legislação, não devam ser considerados na base de cálculo do imposto de renda e da 

contribuição social. São exemplos de exclusões: as receitas não tributáveis por força de lei; os 

lucros, os dividendos em função de participação societária e o resultado positivo de 

equivalência patrimonial, pois já foram tributados na empresa investida. 

Para fins de determinação da base de cálculo, o lucro líquido, depois de ajustado pelas 

adições e exclusões previstas ou autorizadas pela legislação, poderá ser deduzido pela 

compensação de prejuízos fiscais apurados em exercícios anteriores, até o limite de 30% 

(trinta por cento) da base de cálculo apurada antes das compensações. 
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 Bloco “X”: Informações Econômicas 

O Bloco “X” conta com 23 registros que apresentam uma série de informações 

econômicas que deverão ser preenchidas somente quando for aplicável à empresa que está 

preenchendo da ECF. Dentre as principais informações destacam-se: as operações com 

exterior sujeitas ao controle de preços de transferência; os rendimentos e pagamentos relativos 

a serviços, juros e dividendos; e os dados referentes ao incentivo fiscal de inovação 

tecnológica.   

As regras de preços de transferência são aplicáveis nas operações compra e venda de 

bens, direitos e serviços realizadas pela empresa residente ou domiciliada no Brasil, com 

pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, considerada “vinculada” à 

pessoa brasileira.  

A Lei n° 9.430/96 introduziu as regras de preços de transferência no Brasil, com o 

intuito de coibir a transferência indireta de lucros (resultados) para o exterior, através dos 

preços praticados nas importações ou exportações de bens, serviços, direitos e juros realizados 

entre a empresa brasileira e sua matriz, filiais, controladores, empresas controladas ou 

coligadas. 

A finalidade dessas informações no Bloco “X” da ECF é, em operações de importação, 

demonstrar os limites de dedutibilidade dos custos e das despesas, para fins de apuração das 

bases de cálculo do imposto de renda (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro (CSLL). 

Para as operações de exportação, o objetivo é demonstrar o reconhecimento das receitas e 

rendimentos, em valores mínimos a serem apurados de acordo com a legislação. 

As informações relativas aos rendimentos e pagamentos de serviços, juros e 

dividendos, devem ser preenchidas pelas empresas que realizaram essas operações no ano-

calendário a que se refira a escrituração da ECF. Deverão ser preenchidos no Bloco “X” os 

valores de:   

 Serviços de assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes que 

impliquem transferência de tecnologia; 

 Serviços técnicos e de assistência que não impliquem transferência de tecnologia, 

prestados no Brasil ou no exterior; 
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 Juros sobre capital próprio, bem como juros decorrentes de contratos de mútuo 

entre empresas ligadas, juros decorrentes de contratos de financiamento e o valor 

dos demais juros; 

 Dividendos decorrentes de participações em outras empresas. 

No que diz respeito ao incentivo fiscal de inovação tecnológica, deverão ser 

informados no Bloco “X” da ECF os dispêndios realizados no período de apuração com 

pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, se classificáveis como 

despesa operacional pela legislação do IRPJ, os quais poderão ser deduzidos das bases do 

IRPJ e da CSLL. Além disso, até o montante equivalente a 60% destes dispêndios poderá ser 

excluído do respectivo lucro líquido.  

Conforme disposto no artigo 17, inciso 1° da Lei n° 11.196/05, considera-se inovação 

tecnológica a concepção de novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação 

de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique melhorias 

incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior 

competitividade no mercado. 

 Demais Blocos da ECF 

O Bloco P (Lucro Presumido), o Bloco T (Lucro Arbitrado) e o Bloco U (Imunes e 

Isentas) não foram contemplados neste trabalho, tendo em vista que o objetivo foi o de 

analisar os registros aplicáveis às empresas tributadas com base no Lucro Real. Também não 

foram tecidos comentários a respeito Bloco “Y”, que apresenta informações gerais da 

entidade, uma vez que se trata de informações específicas de cada empresa, o que demanda 

uma análise particular caso a caso. Adicionalmente, as informações desse bloco não guardam 

correspondência com a apuração do imposto de renda e da contribuição social pela sistemática 

do Lucro Real. Por fim, o Bloco “9” apresenta apenas dados de contagem de linhas do 

arquivo da escrituração digital, os quais serão validados pelo próprio sistema gerador do 

arquivo. 
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2.7 GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS (STAKEHOLDERS) E PLANO 

DE COMUNICAÇÃO NO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA ECF 

 

Segundo CHAVES, as partes interessadas do projeto podem ser da equipe do projeto, 

do ambiente interno da organização (por exemplo, gerentes funcionais, equipe suporte) ou do 

ambiente externo (por exemplo, governo, agências de regulamentação). Além disso, conforme 

CHAVES, as partes interessadas podem ser classificadas nas seguintes categorias: 

 Responsável pela entrega de produtos do projeto. Por exemplo, equipe do projeto ou 

subcontratados; 

 Usuários diretos e indiretos dos resultados do projeto. Por exemplo, clientes; 

 Autoridades financeiras, ou seja, que fornece aprovação da liberação de fundos e/ou 

recursos. Por exemplo, patrocinador, executivos da empresa, acionistas, investidores; 

 Contribuintes, que fornecem os inputs e serviços para o projeto. Por exemplo, 

fornecedores, subcontratados; 

 Suporte a produtos, que são os stakeholders que asseguram que os produtos estejam de 

disponíveis para o uso. Por exemplo, grupo de suporte técnico; 

 Revisão/auditoria são os stakeholders que asseguram que os processos apropriados são 

seguidos e a qualidade dos produtos entregáveis cumpre os padrões adequados; 

 Afetados pelo resultado é a categoria de stakeholders que é afetada pelos produtos ou 

resultados do projetos; 

 Projetos relacionados podem afetar a capacidade do projeto de alcançar seus objetivos. 

Para o projeto da implementação da ECF sugerimos a Tabela 4 contendo o 

stakeholder, o tipo ou categoria, e a sua análise conforme prioridade, comportamento, 

influência/poder e interesse/disponibilidade conforme a seguir. A tabela pode variar de acordo 

com o tamanho da empresa e sua estrutura organizacional, portanto ela não deve ser usada 

como a mais completa e sim, como base na análise de cada organização. 
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Tabela 4: Análise dos stakeholders 

Fonte: próprios autores 

PROJETO: PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DA ECF

STAKEHOLDER CATEGORIA (S) DO 

STAKEHOLDER

Prioridade Comportamento Influência / Poder Interesse / 

Disponibilidade

Sponsor do Projeto Autoridade Financeira: 

aprovação de recursos 

e suporte ao projeto 

ECF

Utilização adequada de 

recursos.

Entrega do projeto no 

prazo

Defensor da equipe e do 

projeto

Alto poder e influência 

na organização

Projeto entregue no 

prazo e custo 

acordados

Gerente do Projeto da área de 

negócio

Autoridade Financeira: 

aprovação de recursos 

e suporte ao projeto 

ECF

Key User do Departamento 

Fiscal da Empresa

Contribuintes: fornecem 

inputs e serviços para o 

projeto ECF (exemplo 

testes e informações 

sobre o negócio)

Key User do Departamento 

Contábil da Empresa

Contribuintes: fornecem 

inputs e serviços para o 

projeto ECF (exemplo 

testes e informações 

sobre o negócio)

Usuários do sistema do 

Departamento Fiscal da Empresa

Contribuintes: fornecem 

inputs e serviços para o 

projeto ECF (exemplo 

testes e informações 

sobre o negócio)

Usuários do sistema do 

departamento Contábil da 

Empresa

Usuários: utilizam o 

sistema e fazem a 

elaboração da ECF

Gerente de Projetos da área de 

TI

Autoridade Financeira: 

aprovação de recursos 

e suporte ao projeto 

ECF

Entrega de resultados: 

responsáveis pela 

entrega de produtos do 

projeto

Equipe Funcional de TI Entrega de resultados: 

responsáveis pela 

entrega de produtos do 

projeto

Gerente de Projetos da 

Consultoria

Entrega de resultados: 

responsáveis pela 

entrega de produtos do 

projeto

Consultores Funcionais Contribuintes: fornecem 

inputs e serviços para o 

projeto

Consultores Técnicos Contribuintes: fornecem 

inputs e serviços para o 

projeto

Departamento de Compras da 

Empresa

Entrega de resultados: 

responsáveis pela 

negociação de 

contratos e compra de 

materiais para 

adequação de 

infraestrutura

Diretor de Finanças Autoridade Financeira: 

aprovação de recursos

Diretor Presidente Autoridade Financeira: 

aprovação de recursos

Equipe de suporte de TI pós 

implementação

Suporte a produtos: 

responsável pela 

manutenção da 

aplicação pós 

implementação

Receita Federal Revisão e auditoria: 

determina os padrões a 

serem seguidos e 

analisam o que está 

sendo entregue 

conforme os padrões 

exigidos

Observação:

¹ Por se tratar de uma análise que deve ser feita baseada em um indivíduo, indicamos somente análise do Sponsor do projeto como exemplo.

ANÁLISE DO STAKEHOLDER ¹
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Sugerimos também um plano de gerenciamento da comunicação do projeto (Tabela 5) 

e acompanhamento de reuniões (Tabela 6). Este plano de comunicação é uma sugestão e não 

está completo, pois pode variar conforme a organização, seu tamanho e cultura. 

 

 

Tabela 5: Plano de Gerenciamento da Comunicação 

Fonte: próprios autores 

PROJETO: PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DA ECF

Stakeholder Proposito das 

Mensagens / Ações 

de Comunicação 

(what / why)

Ferramentas / Mídia 

de Comunicação

(how)

Quando (data, 

Periodicidade)

(when)

Responsável(is) 

pela(s) Ação(ões)

(who)

Onde e por Quanto

(where / how much)

Sponsor do Projeto Suporte a tomada de 

decisão e relatório de 

andamento do projeto

Reunião e apresentação 

de relatório de 

desempenho do projeto

Mensal ou de acordo 

com a necessidade do 

projeto

Gerente do Projeto Sala de reuniões

Gerente do Projeto da área de 

negócio

Gestão dos recursos 

das áreas de negócio 

envolvidos no projeto

Relatórios de 

entregáveis, minuta de 

reuniões e documentos 

do projeto

Ao final de cada 

etapa/milestone ou 

conforme necessidade

Membro da equipe do 

projeto

Documentos 

armazenadas no 

repositório de 

documentos do projeto

Key User do Departamento 

Fiscal da Empresa

Auxiliar nos testes e 

repasse de 

conhecimento aos 

demais membro do 

departamento

Workshop para criação 

dos cenários de teste

Ao final da etapa de 

desenho da solução ou 

conforme necessário 

para esclarecimento de 

dúvidas

Membros da equipe do 

projeto / consultores

Documentos 

armazenadas no 

repositório de 

documentos do projeto

Key User do Departamento 

Contábil da Empresa

Auxiliar nos testes e 

repasse de 

conhecimento aos 

demais membro do 

departamento

Workshop para criação 

dos cenários de teste

Ao final da etapa de 

desenho da solução ou 

conforme necessário 

para esclarecimento de 

dúvidas

Membros da equipe do 

projeto / consultores

Documentos 

armazenadas no 

repositório de 

documentos do projeto

Usuários do sistema do 

Departamento Fiscal da Empresa

Utilizadores do sistema Treinamento Próximo a data de 

lançamento da 

aplicação

Membro da equipe do 

projeto / Consultor

Sala de reuniões

Usuários do sistema do 

departamento Contábil da 

Empresa

Utilizadores do sistema Treinamento Próximo a data de 

lançamento da 

aplicação

Membro da equipe do 

projeto / Consultor

Sala de reuniões

Gerente de Projetos da área de 

TI

Gestão dos recursos de 

TI

Relatórios de 

entregáveis, minuta de 

reuniões e documentos 

do projeto

Ao final de cada etapa 

ou milestone

Membro da equipe do 

projeto

Documentos 

armazenadas no 

repositório de 

documentos do projeto

Equipe Funcional de TI Responsável pelo 

entregáveis

Relatórios de 

entregáveis, minuta de 

reuniões e documentos 

do projeto

Sempre que houver 

alguma atividade do 

projeto

Gerente do Projeto Documentos 

armazenadas no 

repositório de 

documentos do projeto

Gerente de Projetos da 

Consultoria

Gestão dos consultores 

do projeto

Relatórios de 

entregáveis, minuta de 

reuniões e documentos 

do projeto

Ao final de cada etapa 

ou milestone

Membro da equipe do 

projeto

Documentos 

armazenadas no 

repositório de 

documentos do projeto

Consultores Funcionais Responsável pelo 

entregáveis

Relatórios de 

entregáveis, minuta de 

reuniões e documentos 

do projeto

Sempre que houver 

alguma atividade do 

projeto

Gerente do Projeto Documentos 

armazenadas no 

repositório de 

documentos do projeto

Consultores Técnicos Responsável pelo 

entregáveis

Relatórios de 

entregáveis, minuta de 

reuniões e documentos 

do projeto

Sempre que houver 

alguma atividade do 

projeto

Gerente do Projeto Documentos 

armazenadas no 

repositório de 

documentos do projeto

Departamento de compras da 

Empresa

Informação sobre o 

projeto e suas 

necessidades de 

contração/aquisição

Requisição de compras Sempre que necessário Gerente do Projeto / 

membro da equipe

Sistema de compras da 

organização

Diretor de Finanças Tomada de decisão e 

relatório de andamento 

do projeto

Relatórios de 

andamento do projeto

Mensal durante ou na 

reunião de diretoria

Gerente do Projeto Sala de reuniões

Diretor Presidente Tomada de decisão e 

relatório de andamento 

do projeto

Relatórios de 

andamento do projeto

Mensal durante ou na 

reunião de diretoria

Gerente do Projeto Sala de reuniões

Equipe de suporte de TI pós 

implementação

Informação sobre o 

projeto e seu produto 

para permitir sua 

manutenção / 

continuidade

Treinamento e 

documentos de suporte 

padrão da organização

Ao final do projeto Membro da equipe de TI 

do projeto / Consultor

Sala de reuniões
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Tabela 6: Plano de Reuniões 

Fonte: próprios autores 

 

 

  

PROJETO: PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DA ECF

PRINCIPAIS REUNIÕES (PR)

Tema / Objetivo Entregas (e/ou Fases) 

envolvidas

Stakeholder 

responsável

Stakeholder 

envolvido

Periodicidade

Reunião de lançamento 

do Projeto

Início do projeto Gerente de Projeto Membros de equipe, 

consultores e key users

No início do projeto

Reunião de status do 

projeto (alta direção)

Baseados no 

milestones do projeto

Gerente de Projeto Diretoria da organização Ao final de cada etapa

Reunião de 

acompanhamento do 

projeto e problemas

Em todas as fases do 

projeto

Gerente de Projeto Membros de equipe e 

consultores

Semanalmente
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3 CONCLUSÕES 

 

Não há dúvidas que a decisão das autoridade brasileiras em criar o Sistema Público de 

Escrituração Digital (SPED) para normatizar o processo de coleta de informações fiscais está 

trazendo uma série de benefícios, tanto para as organizações (contribuintes) quando para as 

várias esferas do governo brasileiro.  A substituição dos registros fiscais em papel pelos meios 

eletrônicos trouxe mais agilidade, assertividade e qualidade à transferência de informações. 

Para este estudo, utilizou-se a implantação da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), que 

substitui outras duas obrigações fiscais: a escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real 

(LALUR), e a Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).  

Procurou-se demonstrar que, frente a complexidade muitas vezes gerada por estas demandas 

requeridas pelas autoridades brasileiras, a aplicação das melhores práticas no gerenciamento 

de projetos faz-se cada vez mais necessária.  Com a utilização destas práticas consegue-se 

mais facilmente atingir o sucesso em implantações deste tipo.   

Dentre as conhecidas áreas de conhecimento do PMBOK, escolheu-se demonstrar a 

importância de um correto entendimento e delimitação dos requerimentos (o chamado Escopo 

do trabalho), permitindo-se assim a quantificação dos esforços necessários para a implantação 

do processo, bem como a importância em se envolver os recursos da organização impactados 

pela iniciativa (as chamadas Partes Interessadas). Mostrou-se uma sequência lógica para a 

coleta e entendimento dos requisitos e de como as partes interessadas devem ser envolvidas e 

comunicadas durante a condução do projeto. 
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4 POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 

4.1 GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 

O Gerenciamento de Riscos tem um papel muito importante para as empresas que são 

obrigadas a atender uma demanda legal, pois o impacto de não cumprir o prazo de entrega do 

projeto traz um prejuízo financeiro a empresa. Esse detalhamento poderia ser feito para apoiar 

as empresas a planejar, identificar, quantificar, qualificar, criar o plano de resposta e controlar 

os Riscos do projeto. 

 

4.2 OUTROS PROJETOS EXISTENTES NO ÂMBITO DO SPED. 

 

Um possível desdobramento desse trabalho seria o detalhamento do gerenciamento do 

Escopo e gerenciamento das partes interessadas do projetos existente atualmente no âmbito do 

SPED que são: 

 Escrituração Contábil Digital (ECD); 

 Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT); 

 Escrituração Fiscal Digital (EFD); 

 Escrituração Fiscal Digital das Contribuições (EFD-Contribuições); 

 Nota Fiscal Eletrônica (NF-e); 

 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e); 

 Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e); 

 Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 

Trabalhistas (eSocial); e 

 Escrituração Contábil Fiscal (ECF). 

  



49 

 

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AZEVEDO, Osmar Reis; MARIANO, Paulo Antonio. In: SPED: Sistema Público de 

Escrituração Digital. São Paulo: IOB, 2009. 

BRASIL, Ato Declaratório Executivo Cofis nº 98, de 20 de dezembro de 2013. 

BRASIL, Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007.  

BRASIL, Instrução Normativa RFB nº 1.422, de 19 de dezembro de 2013. 

CHAVES, Lucio Edi [at al.], Gerenciamento da comunicação em projetos, 2ª ed., Rio de 

Janeiro: Editora FGV, 2010. 

GIL, ANTONIO CARLOS. Como elaborar projetos de pesquisa. 3 ed. São Paulo: Atlas, 

1998 

NOKES, Sebastian. O guia definitivo do gerenciamento de projetos: como alcançar 

resultados dentro do prazo e do orçamento. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2012 

PMI, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK® Guide, Fifth 

Edition, 2013, Project Management Institute. 

PORTAL DE CONTABILIDADE. SPED - Sistema Público de Escrituração Contábil. São 

Paulo. [201-?]. Disponível em: http://www.portaldecontabilidade.com.br/noticias/sped.htm 

RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Análise da arrecadação das receitas federais 

Novembro de 2013. Disponível em: 

<http://www.receita.fazenda.gov.br/Arrecadacao/ResultadoArrec/2013/default.htm>. Acesso 

em: 20 dez. 2013. 

SOTILLE, Mauro Afonso [at al.]. Gerenciamento do escopo em projetos. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Editora FGV, 2010. 

VARGAS, Ricardo Viana. Gerenciamento de Projetos. 7. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 

2009. 

 

 

 

 

http://www.portaldecontabilidade.com.br/noticias/sped.htm


50 

 

6 APÊNDICES – CONTRUIBUIÇÕES INDIVIDUAIS 

 

Gerenciamento de Projetos para atender Demandas Fiscais 

Por Angelo Lopes da Fonseca Jr. 

 

Demandas fiscais desde sempre se mostraram complexas de atender, por parte de 

quem é obrigado a fazê-lo.  Num país como o Brasil, que apresenta um ambiente tributário-

fiscal dos mais complexos no mundo, não é novidade o clamor constante das empresas e dos 

contribuintes para que o governo promova reformas visando a facilitação não só dos 

processos de identificação destes tributos como também potencialmente promovendo a 

redução dos valores que são recolhidos aos cofres do erário público. 

Com o avanço da tecnologia da informação sentido principalmente nas últimas 

décadas, tornou-se viável a automação de vários processos organizacionais.  Esta automação 

possibilitou a melhora na qualidade destes processos, seja facilitando sua execução (com o 

aumento da velocidade na geração das informações), seja otimizando o resultado final 

(reduzindo o número de erros) ou melhorando a fidedignidade das informações prestadas.  O 

campo da Contabilidade, sempre tido como produtor de grandes volumes de informação em 

papel, foi um dos que mais se beneficiou deste avanço tecnológico.  Ao longo dos anos as 

organizações veem promovendo transposições massivas da chamada “fase do papel” para o 

“mundo digital”.   

A modernização completa, no entanto, era impedida pela falta de padronização das 

informações solicitadas, uma vez que as várias declarações eram solicitadas em linguagens 

diversas pelo governo federal, estadual e municipal. (AZEVEDO; MARIANO, 200915).  

Visando uniformizar o processo de geração-transmissão de diversas informações, a Receita 

Federal do Brasil lança então o Sistema Público de Escrituração Digital – SPED.  Neste 

sentido, essa evolução tecnológica tem transformado em aprendizes os profissionais da área 

                                                 
15   AZEVEDO, Osmar Reis; MARIANO, Paulo Antonio. In: SPED: Sistema Público de Escrituração Digital. São Paulo: 
IOB, 2009. 
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contábil que devem seguir esse progresso buscando aprendizado contínuo e permanente para 

acompanhar a tecnologia. (DUARTE, 200816). 

O objetivo deste estudo é discutir as dificuldades encontradas na aplicação das 

melhores práticas de gestão de projetos, quando aplicadas no gerenciamento de projetos para 

implantação de demandas Fiscais. 

É cada vez maior a utilização, por parte das organizações, de práticas já exploradas 

para melhor conduzir seus projetos internos.  Muitas utilizam as chamadas “melhores 

práticas” na gestão de projetos, divulgadas pelo Project Management Institute (PMI) na sua 

mais conhecida publicação – o PMBOK.17  Estas melhores práticas tem sido utilizadas no 

gerenciamento de projetos das mais variadas categorias, trazendo benefícios cada vez mais 

tangíveis às organizações, seja em qualidade, custos ou performance de seus projetos.  Nada 

mais natural então que se utilize estas mesmas práticas quando da implementação de projetos 

atendendo uma demanda Fiscal.  E é aí que percebe-se a necessidade de uma cuidadosa 

análise de como melhor utilizar estas práticas para a obtenção de melhores resultados. 

Normalmente, projetos iniciados pela área Fiscal das organizações possuem um prazo 

de execução menor e uma complexidade maior.  Isto ocorre pois geralmente as demandas são 

lançadas pelas autoridades através da publicação de uma lei, o que por si só, não sugere 

possibilidade de negociação de escopo ou prazo de atendimento.  Visando o cumprimento dos 

prazos estipulados pela legislação, muitas vezes o gerente responsável pelo projeto sofre a 

tentação de abdicar de alguns processos da gestão que podem trazer prejuízos ao contexto 

geral do projeto. 

O papel do gerente de projetos de influenciar a organização deve começar antes, já na 

fase de escolha dos projetos que serão realizados nos próximos ciclos.  Ele deve estar 

constantemente em contato com a área Fiscal da organização na observação das possíveis 

demandas que serão lançadas pelas autoridades num futuro próximo.  Isto porque, apesar da 

organização ter outras necessidades de projetos além dos da área Fiscal, estes devem ser 

tratados como prioridades, posto que são iniciados pela necessidade de atendimento à uma lei 

                                                 
16 DUARTE, Roberto Dias. In: Big Brother Fiscal na Era do Conhecimento: como a certificação digital, SPED, e NF-e 
estão transformando a gestão empresarial no Brasil. 2. ed. São Paulo: Idea@work, 2008. 

17 PMI, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK® Guide, Fifth Edition, 2013, Project 
Management Institute. 
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cujo não cumprimento poderá trazer ônus financeiro à organização.  Um bom planejamento 

mostra-se então primordial para o sucesso dos projetos da organização.  Segundo RICARDO 

VIANA VARGAS, um projeto bem-sucedido é aquele que é realizado conforme o 

planejado.18 

Os principais pontos de atenção sugeridos para um gerente de projetos implantando 

um projeto da área Fiscal estão relacionados às seguintes áreas de conhecimento do PMBOK: 

 Escopo 

É fundamental que se entendam corretamente todos os requerimentos da nova 

demanda.  Como dito anteriormente, estes requerimentos geralmente são publicados 

com força de lei, podendo dar margem a diferentes interpretações que podem 

conduzir ao insucesso do projeto.  Profissionais da área Fiscal da organização 

precisam estar constantemente atualizados quanto à legislação, para que possam 

auxiliar o gerente do projeto na coleta detalhada e correta dos requisitos. 

 Tempo 

Atenção redobrada deve ser dada ao cronograma de atividades quando da definição 

do plano do projeto.  Na inflexibilidade de alteração da data de entrega de demandas 

legais muitas vezes o gerente do projeto se vê tentado a remanejar atividades 

previamente identificadas ou mesmo simplesmente deixar de executar algumas 

destas atividades na tentativa de ganhar tempo.  Isto deve ser feito, quando 

necessário, após cautelosa análise em conjunto com a equipe do projeto.  Esta 

análise deve ter como objetivo atender a data limite de entrega, mas evitando 

qualquer risco de insucesso do projeto. 

 Riscos 

Devido à complexidade do tema e do, geralmente, curto prazo de execução, todos os 

possíveis riscos devem ser antecipados com os respectivos planos de mitigação e 

contingência planejadas.  Alterações feitas no cronograma de execução (sequência 

de atividades) podem trazer riscos anteriormente não previstos e, portanto, sem 

planos de mitigação e contingência.  Monitoramento constante é recomendado.  

                                                 
18 VARGAS, Ricardo Viana. Gerenciamento de Projetos. 7. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2009. 
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   Partes Interessadas / Plano de Comunicação 

Por tratar-se de projeto da área Fiscal, geralmente temos como principais 

interessados no projeto profissionais da área de Finanças da organização.  Muitas 

vezes gerências sênior e até diretorias estão envolvidas, dado que o não 

cumprimento da entrega da obrigação legal pode trazer prejuízos financeiros à 

organização.  Além destes, profissionais do escalão operacional também devem ser 

envolvidos, visto que serão estes os que validarão ao final a solução.  

Esclarecimentos adicionais (e por vezes até treinamentos) devem ser ministrados 

quando necessários a estes profissionais para capacitá-los a atuarem no projeto 

quando requisitados.  Um consistente plano de comunicação para com estas partes 

interessadas deve ser minuciosamente desenhado e posto em prática, permitindo 

assim que todos os envolvidos sejam comunicados/consultados sempre que 

necessário. 

   Qualidade 

Geralmente todos estes projetos fiscais lançados pelo governo tem de ser submetidos 

a rotinas validadoras (programas) para que o contribuinte certifique-se que as 

informações prestadas estão de acordo com o que foi requisitado.  Ciente da 

complexidade do projeto, a equipe deve ter o total domínio da legislação para poder 

atestar que o produto entregue atende à todos os requisitos solicitados pela 

legislação.  O gerente do projeto, utilizando este conhecimento da equipe, precisar 

elaborar um plano de testes consistente, assegurando que todos os cenários inerentes 

à organização estejam devidamente atendidos pelo produto do projeto.  Após todos 

os testes serem validados pelos especialistas fiscais da organização, o produto pode 

ser homologado como pronto para submissão às autoridades. 

O atendimento das demandas fiscais é uma necessidade para todas as organizações 

regulamentadas.  Os projetos colocados em prática nas organizações, com a utilização das 

melhores práticas de gerenciamento de projetos, são uma importante ferramenta para que o 

sucesso da entrega das demandas seja atingido.  Apesar da complexidade do gerenciamento e 

o curto prazo para execução, demonstrou-se que é possível a utilização destas melhores 

práticas na condução desses projetos.  É fundamental que seja designado um gerente 

experiente para comandar a inciativa, e que este possa contar com uma equipe 
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suficientemente conhecedora das legislações envolvidas.  O gerente do projeto, juntamente 

com esta equipe, pode promover as adaptações necessárias às melhores práticas adequando-as 

a esta realidade de curto prazo e escopo complexo.  Apesar destas adaptações, com um correto 

monitoramento e controle das atividades a serem executadas, pode-se atingir os objetivos 

propostos pela legislação atendendo-se as necessidades de todos os envolvidos. 
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7 ANEXOS 

ANEXO 1 

QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE REQUISITOS 

Nro. Questão Resposta 

1 Indicador do tipo de SCP 0 – Empresa não possui SCP 

  1 – EFD-IRPJ do Sócio Ostensivo (a empresa 
possui SCP) 

  2 – EFD-IRPJ da SCP 

2 Data inicial das informações contidas no arquivo   

3 Data final das informações contidas no arquivo   

4 Tipo de Escrituração 0 – EFD-IRPJ original 

  1 – EFD-IRPJ retificadora 

5 Indicador de situação especial (conforme tabela 1  - extinção 

publicada pelo Sped) 2  – fusão 

  3  - incorporação \ incorporada 

  4  - incorporação \ incorporadora 

  5 - cisão total 

  6 - cisão parcial 

  7 - Transformação 

  8 – Desenquadramento de Imune/Isenta 

  9 – Inclusão no Simples nacional 

6 Indicador do início do período 0 - Normal (início no primeiro dia do ano) 

  1 - Abertura 

  2 - Resultante de cisão/fusão ou 
remanescente de cisão, 

  ou realizou incorporação 

  3 - Início de obrigatoriedade da entrega no 
curso do  

  ano calendário. (Ex. Desenquadramento do 
Simples) 

7 Patrimônio remanescente em caso de Cisão  (%)   

8 Indicador de Optante pelo Refis S - Sim 

  N – Não 

9 Indicador de Optante pelo Paes S - Sim 

  N – Não 

10 Qualificação da Pessoa Jurídica: (Na ECD utiliza 
a tabela 

PJ em geral - 00 (RFB) 

Tabela de Instituições Responsáveis pela 
Administração 

Corretora Autônoma de Seguros - 00 (RFB) 

do Cadastro das Entidades) PJ Componente do Sistema Financeiro – 01 
(COSIF) 

  Sociedade Seguradora, de Capitalização ou 
Entidade 

  aberta de previdência complementar - 02 
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(SUSEP) 
 

11 Forma de tributação no período 1 – Lucro Real 

  2 – Lucro Real/Arbitrado 

  3 – Lucro Presumido / Real 

  4 – Lucro Presumido / Real /Arbitrado 

  5 – Lucro Presumido 

  6 – Lucro Arbitrado 

  7 – Lucro Presumido/Arbitrado 

  8 – Imune de IRPJ (examinar casos de perda 
de 

  imunidade ou isenção) 

  9 – Isento do IRPJ (examinar casos de perda 
de 

  imunidade ou isenção) 

12 Indicador do período de apuração T – Trimestral 

  A – Anual 

13 Forma de tributação no período considerando 
para cada 

0 - ZERO (não informado – trimestre não 
compreendido 

  no período de apuração) 

trimestre R(Real) 

  P (Presumido) 

  A (Arbitrado) 

  E (Real Estimativa) 

14 Indicação da forma de apuração da estimativa 
mensal  

0 –  Fora do Período de Apuração/ Forma de 
tributação 

quando da forma de apuração anual diferente de real 

  1 – Estimativa com base na receita bruta e 
acréscimos 

  2 – Estimativa com base  no Balanço ou 
balancete de 

  suspensão/redução 

15 Apuração da CSLL (Apuração da CSLL para 
Imunes ou  Isentas) 

A - Anual 

 T - Trimestral 

  D – Desobrigada 

16 Tipo de Entidade – criar tabela 01 - Assistência Social 

  02 - Educacional 

  03 - Sindicato de Trabalhadores 

  04 - Associação Civil 

  05 - Cultural 

  06 - Entidade Fechada de Previdência 
Complementar 

  07 - Filantrópica 

  08 - Sindicato 

  09 - Recreativa 

  10 - Científica 

  11 - Associação de Poupança e Empréstimo 
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  12 - Entidade Aberta de Previdência 
Complementar 

  (Sem Fins Lucrativos) 

  13 - Fifa e Entidades Relacionadas 

  99 - Outras 

17 Escrituração L - Livro Caixa 

  C – Contábil 

18 Indicativo da existência de Lucro da Exploração S – Sim 

  N – Não 

19 Isenção e Redução do Imposto para lucro 
presumido 

S – Sim 

  N – Não 

20 Indicativo da existência de Atividade Rural S – Sim 

  N – Não 

21 Indicativo da existência de 
FINOR/FINAM/FUNRES 

S – Sim 

  N – Não 

22 Quantidade de SCP da PJ - Sócio Ostensivo de 
SCP - 

  

Total de SCP   

23 Administradora de Fundos e Clubes de 
Investimento 

S – Sim 

  N – Não 

24 Ativos no Exterior S – Sim 

  N – Não 

25 Participação Permanente em Coligadas ou 
Controladas 

S – Sim 

  N – Não 

26 Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação S – Sim 

  N – Não 

27 Royalties Recebidos do Brasil e do Exterior S – Sim 

  N – Não 

28 Royalties Pagos a Beneficiários do Brasil e do 
Exterior 

S – Sim 

  N – Não 

29 Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e 
Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior 

S – Sim 

  N – Não 

30 Pagamentos ou Remessas a Título de Serviços, 
Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do 
Exterior 

S – Sim 

  N – Não 

31 Inovação Tecnológica e Desenvolvimento 
Tecnológico 

S – Sim 

  N – Não 

32 Capacitação de Informática e Inclusão Digital S – Sim 

  N – Não 

33 PJ Habilitada no Repes, Recap, Padis, PATVD, S – Sim 
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Reidi, 

Repenec, Recompe, Retaero, Recine, Resíduos 
sólidos,  

  

Recopa, Copa do mundo e Retido N – Não 
 

34 Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental S – Sim 

  N – Não 

35 Operações com o Exterior S – Sim 

  N – Não 

36 Operações com Pessoa Vinculada/Interposta 
Pessoa / 

S – Sim 

País com Tributação Favorecida N – Não 

37 PJ ENQUADRADA NOS ARTIGOS 35 OU 36 DA 
IN SRF 

S – Sim 

 Nº 243/2002 N – Não 

38 Participações no Exterior S – Sim 

  N – Não 

39 Doações a Campanhas Eleitorais S – Sim 

  N – Não 

40 PJ Comercial Exportadora S – Sim 

  N – Não 

41 PJ Efetuou Vendas a Empresa Comercial 
Exportadora 

S – Sim 

 com Fim Específico de Exportação N – Não 

42 Participações em Consórcios de Empresas S – Sim 

  N – Não 

43 Rendimentos Recebidos do Exterior ou de Não S – Sim 

Residentes N – Não 

44 Pagamentos ao Exterior ou a Não Residentes S – Sim 

  N – Não 

45 Zonas de Processamento de Exportação S – Sim 

  N – Não 

46 Áreas de Livre Comércio S – Sim 

  N – Não 

47 PJ Sujeita à Alíquota da CSLL de 15% S – Sim 

  N – Não 
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ANEXO 2 

ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP) 

 

0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade   

0010 - Parâmetros de Tributação 

0020 - Parâmetros Complementares   

0030 - Dados Cadastrais   

0035 - Identificação das SCP   

0930 - Identificação dos Signatários da ECF   

0990 - Encerramento do Bloco 0   

C001 - Abertura do Bloco C – Informações Recuperadas da ECD   

C040 - Identificador da ECD   

C050 - Plano de Contas da ECD   

C051 - Plano de Contas Referencial   

C100 - Centro de Custos   

C150 - Identificação do Período dos Saldos Periódicos das Contas Patrimoniais   

C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis das Contas Patrimoniais   

C157 - Transferência de Saldos do Plano de Contas Anterior   

C350 - Identificação da Data dos Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento   

C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento   

C990 - Encerramento do Bloco C   

E001 - Abertura do Bloco E – Informações Recuperadas da ECF Anterior e Cálculo Fiscal 

dos Dados Recuperados da ECD   

E010 - Saldos Finais Recuperados da ECF Anterior   

E015 - Contas Contábeis Mapeadas   

E020 - Saldos Finais das Contas da Parte B do e-Lalur da ECF Imediatamente Anterior   
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E030 - Identificação do Período   

E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD   

E355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento   

E990 - Encerramento do Bloco E   

J001 - Abertura do Bloco J – Plano de Contas e Mapeamento   

J050 - Plano de Contas do Contribuinte   

J051 - Plano de Contas Referencial   

J100 - Centro de Custos   

J990 - Encerramento do Bloco J   

K001 - Abertura do Bloco K – Saldos das Contas Contábeis e Referenciais   

K030 - Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL no Ano-

Calendário   

K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do Encerramento do Resultado do Período)   

K156 - Mapeamento Referencial do Saldo Final   

K355 - Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento   

K356 - Mapeamento Referencial dos Saldos Finais das Contas de Resultado Antes do 

Encerramento   

K990 - Encerramento do Bloco K   

L001 - Abertura do Bloco L – Lucro Real   

L030 - Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL no Ano-

Calendário   

L100 - Balanço Patrimonial   

L200 - Método de Avaliação de Estoques   

L210 - Informartivo da Composição de Custos   

L300 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal   

L400 - Ajustes do Regime Tributário de Transição (RTT)   
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L410 - Totais dos Lançamentos Fiscais do RTT por Conta Contábil e Centro de Custo   

L990 - Encerramento do Bloco L   

M001 - Abertura do Bloco M – Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e Licro 

Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs)   

M010 - Identificação da Conta na Parte B e-Lalur e do e-Lacs   

M030 - Identificação do Período e Forma de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas 

Tributadas pelo Lucro Real   

M300 - Lançamentos da Parte A do e-Lalur   

M305 - Conta da Parte B do e-Lalur   

M310 - Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lalur.   

M312 - Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil   

M315 - Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento   

M350 - Lançamentos da Parte A do e-Lacs   

M355 - Conta da Parte B do e-Lacs   

M360 - Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lacs.   

M362 - Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil   

M365 - Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento   

M410 - Lançamentos na Conta da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs Sem Reflexo na Parte A   

M415 - Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento   

M500 - Controle de Saldos das Contas da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs   

M990 - Encerramento do Bloco M   

N001 - Abertura do bloco N – Cálculo do IRPJ e da CSLL   

N030 - Identificação do Período e Forma de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas 

Tributadas pelo Lucro Real   

N500 - Base de Cálculo do IRPJ Sobre o Lucro Real Após as Compensações de Prejuízos   

N600 - Demonstração do Lucro da Exploração   
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N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real   

N615 - Informações da Base de Cálculo de Incentivos Fiscais   

N616 - Informações das Atividades Incentivadas   

N620 - Cálculo do IRPJ Mensal por Estimativa   

N630 - Cálculo do IRPJ Com Base no Lucro Real   

N650 - Base de Cálculo da CSLL Após Compensações das Bases de Cálculo Negativa   

N660 - Cálculo da CSLL Mensal por Estimativa   

N670 - Cálculo da CSLL Com Base no Lucro Real   

N990 - Encerramento do Bloco N   

X001 - Abertura do Bloco X – Informações Econômicas   

X280 - Atividades Incentivadas -PJ em Geral   

X291 - Operações com o Exterior -Pessoa Vinculada/Interposta/País com Tributação 

Favorecida.   

X292 - Operações com o Exterior -Pessoa Não Vinculada/ Não Interposta/País sem 

Tributação Favorecida   

X300 - Operações com o Exterior -Exportações (Entradas de Divisas)   

X310 - Operações com o Exterior -Contratantes das Exportações   

X320 - Operações com o Exterior -Importações (Saídas de Divisas)   

X330 - Operações com o Exterior -Contratantes das Importações   

X340 - Participações no Exterior   

X350 - Participações no Exterior -Resultado do Período de Apuração   

X390 - Origem e Aplicação de Recursos -Imunes ou Isentas   

X400 - Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação   

X410 - Comércio Eletrônico   

X420 - Royalties Recebidos ou Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior   
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X430 - Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do 

Exterior   

X450 - Pagamentos/Remessas Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e 

do Exterior   

X460 - Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico   

X470 - Capacitação de Informática e Inclusão Digital   

X480 - Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Retaero, Recine, Resíduos 

Sólidos, Recopa, Copa do Mundo, Retid, REPNBL-Redes, Reif e Olimpíadas   

X490 - Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental   

X500 - Zonas de Processamento de Exportação (ZPE)   

X510 - Áreas de Livre Comércio (ALC)   

X990 - Encerramento do Bloco X   
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ANEXO 3 

DICIONÁRIO DA ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP) 

 

Item 

EAP 

Pacote de Trabalho Especificação Critério de Aceitação 

0000  Abertura do Arquivo Digital e 

Identificação da Entidade   

 Abertura do Arquivo Digital e Identificação da 

Entidade   

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

0010  Parâmetros de Tributação Apresenta os parâmetros fiscais que identificam 

quais blocos e registros a serem preenchidos. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

0020  Parâmetros Complementares   Apresenta os parâmetros que identificam quais 

blocos e registros a serem preenchidos. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

0030  Dados Cadastrais   Apresenta os dados cadastrais da entidade. Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

0035  Identificação das SCP   O registro só deve ser utilizado nas ECF das 

empresas que possuem SCP (sócias ostensivas). 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

0930  Identificação dos Signatários da 

ECF   

Informa os dados dos signatários da escrituração. 

São obrigatórias duas assinaturas: uma do 

contabilista e uma pela pessoa jurídica. Para a 

assinatura do contabilista só podem ser utilizados 

certificados digitais de pessoa física (e-PF ou e-

CPF). 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

0990  Encerramento do Bloco 0    Encerramento do Bloco 0   Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

C001  Abertura do Bloco C – Informações 

Recuperadas da ECD   

O bloco C não é preenchido pela empresa. O 

sistema preencherá o bloco C no momento da 

recuperação das ECD. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

C040  Identificador da ECD   Identifica as ECD recuperadas pelo sistema. O 

registro preenchido pelo sistema ao executar a 

funcionalidade de recuperação de ECD. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 
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C050  Plano de Contas da ECD   Registro preenchido pelo sistema ao executar a 

funcionalidade de recuperação da ECD. Recupera 

os registros I050 (plano de contas societário) das 

ECD do período. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

C051  Plano de Contas Referencial   Registro preenchido pelo sistema ao executar a 

funcionalidade de recuperação da ECD. Recupera 

os registros I051 (centro de custo e mapeamento 

para o plano de conta referencial) das ECD do 

período. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

C100  Centro de Custos   Registro preenchido pelo sistema ao executar a 

funcionalidade de recuperação da ECD. Recupera 

os registros I100 (centro de custo) das ECD do 

período. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

C150  Identificação do Período dos Saldos 

Periódicos das Contas Patrimoniais   

Registro preenchido pelo sistema ao executar a 

funcionalidade de recuperação da ECD. Recupera 

as contas patrimoniais dos registros I150 (saldos 

periódicos – identificação do período) das ECD 

do período. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

C155  Detalhes dos Saldos Contábeis das 

Contas Patrimoniais   

Registro preenchido pelo sistema ao executar a 

funcionalidade de recuperação da ECD. Recupera 

as contas patrimoniais dos registros I155 

(detalhes dos saldos contábeis recuperados) das 

ECD do período. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

C157  Transferência de Saldos do Plano de 

Contas Anterior   

Registro preenchido pelo sistema ao executar a 

funcionalidade de recuperação da ECD. Recupera 

o registro I157 (transferência de saldos do plano 

de contas anterior) das ECD do período. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

C350  Identificação da Data dos Saldos das 

Contas de Resultado Antes do 

Encerramento   

Registro preenchido pelo sistema ao executar a 

funcionalidade de recuperação da ECD. Recupera 

as contas patrimoniais dos registros I350 (saldos 

das contas de resultado antes do encerramento – 

identificação da data) das ECD do período. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

C355  Detalhes dos Saldos das Contas de 

Resultado Antes do Encerramento   

Registro preenchido pelo sistema ao executar a 

funcionalidade de recuperação da ECD. Recupera 

o registros I355 (detalhes dos saldos das contas 

de resultado antes do encerramento) das ECD do 

período. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

C990  Encerramento do Bloco C    Encerramento do Bloco C   Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

E001  Abertura do Bloco E – Informações 

Recuperadas da ECF Anterior e 

Cálculo Fiscal dos Dados 

Recuperados da ECD   

O bloco E não é preenchido pela empresa. O 

sistema preencherá o bloco E no momento da 

recuperação da ECF no período imediatamente 

anterior e efetuará os cálculos fiscais relativos 

aos dados recuperados da ECD. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

E010  Saldos Finais Recuperados da ECF 

Anterior   

Este registro armazena as informações 

provenientes dos registros L100/L300 ou P100 ou 

U100 da ECF do período imediatamente anterior. 

O usuário solicitará a recuperação dos dados 

através da funcionalidade “Recuperar Saldos da 

ECF anterior”. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 
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E015  Contas Contábeis Mapeadas   Este registro armazena as informações 

provenientes dos registros K155/K356 da ECF do 

período imediatamente anterior. O usuário 

solicitará a recuperação dos dados através da 

funcionalidade “Recuperar Saldos da ECF 

anterior”. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

E020  Saldos Finais das Contas da Parte B 

do e-Lalur da ECF Imediatamente 

Anterior   

Recuperação dos saldos finais das contas da parte 

B do e-LALUR que serão replicados 

automaticamente pelo sistema para o registro 

M010/M500. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

E030  Identificação do Período   Registro preenchido pelo sistema ao executar a 

funcionalidade de recuperar ECD. Calculado de 

acordo com os períodos fiscais determinados no 

Bloco 0: 

- Trimestral; 

- Anual; ou 

- Mensal (para balanços de suspensão e redução). 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

E155  Detalhes dos Saldos Contábeis 

Calculados com Base nas ECD   

Registro preenchido pelo sistema ao executar a 

funcionalidade de recuperar ECD. Calculado a 

partir dos registros recuperados C155 de acordo 

com os períodos fiscais. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

E355  Detalhes dos Saldos das Contas de 

Resultado Antes do Encerramento   

Registro preenchido pelo sistema ao executar a 

funcionalidade de recuperar ECD. Calculado a 

partir dos registros recuperados C355 de acordo 

com os períodos fiscais. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

E990  Encerramento do Bloco E    Encerramento do Bloco E   Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

J001  Abertura do Bloco J – Plano de 

Contas e Mapeamento   

Apresenta o mapeamento do plano de contas 

contábil para o plano de contas referencial. Os 

registros deste bloco podem ser: 

I – Digitados; 

II – Importados; 

III – Replicados a partir do Bloco E; ou 

IV – Recuperados da ECF do período 

imediatamente anterior ao período da 

escrituração atual, transmitida via Sped. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

J050  Plano de Contas do Contribuinte   Registro onde deve ser informado o plano de 

contas da empresa. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

J051  Plano de Contas Referencial   Registro destinado a informar o plano de contas 

referencial da instituição gestora, referenciando 

com as respectivas contas do plano de contas da 

pessoa jurídica. Somente devem ser referenciadas 

as contas analíticas com natureza de conta 

(J050.COD_NAT) igual a “01” (contas de ativo), 

“02” (contas de passivo), “03” (patrimônio 

líquido) e “04” (contas de resultado). 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 
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J100  Centro de Custos   Registro destinado à informação dos centros de 

custos utilizados pela pessoa jurídica. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

J990  Encerramento do Bloco J    Encerramento do Bloco J   Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

K001  Abertura do Bloco K – Saldos das 

Contas Contábeis e Referenciais   

Apresenta os saldos das contas contábeis e 

referenciais. Os registros deste bloco podem ser: 

I – Digitados; 

II – Importados; ou 

III – Replicados a partir do Bloco E. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

K030  Identificação dos Períodos e Formas 

de Apuração do IRPJ e da CSLL no 

Ano-Calendário   

Registro de identificação dos períodos da 

escrituração necessários conforme definições de 

parâmetros do Bloco 0. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

K155  Detalhes dos Saldos Contábeis 

(Depois do Encerramento do 

Resultado do Período)   

Registro onde devem ser informados os saldos 

iniciais, os saldos finais, os totais de débitos e os 

totais de créditos de todas as contas patrimoniais 

da escrituração societária 

da pessoa jurídica (Ativo, Passivo e Patrimonio 

Liquido), no período de apuração. Poderá ser 

preenchido das seguintes formas: 

- Edição pelo programa da ECF; 

- Calculado pelo sistema através da 

funcionalidade de recuperar ECD; e 

- Importado de arquivo digital. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

K156  Mapeamento Referencial do Saldo 

Final   

Registro utilizado para mapeamento, por conta 

referencial, dos saldos finais de todas as contas 

patrimoniais da escrituração societária da pessoa 

jurídica (Ativo, Passivo e 

Patrimônio Líquido), nos respectivos peeríodo de 

apuração. Registro obrigatório apenas para as 

contas contabeis/centro de custos para as quais 

foram mapeadas mais de uma conta 

referencial no registro J051. Poderá ser 

preenchido das seguintes formas: 

- Edição pelo programa da ECF; 

- Calculado pelo sistema através da 

funcionalidade de recuperar ECD; e 

- Importado de arquivo digital. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

K355  Saldos Finais das Contas Contábeis 

de Resultado Antes do Encerramento   

Registro onde devem ser informados os saldos 

finais de todas as contas de resultado da 

escrituração societária da pessoa jurídica antes do 

encerramento. Poderá ser 

preenchido das seguintes formas: 

- Edição pelo programa da ECF; 

- Calculado pelo sistema através da 

funcionalidade de recuperar ECD; e 

- Importado de arquivo digital. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 
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K356  Mapeamento Referencial dos Saldos 

Finais das Contas de Resultado 

Antes do Encerramento   

Registro onde devem ser mapeados, por conta 

referencial, os saldo finais de todas as contas de 

resultado da escrituração societária da pessoa 

jurídica nos respectivos períodos 

de apuração. Registro obrigatório apenas para as 

contas contabeis/centro de custos para as quais 

foram mapeadas mais de uma conta referencial 

no registro J051. Poderá ser preenchido 

das seguintes formas: 

- Edição pelo programa da ECF; 

- Calculado pelo sistema através da 

funcionalidade de recuperar ECD; e 

- Importado de arquivo digital. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

K990  Encerramento do Bloco K    Encerramento do Bloco K   Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

L001  Abertura do Bloco L – Lucro Real    Abertura do Bloco L – Lucro Real   Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

L030  Identificação dos Períodos e Formas 

de Apuração do IRPJ e da CSLL no 

Ano-Calendário   

Registro de identificação dos períodos da 

escrituração necessários conforme definições de 

parâmetros do Bloco 0. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

L100  Balanço Patrimonial   Apresenta o balanço patrimonial com base nas 

contas referenciais para o período de apuração. O 

saldo inicial pode ser replicado do registro 

E010/E015 ou preenchido. O 

saldo final será recuperado do registro 

K155/K156. Caso o bloco K não possua dados e 

for SCP (0000.TIP_ECF = 2), o saldo final 

poderá ser preenchido. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

L200  Método de Avaliação de Estoques   Apresenta o método de avaliação de estoques Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

L210  Informartivo da Composição de 

Custos   

Apresenta a composição dos custos dos produtos 

fabricação própra vendidos e custo dos serviços 

prestados no período para as empresas que 

utilizam o inventário permanente. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

L300  Demonstração do Resultado do 

Lucro Líquido Fiscal   

Apresenta o demonstrativo do resultado do 

exercício para o período de apuração. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

L400  Ajustes do Regime Tributário de 

Transição (RTT)   

Registro obrigatório somente para quem fez a 

opção pelo RTT no ano calendário de 2014 

(0010.OPT_RTT). 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 
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L410  Totais dos Lançamentos Fiscais do 

RTT por Conta Contábil e Centro de 

Custo   

Detalhamento das inclusões e expurgos relativos 

ao RTT nas contas referenciais de resultado. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

L990  Encerramento do Bloco L    Encerramento do Bloco L   Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

M001  Abertura do Bloco M – Livro 

Eletrônico de Apuração do Lucro 

Real (e-Lalur) e Licro Eletrônico de 

Apuração da Base de Cálculo da 

CSLL (e-Lacs)   

 Abertura do Bloco M – Livro Eletrônico de 

Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e Licro 

Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da 

CSLL (e-Lacs)   

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

M010  Identificação da Conta na Parte B e-

Lalur e do e-Lacs   

Cadastra os saldos iniciais no período da 

escrituração das contas da parte B utilizadas no e-

LALUR e no e-LACS. Registro pode ser 

replicado da ECF anterior, importado e/ou 

editado. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

M030  Identificação do Período e Forma de 

Apuração do IRPJ e da CSLL das 

Empresas Tributadas pelo Lucro 

Real   

Registro de identificação dos períodos da 

escrituração necessários conforme definições de 

parâmetros do Bloco 0. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

M300  Lançamentos da Parte A do e-Lalur   Apresenta os lançamentos da parte A do e-

LALUR. Este registro demonstrará a apuração da 

base de cálculo da IRPJ anual, trimestral e nos 

meses com estimativa apurada com base no 

balanço/balancete. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

M305  Conta da Parte B do e-Lalur   Relacionamento do lançamento da parte A do e-

Lalur com a conta da parte B do e-Lalur, de 

acordo com as regras abaixo: 

- Se adição, credita na conta da parte B 

- Se exclusão, debita conta da parte B 

- Se prejuízo, debita conta da parte B 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

M310  Contas Contábeis Relacionadas ao 

Lançamento da Parte A do e-Lalur.   

Relaciona so lançamentos da parte A do e-Lalur 

com as contas contábeis. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

M312  Números dos Lançamentos 

Relacionados à Conta Contábil   

Apresenta o número dos lançamentos contábeis 

relacionados ao lançamento da conta da parte A, 

quando não for utilizado todo o saldo da conta 

contábil. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

M315  Identificação de Processos Judiciais 

e Administrativos Referentes ao 

Lançamento   

Identifica os processos judiciais e administrativos 

utilizados que embasaram o lançamento na parte 

A. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

M350  Lançamentos da Parte A do e-Lacs   Apresenta os lançamentos da parte A do e-Lacs. 

Este registro demonstrará a apuração da base de 

cálculo da CSLL anual, trimestral e nos meses 

com estimativa apurada com base no 

balanço/balancete. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 
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M355  Conta da Parte B do e-Lacs   Relacionamento do lançamento da parte A do e-

Lacs com a conta da parte B do e-Lacs, de acordo 

com as regras abaixo: 

- Se adição, debita na conta da parte B e credita 

na parte A. 

- Se exclusão, credita conta da parte B e debita na 

parte A. 

- Se prejuízo, credita conta da parte B e debita na 

parte A. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

M360  Contas Contábeis Relacionadas ao 

Lançamento da Parte A do e-Lacs.   

Relaciona so lançamentos da parte A do e-Lacs 

com as contas contábeis. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

M362  Números dos Lançamentos 

Relacionados à Conta Contábil   

Apresenta o número dos lançamentos contábeis 

relacionados ao lançamento da conta da parte A, 

quando não for utilizado todo o saldo da conta 

contábil. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

M365  Identificação de Processos Judiciais 

e Administrativos Referentes ao 

Lançamento   

Identifica os processos judiciais e administrativos 

utilizados que embasaram o lançamento na parte 

A. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

M410  Lançamentos na Conta da Parte B 

do e-Lalur e do e-Lacs Sem Reflexo 

na Parte A   

Apresenta os lançamentos em contas da parte B 

sem reflexos na parte A. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

M415  Identificação de Processos Judiciais 

e Administrativos Referentes ao 

Lançamento   

Identifica os processos judiciais e administrativos 

utilizados que embasaram o lançamento na parte 

B. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

M500  Controle de Saldos das Contas da 

Parte B do e-Lalur e do e-Lacs   

Apresenta a visão sintética do controle de saldos 

das contas da parte B do e-LALUR e e-LACS. 

Registro gerado pelo sistema a partir do saldo 

inicial e das movimentações. 

- Os campos SD_FIM_LAL e IND_SD_FIM do 

último período serão transportados para o E020 

da próxima ECF. 

- Quando a escrituração for trimestral, o saldo 

final do período será transportado para o saldo 

inicial do período seguinte. 

- O valor do SD_INI_LAL do primeiro período 

será igual ao saldo inicial do registro M010. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

M990  Encerramento do Bloco M    Encerramento do Bloco M   Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

N001  Abertura do bloco N – Cálculo do 

IRPJ e da CSLL   

 Abertura do bloco N – Cálculo do IRPJ e da 

CSLL   

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 
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N030  Identificação do Período e Forma de 

Apuração do IRPJ e da CSLL das 

Empresas Tributadas pelo Lucro 

Real   

Registro de identificação dos períodos da 

escrituração necessários conforme definições de 

parâmetros do Bloco 0. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

N500  Base de Cálculo do IRPJ Sobre o 

Lucro Real Após as Compensações 

de Prejuízos   

Apresenta a base de cálculo do IRPJ após as 

compensações de prejuízos. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

N600  Demonstração do Lucro da 

Exploração   

Apresenta a demonstração do lucro da 

exploração. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

N610  Cálculo da Isenção e Redução do 

Imposto sobre Lucro Real   

Apresenta o cálculo da isenção e redução do 

imposto sobre o lucro real. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

N615  Informações da Base de Cálculo de 

Incentivos Fiscais   

Apresenta informações da base de cálculo de 

incentivos fiscais. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

N616  Informações das Atividades 

Incentivadas   

Apresenta informações das atividades 

incentivadas. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

N620  Cálculo do IRPJ Mensal por 

Estimativa   

Apresenta o cálculo do IRPJ mensal por 

estimativa. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

N630  Cálculo do IRPJ Com Base no 

Lucro Real   

Apresenta o cálculo do IRPJ com base no lucro 

real. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

N650  Base de Cálculo da CSLL Após 

Compensações das Bases de Cálculo 

Negativa   

Apresenta a base de cálculo da CSLL, após as 

compensações da base de cálculo negativa. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

N660  Cálculo da CSLL Mensal por 

Estimativa   

Apresenta o cálculo da CSLL mensal por 

estimativa. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

N670  Cálculo da CSLL Com Base no 

Lucro Real   

Apresenta o cálculo da CSLL com base no lucro 

real. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 
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N990  Encerramento do Bloco N    Encerramento do Bloco N   Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

X001  Abertura do Bloco X – Informações 

Econômicas   

 Abertura do Bloco X – Informações Econômicas   Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

X280  Atividades Incentivadas -PJ em 

Geral   

Apresenta as atividades incentivadas das pessoas 

jurídicas em geral. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

X291  Operações com o Exterior -Pessoa 

Vinculada/Interposta/País com 

Tributação Favorecida.   

Apresenta as operações com o exterior com 

pessoa vinculada/interposta/país com tributação 

favorecida. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

X292  Operações com o Exterior -Pessoa 

Não Vinculada/ Não Interposta/País 

sem Tributação Favorecida   

Apresenta as operações com o exterior com 

pessoa não vinculada/não interposta/país sem 

tributação favorecida. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

X300  Operações com o Exterior -

Exportações (Entradas de Divisas)   

Apresenta as exportações. Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

X310  Operações com o Exterior -

Contratantes das Exportações   

Apresenta os contratantes das exportações. Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

X320  Operações com o Exterior -

Importações (Saídas de Divisas)   

Apresenta as importações. Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

X330  Operações com o Exterior -

Contratantes das Importações   

Apresenta os contratantes das importações. Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

X340  Participações no Exterior   Apresenta as participações no exterior. Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

X350  Participações no Exterior -Resultado 

do Período de Apuração   

Apresenta o resultado do período de apuração das 

participações no exterior. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 
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X390  Origem e Aplicação de Recursos -

Imunes ou Isentas   

Apresenta as origens e aplicações de recursos das 

imunes e isentas 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

X400  Comércio Eletrônico e Tecnologia 

da Informação   

Apresenta dados de comércio eletrônico e 

tecnologia da informação. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

X410  Comércio Eletrônico   Indicador de homepage ou servidor de comércio 

eletrônico de país. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

X420  Royalties Recebidos ou Pagos a 

Beneficiários do Brasil e do Exterior   

Apresenta os royalties recebidos ou pagos a 

beneficiários do Brasil e do exterior. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

X430  Rendimentos Relativos a Serviços, 

Juros e Dividendos Recebidos do 

Brasil e do Exterior   

Apresenta os rendimentos relativos a serviços, 

juros e dividendos recebidos do Brasil e do 

exterior. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

X450  Pagamentos/Remessas Relativos a 

Serviços, Juros e Dividendos 

Recebidos do Brasil e do Exterior   

Apresenta os pagamentos/remessas relativos a 

serviços, juros e dividendos recebidos do Brasil e 

do exterior. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

X460  Inovação Tecnológica e 

Desenvolvimento Tecnológico   

Apresenta dados referentes a inovação 

tecnológica e desenvolvimento tecnológico. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

X470  Capacitação de Informática e 

Inclusão Digital   

Apresenta dados referentes a capacitação de 

informática e inclusão digital. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

X480  Repes, Recap, Padis, PATVD, 

Reidi, Repenec, Reicomp, Retaero, 

Recine, Resíduos Sólidos, Recopa, 

Copa do Mundo, Retid, REPNBL-

Redes, Reif e Olimpíadas   

Apresenta dados referentes a Repes, Recap, 

Padis, Patvd, Reidi, Repenec, Recompe, Retaero, 

Recine, Recopa e Cinema Perto de Você. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

X490  Pólo Industrial de Manaus e 

Amazônia Ocidental   

Apresenta dados referentes ao pólo industrial de 

Manaus e Amazônia Ocidental. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

X500  Zonas de Processamento de 

Exportação (ZPE)   

Apresenta dados referentes às Zonas de 

Processamento de Exportação. 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 



74 

 

X510  Áreas de Livre Comércio (ALC)   Apresenta dados referentes às áreas de livre 

comércio (ALC). 

Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

X990  Encerramento do Bloco X    Encerramento do Bloco X   Registro validado no 

Programa Validador e 

Assinador (PVA) 

 

 

 

 


