
AReceita Federal determinou que até o dia 
22 de junho deste ano todas as empresas 
tributadas pelo lucro presumido façam sua 

adesão ao registro de Certificação Digital junto 
a uma Autoridade Certificadora. O Certificado 
Digital corresponde a um documento eletrônico 
que permite a identificação, com validade jurídi
ca para todos os atos realizados, de uma pessoa 
física (e-CPF), uma empresa (e-CNPJ) ou um site. 

São nove autoridades certificadoras, públicas 
e privadas, ligadas ao governo: Serpro, Caixa Eco
nômica Federal, Serasa Experian, Receita Federal, 
Certisign, Imprensa Oficial, Autoridade Certifica
dora da Justiça e Autoridade Certificadora da Pre
sidência da República. 

"A Serasa é um dos participantes do processo 
e exerce papel importante, porque estamos lo
calizados nas principais capitais, com uma rede 
bastante abrangente. Queremos representar uma 
alternativa conveniente para que as empresas ad
quiram esse produto", afirma Igor Ramos Rocha, 

presidente da Unidade de Negócios de Identida
de Digital da Serasa Experian. 

A partir da certificação, as transações feitas 
on-line e a troca eletrônica de documentos ficam 
seguradas em ambiente digital . Atualmente, 700 
mil pessoas cadastradas util izam a certificação 
digital para fins profissionais. 

Somente depois da solicitação de seu certifi
cado digital é que as empresas serão autorizadas 
a assinar digitalmente as declarações de demons
trativos que devem ser encaminhadas à Receita 
Federal. O governo espera o cadastramento de 
1,5 milhão de empresas para o cumprimento de 
obrigações fiscais até o final do ano. 

COMO FUNCIONA 
A Certificação Digital é regulamentada pelo 

governo por meio da 1CP Brasil (Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileiras) e foi colocada em 
operação em abril de 2002. O portador da certi
ficação eletrônica tem a possibi l idade de acessar 



serviços da Receita Federal e assinar documentos 
eletrônicos com validade jurídica. 

Para obtê-la , o usuário paga um valor e rece
be um cartão com chip, acompanhado de uma 
leitora. Os certificados também p o d e m ficar ar
mazenados no computador do usuário. 

"Entre pessoas físicas, usa-se a certificação d i 
gital em qualquer ocasião em que seja necessária 
uma representação, como no pagamento de uma 
conta em banco ou em loja. )á as empresas ga
nham com a redução da burocracia e com as van
tagens da tecnologia. É um processo irreversível", 
diz Júlio Consentino, vice-presidente de Relações 
Institucionais da Certisign. 

NOTA FISCAL ELETRÔNICA 
Outra iniciativa do governo é fazer com que 

as empresas passem a emitir a Nota Fiscal Ele
trônica (NF-e). A Receita Federal e as Secretarias 
Estaduais da Fazenda estão interagindo para a 
ampliação de emissões de NF-e em todo o País. 
Até o final do ano, pelo menos 54 ramos de ati
vidades econômicas listadas pelo governo serão 
obrigados a emitir NF-e - cerca de 500 mi l empre
sas. Ainda restam três prazos neste ano para que 
as empresas adotem o uso da Nota Fiscal Eletrô
nica, de acordo com sua atividade: 1 o de abril, 1 o 

de julho e 1o de outubro. 

Desde que seu uso teve início, em 2005, as 
NF-e já movimentaram R$ 9 trilhões, o que re
presenta 704 milhões de emissões. O processo 
de envio e recebimento da nota eletrônica evita 
o tratamento com o papel, o que gera redução 
de custos. As NF-e são protegidas por criptogra
fia, sendo impossível interceptar o sigilo do do
cumento pela internet. "É um processo seguro 
e imune a fraudes. São evitadas a ocorrência de 
notas fiscais 'frias' e a evasão fiscal, com redução 
do trânsito de mercadorias sem nota, com um 
padrão de segurança muito maior", explica Igor 
Ramos Rocha, da Serasa. 

Por parte do governo, há expectativa de au
mento da arrecadação, com o cruzamento de da-

dos e a digitalização total do sistema. A Receita 
Federal terá o registro de todas as mercadorias 
em circulação e o rastreamento do ponto de onde 
elas saem ao ponto para onde são enviadas. Para 
os empresários, há ganho em relação à otimiza
ção do processo de tratamento fiscal. 

"O novo s istema tributário nacional está 
passando para o mundo eletrônico, to ta lmen
te confiável e transparente. Acredi tamos que, 
até 2012, o s is tema esteja completamente inte
grado. Para quem paga seus impostos em dia , 
é mui to melhor saber que todos estão contri
b u i n d o corretamente. A fiscalização vai passar 
a ser imediata , como em um 'big brother' fis
cal", diz Consent ino, da Cert is ign. 

SPED 
Implantado no ano de 2005, o Sped (Sistema 

Público de Escrituração Digital) é um ambiente 
de informação que liga as empresas à Receita Fe
deral por meio de arquivos eletrônicos. Em um 
prazo de dois anos, o sistema vai promover a des
materialização de toda a contabilidade de papel, 
que passará para o meio eletrônico, em âmbito 
nacional. Trata-se de um sistema de informação 
que tem a capacidade de realizar a interação en
tre o fisco e os contribuintes. Está dividido em 
três subprojetos: Escrituração Contábil Digital, 
Escrituração Fiscal Digital e a NF-e. 

"Vamos estabelecer um controle das informa
ções, com a possibi l idade de apontar empresas 
que sonegam impostos. As empresas, por sua 
vez, têm a chance de reestruturar a base de da
dos, aumentando sua capacidade administrati
va", diz Carlos Sussumu Oda, supervisor do Sped 
e auditor fiscal da Receita Federal. 

Text Box
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