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RELATO DA SITUAÇÃO ANTERIOR À INTRODUÇÃO DA INOVAÇÃO
Ao longo dos anos os contribuintes do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, vem apresentando
suas Declarações de Rendimento ou Ajuste à Secretaria da Receita Federal através de
formulários extensos, com um número muito grande de informações e cálculos complexos.
Esta forma de apresentação da declaração é responsável pelo alto custo de processamento das
informações pela Secretaria da Receita Federal, que está embutido no desenvolvimento de
sistemas complexos de transcrição, crítica e depuração das informações.
Apesar dos esforços de recuperação das informações contidas nas declarações, por muitas
vezes a SRF se via obrigada a convocar o contribuinte para dirimir dúvidas e efetuar os
acertos necessários em suas declarações, o que aumenta o custo e gera desconforto para o
contribuinte.
Os volumes são relevantes. Nos últimos sete anos foram entregues 17 milhões de Declarações
de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, para um total de 2,8 milhões contribuintes, que
apresentaram declarações neste período.
Visando a simplificação de todo processo, a redução dos custos e oferecendo uma forma mais
amigável e segura do contribuinte preencher sua declaração, desde 1991 a SRF oferece aos
contribuintes os Programas Geradores de Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica.
Os programas são distribuídos em disquete pela SRF, gratuitamente. Os mesmos podem ser

obtidos nos órgãos da SRF ou a partir do ano de 1996, via Internet.
As vantagens da utilização dos Programas Geradores de Declaração são muitas, e realmente
mudaram a realidade, tanto do contribuinte, que é beneficiado com uma forma mais
confortável, rápida e segura para preencher sua declaração, quanto para a SRF, que além de
reduzir os custos de transcrição, arquivamento e crítica das declarações, passa a receber dados
mais confiáveis e com alto grau de consistência e qualidade.
A entrega de declarações em disquete vem sendo aprimorada ao longo do tempo. A prova de
seu sucesso foi a decisão da SRF, que em 1996, obrigou as empresas a entregarem as
declarações de IRPJ, com apuração pelo Lucro Real, em disquete. A apuração pelo Lucro
Real é a forma mais complexa de declaração do IRPJ, e é utilizada pelas maiores empresas,
num total de 187.000 no ano de 1997.
DESCRIÇÃO DO PROJETO
Os Programas Geradores de Declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, tem por
finalidade, auxiliar e simplificar a tarefa do contribuinte, quando do preenchimento e entrega
das declarações.
De posse do Programa Gerador de Declaração, que pode ser obtido pelos órgãos da Receita
Federal ou via Internet, o contribuinte recebe todo um conjunto de informações necessárias
para o correto preenchimento de sua declaração.
Essas informações vão desde instruções para auxiliá-lo na utilização e navegação pelas telas
do programa, até informações de cunho fiscal, que estão contidas no programa em forma de
"Ajuda" (Help On Line) como também em forma de manual que pode ser consultado em tela
ou impresso para estudo.
A solução contempla as seguintes funcionalidades:
. Captação dos Dados
Oferece duas alternativas para o preenchimento da declaração: uma convencional, através da
digitação das informações, e outra através da importação de dados, a partir de arquivo tipo
texto que deverá obedecer à descrição aprovada pela Receita Federal.
. Cálculos e Transportes
O Programa efetua cálculos e transportes, tomando mais rápido e seguro o preenchimento da
declaração. Para que a declaração espelhe integralmente a situação do contribuinte, o
programa permite que todos os campos transportados sejam passíveis de alteração.
. Apontamento de erros
O programa fornece como recurso adicional, a função de Verificação de Pendências, que pode
ser utilizada a qualquer momento durante o preenchimento das declarações, apontando todos
os tipos de erros encontrados, que serão exibidos no vídeo ou impressos.
. Registro e acompanhamento
Imprime relatórios que possibilitam ao contribuinte, o acompanhamento do preenchimento da
declaração, como também o registro dos dados declarados para arquivamento convencional.
. Ajuda ao contribuinte
Oferece o recurso de "Ajuda" (Help On Line), para apoiar o contribuinte na utilização do
produto, dar esclarecimentos sobre seu conteúdo e recursos, como também, fornecer
informações sobre legislação, aplicação de alíquotas e estabelecimento de bases de cálculo.
. Geração da declaração
O programa possibilita gravar o disquete contendo a declaração para entrega à Secretaria da
Receita Federal, e respectivo Recibo de Entrega, após o processo de validação das
informações prestadas pelo contribuinte.
. Segurança dos dados
O sistema oferece funções de Cópia e Restauração das declarações transcritas, para evitar

eventuais perdas.
Os arquivos são gravados em modo texto, garantindo a transparência das informações. Todos
os registros contêm assinaturas eletrônicas para evitar a alteração dos mesmos, e preservar sua
integridade.
RELATO DA SITUAÇÃO ATUAL
Os volumes atingidos são impressionantes. Enquanto a quantidade de contribuintes PJ cresceu
de 2,4 milhões em 1991 para 2,8 em 1997, as declarações em disquetes passaram de 37 mil
(1,5%) para 1,8 milhões (65%) no mesmo período.
. O gráfico abaixo demonstra a evolução da entrega de declarações de IRPJ em disquete.
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Em função da aplicação desta solução, no período compreendido entre 1991 e 1997, o
SERPRO e SRF deixaram de transcrever um total de 4,5 milhões de declarações, que
corresponde praticamente a um exercício e meio de entrega, gerando uma economia muito
grande no processo de captação e armazenamento das informações.
A redução dos custos não se concentra na captação dos dados, também se dá, nos sistemas de
tratamento de informações, que uma vez recebendo dados com índice maior de acerto evitam
que as declarações fiquem retidas em malha.
A Secretaria da Receita Federal e o SERPRO continuam a procurar formas que melhorem o
preenchimento e entrega das declarações. O foco no contribuinte, e a necessidade de se
prestar um atendimento conclusivo, nos leva sempre a buscar novas soluções.
A EXISTÊNCIA DE PARCERIAS
A parceria efetiva existente entre as equipes do SERPRO e SRF é um dos componentes
básicos do sucesso atingido pelos Programas Geradores de Declaração do IRPJ. Essas equipes
têm um objetivo comum que é gerar um produto de alta qualidade.

