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A Certificação Digital é um meio de identificação digital de contribuintes em relação 

aos órgãos federais, estaduais e municipais que modifica a relação entre 

fisco/contribuinte tornando não necessária a presença física, em outras palavras o 

contribuinte não tem mais que se deslocar aos órgãos e pode efetuar diversas opções, 

solicitações, parcelamentos ou se apresentar, atualmente pelos meios eletrônicos 

(internet) também pode efetuar diversas operações internas que vão desde o acesso ao 

homebanking, como a emissão de uma nota fiscal eletrônica. 

 

Por conta de ser um meio criptografado de conexão com padrão de acesso ICP Brasil 

(Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileiras) torna mais difícil o uso indevido e deixa 

mais segura a conexão e acesso do contribuinte com os órgãos competentes, tanto que 

depois da implantação desse meio houve uma grande redução nos números de fraudes. 

 

Cada vez mais os órgãos públicos estão se adaptando a esse meio seguro e utilizando a 

certificação tornando mais prática a vida de quem a utiliza, atualmente desde a emissão 

de notas fiscais eletrônicas até a conectividade social passaram a utilizar a Certificação 

Digital para validar as informações e a abrangência se tornará cada vez mais 

imprescindível para as empresas.  

 

A Certificação Digital está evoluindo passando ao padrão ICP, através de certificados 

digitais para entrega das informações trabalhistas e previdenciárias da SEFIP pela 

conectividade social/ICP. Até o final do mês de dezembro/2011 “todas as empresas”, 

sem restrição, terão o prazo para adquirir a certificação digital e enviar suas declarações 

pelo conectividade social/ICP. 



 

O modelo de antigo de entrega se tornará assim como os LP´S, ou as fitas K7, ou os 

filmes VHS, objeto de decoração em museus. Entretanto muitos contadores ainda não se 

adequaram a esse novo padrão e como uma parte da população brasileira, vão deixar 

para ultima hora para se adequar a essa nova realidade, dessa forma permanecem ainda 

a entregar suas declarações pelo antigo arquivo .pri, meio defasado e que era cedido 

pela Caixa Econômica através da validação de um disquete e era propicio a fraudes, 

pois não era necessária a permissão digital do responsável ou da empresa contratada 

para entrega de declarações, desta maneira qualquer contribuinte que tivesse um arquivo 

.pri (multiusuário) poderia entregar diversas declarações para INSS/FGTS. 

 

Nesse aspecto a certificação digital poderá ser um grande avanço, pois evita a 

possibilidade de qualquer empresa entregar dados. Limitando o uso de procuradores que 

poderão ser somente pessoas jurídicas, ou pessoas físicas desde que sejam empregados 

com certificações digitais e autorizados por procurações eletrônicas, criando um 

vínculo, uma relação eletrônica de responsabilidade entre os prestadores de serviços, ou 

entre funcionários e entre as empresas de contabilidades e seus clientes. 

 

As Certificações Digitais estão cada vez mais acessíveis, pois se anteriormente para tê-

las era necessário um recurso relativamente alto, hoje por valores cada vez mais em 

conta uma empresa adquire e os benefícios de quem tem, são múltiplos, ou seja, ao 

invés de uma empresa emitir notas de papeis, por exemplo, sai mais em conta gerar a 

certificação dessa maneira ela agrega valores a firma diminui o tempo de permanência 

em filas intermináveis de espera. 

 

Não serei tolo de dizer que esse meio é impossível de ser fraudado, mas digo com muita 

convicção de que quem tem certificação, encontra mais tempo para desenvolver outras 

tarefas, ou delega ordens com mais flexibilidade que num passado distante não tinha.  

 

Quem imaginaria que em dez anos teríamos tantas mudanças em nossa área, lembro o 

tempo que muitas vezes tive que ir a Receita Federal e perdi um dia inteiro, ou boa parte 

dele, para resolver problemas que hoje com um simples clique ou com uma visita rápida 

ao site do órgão competente facilmente resolvo em poucos minutos.  

 



Realmente nossa profissão de contabilidade está no futuro, para quem imaginava que 

iríamos parar somente na ferramenta chamada informática, no MS-dos, no Windows ou 

Internet. Hoje temos todas essas ferramentas somadas como meio de trabalho e temos o 

privilegio de estar sempre presente no futuro onde ocorrem as mudanças, deixamos de 

fazer empiricamente para desenvolver rotinas cada vez mais sofisticadas e estamos na 

ponta da lança qualquer um pode perceber isso.  


