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Com o passar dos anos houve uma necessidade de aprimorar as ferramentas utilizadas para 

disponibilizar informações fidedignas aos usuários.Dentre essas o Sistema Público de 

Escrituração Digital (SPED fiscal) é um arquivo de caráter digital constituído por um 

conjunto de documentos, escrituração e informações que são prestadas aos entes federativos 

(União, Estado, Município). O SPED foi instituído pela Receita Federal por meio do Decreto 

nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007 com a finalidade de registrar as operações realizadas pelos 

contribuintes,e é composto por determinados módulos, como por exemplo, a EFD 

(Escrituração Fiscal Digital),sendo necessário para o processo de validação viabilizando 

soluções,melhoria naqualidade das informações e trazendo maior eficácia na fiscalização, 

visando acabar com a sonegação fiscal.Diante do que foi explanado, o presente estudo tem 

como objetivo avaliar os erros mais frequentes ocorridos no processo de validação do SPED 

fiscal observados por um escritório de contabilidade durante o primeiro trimestre de 2018. 

Para alcançar o objetivo da pesquisa a metodologia utilizada é de caráter descritivo, onde foi 

realizado uma revisão de literaturautilizando artigos científicos, Lei Complementar, manual 

do SPEDe livros. A pesquisa pretende trazer uma abordagem qualitativa, quanto à verificação 

dos erros e posteriormente elaborar um rankingtrazendo os erros mais frequentes entre as 

dezempresas selecionadas no momento da validação. O estudo de caso será realizado na 

Famsil Contabilidade de Cruz das Almas, que terá como auxilio os arquivos textos que são 

enviados mensalmente pelos usuários. Os arquivos disponibilizados serão separados 

esubmetidos a analise no PVA (Programa Validador e Assinador), após a coleta será realizada 

uma avaliação dos dados e em seguida os mesmos serão apresentados em tabelas de maneira 

decrescente trazendo do erro mais cometido ao menos praticado, a ferramenta utilizada para 

dar suporte ao pesquisador é o Excel. Com essa pesquisa espera-se contribuir para a 

diminuição dos erros ocorridosna validação do SPED, identificando as deficiências e 

dificuldades dos usuários para assim elevar a otimização dos serviços nos escritórios de 

contabilidade. 
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