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• Novembro/2021 : Envio de informações Simples Nacional pela DCTF-Web

• Única forma de acesso: Interface web e-CAC por meio de certificado digital
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“Nos últimos anos a Receita Federal do Brasil implantou uma série de serviços e obrigações que são realizados por meio do e-CAC - Centro 
Virtual de Atendimento. O acesso ao eCAC, é por meio de um navegador “Browser”, utilizando o código de acesso ou certificado digital. 
No último mês de outubro de 2021, entrou em vigor mais uma obrigação denominada DCTF Web, onde aborda um grande número de empresas.

Os serviços ofertados pelo eCAC e demais necessários para entrega de obrigação e/ou geração das guias para pagamento, são 
estruturados de forma individualizada, por empresa (contribuinte), não permitindo acesso em massa pelos Contadores que atendem a 
maioria das empresas no Brasil.

Para inibir o uso de "robôs" que visam automatizar processo, os sistemas da Receita Federal, a cada dia, estão mais criteriosos e com 
maior nível de bloqueio, o que está impedindo o trabalho das empresas de contabilidade, porém, em virtude do volume de acesso da sua 
equipe de trabalho para atender seus clientes, acabam sendo considerados possíveis "robôs", e assim tendo seus acessos.

Os problemas de instabilidades nos serviços e curto prazo para as empresas cumprirem as suas obrigações, está tornando inviável a 
prestação de serviços contábeis, fiscal e pessoal. Tecnologias atuais de automação de processamento, que permitem ganhar escala no 
trabalho e minimizar erros, são bloqueadas pelo Governo, não permitindo uma melhor prestação de serviços contábeis.

. Existem tecnologias atuais que permitem implantar meios de serviços de Interface de Programação de Aplicações (API) entre os sistemas do 
Governo e os sistemas de mercado Diante do exposto, se faz necessário que a Receita Federal do Brasil reveja sua forma de 
disponibilizar os serviços para os contribuintes, e principalmente para as empresas de contabilidade, responsáveis pelo atendimento da 
maioria dos contribuintes no Brasil.

Com urgência se faz necessário implantar serviço por meio de API (Interface de Programação de Aplicações ou Interface de Programação de 
Aplicação), que permita uma maior automação nos processos e menos acesso individualizado aos portais e sistema da Receita Federal do 
Brasil.

Ofício CFC à Receita Federal em novembro de 2021:



Cooperação com Serpro, CFC, Fenacon e empresas de software:

Reuniões coordenadas iniciadas em novembro/21:

• Não alteração de regras de negócio dos sistemas transacionais. 
• Redução do custo global de operação para o usuário profissional do e-CAC
• Disponibilização de  comunicação estável, profissional e veloz entre contadores e RFB
• Especificação do produto final realizada pelo cliente final sujeita a posterior aprovação da RFB



Produto especificado: Integra Contador

• Plataforma de serviços que fornece um conjunto de APIs
• Custo de desenvolvimento e sustentação 100% Serpro
• Consumo conforme necessidade
• Integração entre os sistemas dos clientes e as bases de dados de governo
• Serpro remunerado diretamente pelos usuários da solução de modo a ressarcir os valores necessários à 

sustentabilidade dos sistemas informatizados envolvidos.
• Contratação do serviço diretamente na loja Serpro

Plataformas de mercadoAPIs Contadores





Custos Serpro:

Contribuinte Quantidade de 
requisiçoes Custo estimado

Simples Nacional 12 R$                1,14 
MEI 5 R$                0,99 

Demais 17 R$                1,29 
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