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Campinas/SP, 13 de março de 2020 

 

 

 

 

À 

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE 

SÃO PAULO – PRODAM – SP – S/A. 

 

 

 

 
Estivemos nas dependências da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO – PRODAM – SP – 

S/A., realizando trabalhos de auditoria das Demonstrações Contábeis do 

exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 

 

Nossos exames foram efetuados de acordo com as normas brasileiras e 

internacionais de Auditoria, consequentemente, incluíram as provas dos 

registros contábeis e evidências que suportam os valores e as informações 

divulgados nas demonstrações contábeis, correspondentes ao exercício 

findo em 31 de dezembro de 2019. 

 

A seguir apresentamos nosso relatório em forma longa sobre a referida 
revisão e análise e que compreendem: 

 

Balanço Patrimonial; 

Demonstração de Resultado do Exercício; 

Demonstração de Resultado Abrangente; 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; 

Demonstração dos Fluxos de Caixa; 

Demonstração do Valor Adicionado; 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis; e 

Relatório Circunstanciado da Auditoria. 

 

 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem 
necessários. 

 

 

 

 

 

STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA 

Roberto Araújo de Souza 

Sócio Responsável 

CTCRC 1SP242826/O-3 
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

Aos 

Acionistas, Administradores e Conselheiros da 

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE 

SÃO PAULO – PRODAM – SP – S/A. 

 

Opinião com ressalvas  

Examinamos as demonstrações contábeis da EMPRESA DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO – 

PRODAM – SP – S/A., que compreendem o balanço patrimonial em 31 
de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do 

resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 

caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 

notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.  

 

Em nossa opinião, exceto pelos assuntos descritos no parágrafo base para 

opinião com ressalvas, as demonstrações contábeis acima referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 

patrimonial e financeira da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO – PRODAM – SP – 

S/A., em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e 

os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil.  

 

Base para opinião com ressalvas 

 

Contas a receber de clientes – ausência de provisão de perdas 

Conforme nota explicativa n° 5 (cinco), a companhia possuía em 

31/12/2019 contas a receber de clientes no valor de R$ 136,818 milhões. 

A companhia constituiu provisão para crédito de liquidação duvidosa no 

valor de R$ 25,181 milhões. Nossa análise indica que há uma insuficiência 

de provisão no valor de R$ 43,880 milhões. Consequentemente, em 2019, 

o resultado do exercício, o patrimônio líquido e o ativo circulante estão 

superavaliados nesse valor. 

 
Estudos sobre o imobilizado e intangível 

Anteriormente, as práticas contábeis adotadas no Brasil consideravam 

como aceitáveis as taxas de depreciação fiscais a serem utilizadas para 

fins contábeis. Com o advento da Lei 11.638/07 e a emissão do 

pronunciamento técnico contábil CPC 27 - Ativo Imobilizado, do Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis, e sua interpretação ICPC 10 e 

pronunciamento técnico contábil CPC 04 – R1 – ativos intangíveis, as 

empresas foram requeridas a calcular e registrar a depreciação e 

amortização de acordo com a expectativa de vida útil dos ativos 

imobilizados e intangível, sendo que os efeitos dessa revisão de vida útil 
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deveriam ter sido ajustados de forma prospectiva a partir de 01 de janeiro 

de 2010. Contudo, a administração não determinou as análises para 

determinação da vida útil dos ativos imobilizados e intangível, e a 

verificação dos possíveis impactos decorrentes da aplicação desse 

procedimento contábil. Consequentemente, não foi possível satisfazermo-

nos, por meio de outros procedimentos de auditoria, caso a Companhia 

tivesse revisado a vida útil de seus ativos imobilizados e intangíveis, dos 

eventuais efeitos, sobre o saldo de depreciação/amortização acumuladas 

registradas no ativo não circulante, no valor de R$ 289,421 milhões, e da 

despesa de depreciação/amortização registradas no resultado do exercício 

no valor de R$ 13,612 milhões. 

 
Teste de impairment (teste de recuperabilidade) 

A Administração da companhia contratou empresa de avaliação para 

efetuar o teste de recuperabilidade dos valores registrados no imobilizado, 

intangível e diferido (teste de impairment), com o objetivo de assegurar 

que os citados ativos não estejam registrados por valores superiores 

àqueles passíveis de serem recuperados no tempo pelo uso nas operações 

da entidade ou pela sua venda. Ocorre QUE O teste não foi efetuado 

conforme as normas contábeis, em especial o CPC 01. Como resultado a 

contabilidade registrou uma perda de R$ 5,809 milhões. 

Consequentemente não foi possível mensurar os efeitos, se o teste fosse 

realizado de acordo com as normas contábeis aplicando-se o CPC 01, no 

resultado do exercício e no patrimônio líquido. 
 

Outros Assuntos 

 

Auditoria do período anterior  

As demonstrações contábeis da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO – PRODAM – SP – 

S/A., para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foram 

examinadas por outros auditores independentes, que emitiram relatório 

em 25/04/2019 com opinião sem modificação sobre estas demonstrações, 

e parágrafos de ênfase sobre autuação de ISS no valor de R$ 71,092 e 

não constituição de provisão para perdas com clientes no valor de R$ 

45,601 milhões. 

 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 

internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 

com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 

“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 

contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo 

com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 

Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 

Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 

responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 



 

6 

 

evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião.  

 

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis 

e o relatório do auditor  

 

A administração da Companhia é responsável por essas outras 

informações que compreendem o Relatório de Atividades.  

 

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório 

de Atividades e não expressamos qualquer forma de conclusão de 

auditoria sobre esse relatório.  
 

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa 

responsabilidade é a de ler o Relatório de Atividades e, ao fazê-lo, 

considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com 

as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na 

auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 

relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há 

distorção relevante no Relatório de Atividades, somos requeridos a 

comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.  

 

Responsabilidades da administração e da governança pelas 

demonstrações contábeis 
 

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 

das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 

necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres 

de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 

erro.  

 

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é 

responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar 

operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 

sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 

das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda 
liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 

alternativa realista para evitar o encerramento das operações.  

 

Os responsáveis pela administração da Companhia são aqueles com 

responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 

demonstrações contábeis.  
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 

contábeis  

 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 

contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 

independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 

auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 

segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 

com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 

as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 

decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 

individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 

base nas referidas demonstrações contábeis.  

 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 

internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 

mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:  

 

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 

demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou 

erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 

tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 

suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de 

distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 

erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 

conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.  

 

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 

auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às 

circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 

eficácia dos controles internos da Companhia. 

 

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 

pela administração. 

 

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 

contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 

auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou 

condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos 

que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 

relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 

contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 

forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
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evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 

eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se 

manter em continuidade operacional.  

 

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 

demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações 

contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.  

 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, 

entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 

constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 

significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 

trabalhos. 

 

Campinas/SP, 13 de março de 2020 

 

 

 

 
ROBERTO ARAÚJO DE SOUZA 

CTCRC1SP242826/O-3 

CRC2SP023856/O-1 Sócio Responsável 
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EXTENSÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS 

 

 

Conforme nosso contrato de prestação de serviços CO.02.12/19, Processo 

de Informação 50/2019 e Pregão Eletrônico 9.003/2019, foram realizados 

serviços de auditoria das demonstrações contábeis do exercício findo em 

31 de dezembro de 2019. 

 

Nossos trabalhos têm que o objetivo de uma auditoria, é aumentar o grau 

de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Isso é 
alcançado mediante a expressão de uma opinião pelo auditor sobre se as 

demonstrações contábeis foram elaboradas, em todos os aspectos 

relevantes, em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro 

aplicável.  

 

No caso da maioria das estruturas conceituais de auditoria, para fins 

gerais, essa opinião expressa se as demonstrações contábeis estão 

apresentadas adequadamente, em todos os aspectos relevantes, em 

conformidade com a estrutura de relatório financeiro.  

 

Uma auditoria conduzida em conformidade com NBC-TAs (Normas 

Brasileira de Contabilidade – Técnicas de Auditoria Independentes) e 
exigências éticas relevantes, capacita o auditor a formar essa opinião. 

 

Em nossos trabalhos não evidenciamos nenhum efeito significativo que 

pudesse ocasionar reflexos substanciais no encerramento das contas do 

exercício findo em 31 de dezembro de 2019, exceto aqueles comentados 

em nosso relatório circunstanciado, que é parte integrante deste relatório. 

 

Nesta oportunidade os trabalhos realizados incluíram todos os 

procedimentos normalmente aplicados em exames conduzidos de acordo 

com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 

 

Tais procedimentos foram aplicados nesta etapa dos trabalhos, a fim de 

que as demonstrações contábeis anuais apresentassem adequadamente a 
posição patrimonial e financeira da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO – PRODAM – SP – 

S/A.. 
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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA AUDITORIA 

 

Concluídos nossos exames das demonstrações contábeis correspondentes 

ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, apresentamos este 

relatório, com os principais pontos observados, com as devidas 

recomendações e sugestões para fortalecimento dos controles internos. 

 

 

1. SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS. 

 

Revisamos o sistema de controles internos nos seus aspectos contábeis, 

na extensão e forma necessárias para avaliá-lo, de acordo com a extensão 
que os trabalhos de auditoria requerem, de acordo com as normas de 

auditoria, cujos aspectos abordados estão devidamente considerados 

neste relatório circunstanciado. Observamos ainda os procedimentos no 

tocante ao cumprimento da Legislação Societária e Normas Brasileiras de 

Contabilidade. 

 

Ressaltamos que os trabalhos executados por meio de provas seletivas, 

testes e amostragens não têm a propriedade de revelar todas as 

eventuais deficiências do sistema de controles internos, portanto, o 

presente relatório não constitui garantia da inexistência de erros ou 

imperfeições.  

 
As atividades de controle devem ser parte integrante das atividades 

diárias de uma companhia, e um sistema efetivo de controle interno 

requer que uma estrutura apropriada seja estabelecida, com as atividades 

de controles definidas para cada nível do negócio.  

 

Esses controles devem incluir revisões de alto nível, atividades de controle 

apropriadas para diferentes departamentos ou divisões, controles físicos, 

verificação de conformidade com os limites de exposição de riscos, 

sistema de aprovações e autorizações e de verificação e reconciliação. 

 

A Empresa possui normas internas e fluxogramas operacionais dos 

controles internos, devidamente aprovados e integrados aos sistemas 

informatizados. 
 

O controle interno compreende o plano de organização e todos os seus 

métodos, medidas e coordenadas adotadas numa entidade para proteger 

seu patrimônio. Isso tudo envolve imagem e pessoas; exatidão e a 

fidedignidade de seus dados contábeis; incremento na eficiência 

operacional; e promoção à obediência às diretrizes administrativas 

estabelecidas e às normas legais impostas por autoridades competentes. 
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2. LIVROS SOCIETÁRIOS OBRIGATÓRIOS 

 

Em relação aos livros obrigatórios, a lei das sociedades anônimas (Lei 

6.404/76) assim determina: 

“CAPÍTULO IX 

Livros Sociais 

Art. 100. A companhia deve ter, além dos livros obrigatórios para qualquer 
comerciante, os seguintes, revestidos das mesmas formalidades legais: 

I - o livro de Registro de Ações Nominativas, para inscrição, anotação ou 

averbação:                        (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997) 

a) do nome do acionista e do número das suas ações; 

b) das entradas ou prestações de capital realizado; 

c) das conversões de ações, de uma em outra espécie ou 

classe;                            (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997) 

d) do resgate, reembolso e amortização das ações, ou de sua aquisição pela 
companhia; 

e) das mutações operadas pela alienação ou transferência de ações; 

f) do penhor, usufruto, fideicomisso, da alienação fiduciária em garantia ou de 
qualquer ônus que grave as ações ou obste sua negociação. 

II - o livro de "Transferência de Ações Nominativas", para lançamento dos termos 
de transferência, que deverão ser assinados pelo cedente e pelo cessionário ou seus 
legítimos representantes; 

III - o livro de "Registro de Partes Beneficiárias Nominativas" e o de "Transferência 
de Partes Beneficiárias Nominativas", se tiverem sido emitidas, observando-se, em 
ambos, no que couber, o disposto nos números I e II deste artigo; 

IV - o livro de Atas das Assembléias Gerais;                             (Redação dada 
pela Lei nº 9.457, de 1997) 

V - o livro de Presença dos Acionistas;                         (Redação dada pela Lei 
nº 9.457, de 1997) 

VI - os livros de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, se houver, e de 

Atas das Reuniões de Diretoria;                        (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 
1997) 

VII - o livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal.                            (Redação 
dada pela Lei nº 9.457, de 1997) 

§ 1º A qualquer pessoa, desde que se destinem a defesa de direitos e 
esclarecimento de situações de interesse pessoal ou dos acionistas ou do mercado de 
valores mobiliários, serão dadas certidões dos assentamentos constantes dos livros 
mencionados nos incisos I a III, e por elas a companhia poderá cobrar o custo do serviço, 
cabendo, do indeferimento do pedido por parte da companhia, recurso à Comissão de 

Valores Mobiliários.                          (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997) 

§ 2o  Nas companhias abertas, os livros referidos nos incisos I a V do caput deste 
artigo poderão ser substituídos, observadas as normas expedidas pela Comissão de 

Valores Mobiliários, por registros mecanizados ou eletrônicos.                       (Redação 
dada pela Lei nº 12.431, de 2011). 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9457.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9457.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9457.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9457.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9457.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9457.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9457.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9457.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9457.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9457.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9457.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12431.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12431.htm#art6
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2.1 Livro de Presença de Acionistas 

 

Analisamos o livro de presença de acionistas, com termo de abertura 

estando registrado na JUCESP sob o n° 53992 de 27/08/1965, e 

observamos diversas assinaturas faltantes em assembleias passadas, 

conforme algumas imagens abaixo: 

 

 
 

 
 

Recomendamos que as assinaturas faltantes sejam colhidas, conforme 

determina a Lei. 
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2.2 Livro de Registro de Acionistas (ações nominativas) 

 

Analisamos os 3 (três) livros de registro de acionistas: 

 

a) Número 1 (um), com termo de abertura estando registrado na 

JUCESP sob o n° 35687 de 20/03/1974; 

b) Número 1 (um), com termo de abertura estando registrado na 

JUCESP sob o n° 011831 de 31/01/1973; Este livro foi esciturado 

somente até a página 08/50 (escriturada em 26/04/1979); 

c) Número 2 (dois), com termo de abertura estando registrado na 

JUCESP sob o n° 78748 de 27/05/2008; 

 
Recomendamos a reconstituição de um novo livro dos acionistas, pois não 

foi possível apurar o motivo do abandono do livro de registro 011831, 

além de ter a mesma numeração de outro livro. 

 

2.3 Livro de Transferências de Ações Nominativas 

 

Analisamos o livro de transferências de ações, com termo de abertura 

estando registrado na JUCESP sob o n° 77321 de 27/08/1965, e 

observamos muitas assinaturas faltantes, tanto do cedente, como do 

cessionário, conforme algumas imagens abaixo: 

 

 



 

29 

 

 

 
 

A falta de assinatura nas transferências pode invalidar a real 

transferência. 

 

Recomendamos a coleta das assinaturas faltantes.  
 

3. IMOBILIZADO 

 

3.1 Estudos para a revisão anual sobre o imobilizado e intangível 

 

Anteriormente, as práticas contábeis adotadas no Brasil consideravam 

como aceitáveis as taxas de depreciação fiscais a serem utilizadas para 

fins contábeis. Com o advento da Lei 11.638/07 e a emissão do 

pronunciamento técnico contábil CPC 27 - Ativo Imobilizado, do Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis, e sua interpretação ICPC 10 e 

pronunciamento técnico contábil CPC 04 – R1 – ativos intangíveis, as 

empresas foram requeridas a calcular e registrar a depreciação e 
amortização de acordo com a expectativa de vida útil dos ativos 

imobilizados e intangível, sendo que os efeitos dessa revisão de vida útil 

deveriam ter sido ajustados de forma prospectiva a partir de 01 de janeiro 

de 2010. Contudo, a administração não determinou as análises para 

determinação da vida útil dos ativos imobilizados e intangível, e a 
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verificação dos possíveis impactos decorrentes da aplicação desse 

procedimento contábil. Consequentemente, não foi possível satisfazermo-

nos, por meio de outros procedimentos de auditoria, caso a Companhia 

tivesse revisado a vida útil de seus ativos imobilizados e intangíveis, dos 

eventuais efeitos, sobre o saldo de depreciação/amortização acumuladas 

registradas no ativo não circulante, no valor de R$ 289,421 milhões, e da 

despesa de depreciação/amortização registradas no resultado do exercício 

no valor de R$ 13,612 milhões. 

 

O ICPC 10 - Interpretação Sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado e 

à Propriedade para Investimento dos Pronunciamentos Técnicos CPCs 27, 

28, 37 e 43 requer que a vida útil e o valor residual do imobilizado seja 
revisada no mínimo a cada exercício. Revisões de vidas úteis são em geral 

mudanças de estimativas e, dessa forma são registradas de forma 

prospectiva, ou seja, produzirão efeitos contábeis apenas a partir da data 

da revisão.  

 

A revisão não precisa ser no final ou no início do exercício, pode ser, por 

exemplo, em um período do ano onde esta revisão possa ser feita de 

maneira mais tranquila.  

 

O mais importante é que todos os anos ela seja realizada sempre nessa 

mesma data. Assim, as mudanças das taxas, se aplicável, devem ser 

prospectivas, sem retroagir ao início do exercício.  
 

3.2 Teste de impairment (teste de recuperabilidade) 

 

A Administração da companhia contratou empresa de avaliação para 

efetuar o teste de recuperabilidade dos valores registrados no imobilizado, 

intangível e diferido (teste de impairment), com o objetivo de assegurar 

que os citados ativos não estejam registrados por valores superiores 

àqueles passíveis de serem recuperados no tempo pelo uso nas operações 

da entidade ou pela sua venda. 

 

O teste de recuperabilidade de ativos é regulado: de acordo com as 

Normas Internacionais pelo Internacional Accounting Standards Board - 

IASB, no IAS nº. 36; de acordo com as Normas Americanas pelo Financial 
Accounting Standards Board – FASB, nos SFAS nº. 121, 142 e 144; e de 

acordo com as Normas Brasileiras pelo CPC 01 - Redução ao Valor 

Recuperável de ativos, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

em 2007, o qual foi aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

através da Deliberação 527 de 01 de novembro de 2007.  

 

O teste deve ser realizado por dois parâmetros: os valores líquidos de 

venda1 e de uso2, para se apurar o valor recuperável3 
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Notas:  

 

(1) Valor líquido de venda é o valor a ser obtido pela venda de um 

ativo ou de uma unidade geradora de caixa em transações em bases 

comutativas, entre partes conhecedoras e interessadas, menos as 

despesas estimadas de venda.  

 

(2) Valor em uso é o valor presente de fluxos de caixa futuros 

estimados, que devem resultar do uso de um ativo ou de uma unidade 

geradora de caixa. 

 

(3) Valor recuperável de um ativo ou de uma unidade geradora de 
caixa é o maior valor entre o valor líquido de venda de um ativo e seu 

valor em uso. 
 

Ao analisarmos o laudo do Impairment, observamos que a empresa 

deixou de realizar o teste pelo Valor Em Uso, conforme texto retirado de 

seu laudo, a seguir: 
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A empresa escreveu que não possuía dados para a análise pelo valor em 

uso. 

 

Conforme o CPC 01, devemos escolher o maior valor entre os dois 

critérios utilizados para recuperar os ativos. Ao deixar de aplicar o método 

obrigatório do “Valor Em Uso”, não cumpriu com as normas contábeis, em 

especial o CPC 01. 

 

O Termo Referencial da contratação do impairment dizia em seu item 4.4 

que deveriam ser aplicados os dois métodos: 

 

 
 

O laudo da empresa apurou a seguinte perda e a companhia contabilizou, 

nos seguintes valores: 
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Foi contabilizado em 2019, uma perda de R$ 5.809.043,43. O lançamento 

não está de acordo com as normas contábeis. 

 

3.3 Termo de Responsabilidade 

 

Apuramos que não há um termo de responsabilidade individual para a 

guarda dos bens imobilizados sob a responsabilidade de cada funcionário 

da companhia. 

 

O Termo de Responsabilidade é o documento pelo qual uma pessoa 

declara ter se tornado responsável pela guarda de um determinado bem. 
 

Recomendamos que sejam elaborados termos de responsabilidade para 

cada funcionário da entidade, relativos aos bens sob sua guarda e 

utilização. 

 

 

4. EDUCAÇÃO CONTINUADA DOS CONTADORES 

 

Educação Profissional Continuada é um programa do Conselho Federal de 

Contabilidade que visa aprimorar os conhecimentos de contadores. 

 

Desde janeiro de 2016 os contadores responsáveis técnicos pelas 
demonstrações contábeis, ou que exerçam funções de gerência ou chefia 

no processo de elaboração das demonstrações contábeis das empresas 

de grande porte, além dos contadores que exercem função de auditor, 

passam a ser obrigados ao Programa de Educação continuada do CFC. 

 

A lei 11.638/2007, assim determina: 

 
“Demonstrações Financeiras de Sociedades de Grande Porte  
 
Art. 3º Aplicam-se às sociedades de grande porte, ainda que não 
constituídas sob a forma de sociedades por ações, as disposições da Lei 
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sobre escrituração e elaboração 
de demonstrações financeiras e a obrigatoriedade de auditoria 
independente por auditor registrado na Comissão de Valores 
Mobiliários.  
 
Parágrafo único. Considera-se de grande porte, para os fins 
exclusivos desta Lei, a sociedade ou conjunto de sociedades sob 
controle comum que tiver, no exercício social anterior, ativo total 
superior a R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) 
ou receita bruta anual superior a R$ 300.000.000,00 (trezentos 
milhões de reais).  
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A companhia é empresa de grande porte, pois seu ativo total é de R$ 

266,979 milhões e portanto, os seus contadores que se encaixem na letra 

“f” do item 4 (quatro) da norma abaixo, deverão cumprir educação 

continuada. 

 

A obrigatoriedade é determinada pela NBC PG 12 (R1) – EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL CONTINUADA, no item 4, que reproduzimos a seguir: 
 

“Campo de aplicação e obrigações dos profissionais 

 

4. A EPC é obrigatória para todos os profissionais da contabilidade 

que: 

 

(a) estejam inscritos no Cadastro Nacional de Auditores Independentes 

(CNAI), exercendo, ou não, a atividade de auditoria independente; 

(b)  estejam registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 

inclusive sócios, exercendo, ou não, atividade de auditoria 

independente, responsáveis técnicos e demais profissionais que 

exerçam cargos de direção ou gerência técnica, nas firmas de 

auditoria registradas na CVM;  

 (c)  exercem atividades de auditoria independente nas instituições 

financeiras e nas demais entidades autorizadas a funcionar pelo 

Banco Central do Brasil (BCB), na função de responsável técnico, 

diretor, gerente, supervisor e qualquer outro integrante, com função 

de gerência, da equipe envolvida nos trabalhos de auditoria; 
(Alterada pela NBC PG 12 (R1)) 

 (d)  exercem atividades de auditoria independente nas sociedades 

seguradoras, resseguradoras, de capitalização e nas entidades 

abertas de previdência complementar reguladas pela 

Superintendência de Seguros Privados (Susep), na função de 

responsável técnico, diretor, gerente, supervisor e qualquer outro 

integrante, com função de gerência, da equipe envolvida nos 

trabalhos de auditoria; (Alterada pela NBC PG 12 (R1)) 

 (e)  exercem atividades de auditoria independente de entidades não 

mencionadas nas alíneas (b), (c) e (d), como sócio, responsável 

técnico ou em cargo de direção ou gerência técnica de firmas de 

auditoria e de demais organizações contábeis que tenham em seu 

objeto social a atividade de auditoria independente; (Alterada pela 

NBC PG 12 (R1)) 
 (f)  sejam responsáveis técnicos pelas demonstrações contábeis, ou 

que exerçam funções de gerência/chefia no processo de 

elaboração das demonstrações contábeis das empresas sujeitas 

à contratação de auditoria independente pela CVM, pelo BCB, 

pela Susep ou consideradas de grande porte nos termos da Lei 

n.º 11.638/2007 (Sociedades de Grande Porte). (Alterada pela NBC 

PG 12 (R1)) 
..... 
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7.  Os profissionais referidos no item 4 devem cumprir, no mínimo, 40 

(quarenta) pontos de Educação Profissional Continuada por ano-

calendário, conforme Tabelas de Pontuação constantes no Anexo II 

desta Norma. 

..... 

 

12. Os profissionais referidos no item 4, alínea (f), devem cumprir o 

exigido nesta Norma a partir do ano subsequente ao da investidura 

na função de gerência/chefia ou do ano subsequente ao que 

assumiram a responsabilidade técnica pelas demonstrações 

contábeis. 

....... 

16.  Os profissionais referidos no item 4 são responsáveis pelo 

lançamento e acompanhamento, preferencialmente no sistema web 

do CFC/CRCs, das informações relativas às atividades que 

necessitem de apreciação para atribuição de pontos. (Alterado pela 

NBC PG 12 (R1)) 
 

17.  O cumprimento da pontuação exigida nesta norma, pelos 

profissionais referidos no item 4, deve ser comprovado mediante a 

entrega do relatório de atividades a que se refere o Anexo III, no 

CRC de jurisdição do registro principal do profissional, até o dia 31 

de janeiro do ano subsequente ao ano-base, por meio digital ou 

impresso, acompanhado de cópia da documentação comprobatória 

das atividades, no que se refere ao disposto nas Tabelas II, III e IV 

do Anexo II desta norma, bem como das disciplinas cursadas nos 

cursos de pós-graduação oferecidos por IES registrada no MEC. 
(Alterado pela NBC PG 12 (R1))” 

 

Recomendamos que a companhia providencie a adequação de seus 

profissionais contadores às normas contábeis, determinando a realização 

anual da Educação Profissional Continuada, para responsáveis técnicos 

pelas demonstrações contábeis, ou que exerçam funções de 

gerência/chefia no processo de elaboração das demonstrações contábeis. 

 

 

5. DEPARTAMENTO PESSOAL  

 

5.1 PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS 
 

A companhia possui em dezembro de 2019, 860 colaboradores, e 44 

portadores de deficiências/reabilitados. 

 

A Lei 8.213/1991 determina o seguinte preenchimento obrigatório: 

 

As empresas com 100 (cem) ou mais colaboradores está obrigada a 

preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou 

pessoas portadoras de deficiência, habilitada na seguinte proporção: 
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De 100 a 200 colaboradores ...... 2%    

De 201 a 500 colaboradores ...... 3%    

De 501 a 1.000 colaboradores ... 4%    

De 1001 em diante .................. 5% 

 

Mediante tabela acima, a companhia em 31/12/2019, deveria possuir no 

mínimo 35 (trinta e cinco) empregados reabilitados e ou portadores de 

deficiência. 

 

A companhia tem em seu quadro de trabalho 44 (quarenta e quatro) 

empregados, portadoras de deficiência, estando, portanto, de acordo com 
a Lei 8.213/91.    

 

5.2 MENORES APRENDIZES 

 

A entidade possui 860 (oitocentos e sessenta) colaboradores em sua folha 

de pagamento em 31/12/2019.  

 

Os menores aprendizes nesta data eram em número de 10 (dez). 

 

O art. 429 da CLT determina que os estabelecimentos de qualquer 

natureza são obrigados a empregar e matricular aprendizes nos Serviços 

Nacionais de Aprendizagem. A previsão é repetida pelo art. 51º do 
Decreto nº 9.579/2018 e no art. 2º da Instrução Normativa 146/18. 

  

A Instrução Normativa dispõe no § 1º, do art. 2º que: 
 

"na formação numérica de aplicação do percentual, ficam obrigados a 
contratar aprendizes os estabelecimentos que tenham pelo menos 
sete empregados contratados nas funções que demandam formação 
profissional, nos termos do art. 51 do Decreto 9.579/18, até o limite 
máximo de quinze por cento, previsto no art. 429 da CLT”.  
 

Mediante a legislação citada acima, a entidade em 30/09/2019, teria que 

possuir entre: 
  

- 43 (quarenta e três) (5%)) no mínimo; e  

- 129 (cento e vinte e nove) (15%)) no máximo.  

 

em seu quadro funcional, o número de menores aprendizes.  

 

A entidade possui 10 (dez) menores aprendizes, estando em princípio, em 

desacordo com a legislação. O cálculo do número de menores aprendizes 

deve levar em conta as especificidades da legislação e pode a companhia 

estar dentro das regras da Lei. 
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Caso a companhia esteja com um número inferior ao que pede a 

legislação, pode estar exposta à fiscalização da DRT e multa.  

 

A multa por infração ao artigo 429 da CLT prescrita no artigo 434 da 

mesma CLT que estabelece multa no valor de um (1) salário mínimo 

multiplicado pelo número de não admitidos ou admitidos com 

irregularidade, sendo esta multa limitada a cinco salários mínimos salvo 

em reincidência que será dobrado. 

  

5.3 CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA  

    

Observamos que a Empresa possui um Código de Ética e Conduta.  
 

O Código de Ética e Conduta tem por objetivo estabelecer os princípios 

éticos e normas de conduta que devem orientar as relações internas e 

externas de todos os Integrantes da empresa, independentemente das 

suas atribuições e responsabilidades. 

 

 

6. OBRIGAÇÕES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 

Apuramos que a Empresa segue a legislação que determina os seguintes 

programas obrigatórios: 

 
A) PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; 

 

A Lei define que todos empregadores e instituições que admitem 

trabalhadores como empregados são obrigados a implementar o PPRA 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. 

 

Aqueles que não cumprirem as exigências estarão sujeitos a penalidades 

que variam de multas e até interdições. (Capítulo V da Título II da CLT e 

Portaria 3214/78 - NR 28) 

 

O Laudo foi emitido em março de 2019, valido até março de 2020, tendo 

sido elaborado e assinado pelo Sr. Valter Jacubauskas, Téc. Seg. do 

Trabalho, Reg. SRP048458/2018. 
 

O laudo não está rubricado em todas as folhas. 

 

B) PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

 

O PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) monitora 

por anamnese e exames laboratoriais a saúde dos trabalhadores. Tem por 

objetivo identificar precocemente qualquer desvio que possa comprometer 

a saúde dos trabalhadores 
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O Laudo foi emitido em março de 2019, com validade até março de 2020, 

tendo sido elaborado pelo Sr. Valter Jacubauskas, Téc. Seg. do Trabalho, 

Reg. SRP048458/2018., e aprovado pelo Dr. Reynaldo J. Guerra, Médico 

Coordenador, CRM nº 43.090. 

 

O laudo não está rubricado em todas as folhas. 

 

C) LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais de 

Trabalho 

 

O LTCAT é um Laudo, elaborado com o intuito de se documentar os 

agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho e concluir se estes 
podem gerar insalubridade para os trabalhadores eventualmente 

expostos. Somente será renovado caso sejam introduzidas modificações 

no ambiente de trabalho. O parágrafo 3º do Art. 58 d Lei 8213/91 com o 

texto dado pela Lei 9528/97 diz que: 

 

O LTCAT tem validade indefinida, atemporal, ficando atualizado 

permanentemente, enquanto o “layout” da empresa não sofrer alterações. 

 

O setor de Segurança do Trabalho nos apresentou o LTCAT em 4 volumes 

em 2016, contendo laudos individuais, nas diferentes funções exercidas 

na empresa.  

 
Conteúdo do LTCAT 
 

Segundo, o parágrafo II da lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, o LTCAT 

deve conter informações sobre a existência de tecnologia de proteção 

coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a 

limites de tolerância e recomendações sobre a sua adoção no respectivo 

estabelecimento. 

 

Além disso, o art. 247 da instrução normativa INSS/PRES nº 45, de 06 de 

agosto de 2010, estabelece que na análise do Laudo Técnico de Condições 

Ambientais do Trabalho – LTCAT seja observado os seguintes aspectos: 

 

  I – se individual ou coletivo; 

 II – identificação da empresa; 
III – identificação do setor e da função; 

 IV – descrição da atividade; 

  V – identificação de agente nocivo capaz de causar danos à saúde e        

integridade física, arrolado na Legislação Previdenciária; 

 VI – localização das possíveis fontes geradoras; 

VII – ia e periodicidade de exposição ao agente nocivo; 

  VIII – metodologia e procedimentos de avaliação do agente nocivo; 

 IX – descrição das medidas de controle existentes; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104108/lei-de-benefícios-da-previdência-social-lei-8213-91
http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/38/inss-pres/2010/45.htm
http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/38/inss-pres/2010/45.htm
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  X – conclusão do LTCAT; 

 XI – assinatura do médico do trabalho ou engenheiro de segurança; e 

XII – data da realização da avaliação ambiental 

 

Em nossa análise observamos que todos os aspectos legais foram 

atendidos, no entanto, observamos: 

 

a) O Laudo, embora em um papel timbrado de uma empresa 

(ENGESEG), não contém o nome da empresa como emitente, não 

informa o CNPJ, bem como não informa o registro profissional da 

empresa; 

b) O Laudo não possui uma introdução com a apresentação do trabalho 
desenvolvido, onde são discriminadas a quantidade de páginas, os 

métodos utilizados e outras informações necessárias, bem como a 

sua finalização, datada e assinada pelo responsável da empresa, 

identificada pelos seus registros; 

 

Todos os laudos individuais foram conclusivos, sendo datados em 16 de 

abril de 2007 e assinados pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho, Sr. 

Nilton Francisco Rejowski, CREA nº 5061903678. 

 

A licitação para a execução dos trabalhos foi feita em nome da empresa 

(pessoa jurídica) e, portanto, os laudos não podem ser emitidos por 

profissional autônomo, como faz parecer os laudos a nós apresentados. 
 

Recomendamos solicitar a regularização do laudo apresentado, constando 

a razão social da empresa, seu CNPJ e demais registros. 

 

D) AET – Análise Ergonômica do Trabalho 

 

O aspecto Legal da Portaria nº 3.751 e NR-17 da Portaria Ministerial nº 

3.214/78 – ERGONOMIA visa estabelecer parâmetros que permitam a 

adaptação das condições de trabalho às características psico-fisiológicas 

dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, 

segurança e desempenho eficiente. 

 

O objetivo do Laudo é identificar as atuais condições laborais dos 
trabalhadores no desempenho de suas funções em seus respectivos 

postos de trabalho a fim de identificar possíveis oportunidades de 

melhorias, considerando: máquinas, mobiliários, ambiente de trabalho, 

processo, organização do trabalho, ferramentas, equipamentos, entres 

outros, tendo assim um diagnóstico ergonômico de suas dependências. 

 

O Laudo foi emitido em março de 2019, com validade até março de 2020, 

tendo sido elaborado pelo Sr. Valter Jacubauskas, Téc. Seg. do Trabalho, 

Reg. SRP048458/2018. 
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O laudo não está rubricado em todas as folhas. 

 

 

7. PLANO DE QUADRO DE CARREIRA 

 

A empresa possui o Plano de Quadro de Carreira, que é um instrumento 

de organização da Política de Recursos Humanos e objetiva a 

concretização de uma proposta transparente e participativa que 

oportuniza uma trajetória de crescimento contínuo, visando a valorização 

profissional corresponsável. 

 

Com foco nestes objetivos, o Quadro de Carreira estabelece os cargos, as 
funções, os respectivos salários, a política de ascensão profissional e a 

progressão salarial. 

 

 

8. PIS/COFINS 

 

8.1 Tributação das receitas: 

 
CONTA 

CONTÁBIL 
DESCRIÇÃO DA CONTA VALOR EM 2019 

3.1.01.01 RECEITA DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORM  

     

3.1.01.01.01 SISTEMA DE INFORMAÇÃO 90.709.057,98 C 

3.1.01.01.02 GERENCIAMENTO DE REDES E CONECTIVIDADE 2.616.095,72 C 

3.1.01.01.03 GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 54.173.042,68 C 

3.1.01.01.04 DATA CENTER 181.097.591,20 C 

3.1.01.01.05 TREINAMENTO 21.833,40 C 

3.1.01.01.06 PRODUTOS CUSTOMIZADOS 8.777.416,28 C 

3.1.01.01.07 GERENC DAS CONTRATAÇÕES DE TERCEIROS 9.919.435,11 C 

 

A companhia trata suas receitas da seguinte forma, para o PIS/COFINS:  

 

a. sistema de informação foi tributada pelo sistema cumulativo (3% 

e 0,65%); 

b. as demais receitas foram tributadas pelo sistema não-cumulativo 

(7,65%, e 1,65%). 

 

A legislação possibilita que algumas dessas receitas, tais como: produtos 

customizados, redes e conectividade, etc. poderiam ser tributadas pelo 

sistema cumulativo com uma tributação menor, conforme a legislação que 

citamos abaixo: 

 
“Lei 10.833/2003 
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Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes 

anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 
8o:     (Produção de efeito) 

.... 

VIII - as receitas decorrentes de prestação de serviços de telecomunicações; 

.... 

XIX – as receitas decorrentes de prestação de serviços das empresas de call 
center, telemarketing, telecobrança e de teleatendimento em 
geral;                 (Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004) 

..... 

 XXV - as receitas auferidas por empresas de serviços de informática, 
decorrentes das atividades de desenvolvimento de software e o seu licenciamento 
ou cessão de direito de uso, bem como de análise, programação, instalação, 
configuração, assessoria, consultoria, suporte técnico e manutenção ou atualização 
de software, compreendidas ainda como softwares as páginas 
eletrônicas.            (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)” 

 

Recomendamos um estudo mais apurado e especializado sobre as receitas 

da companhia. Recomendamos ainda um levantamento retroativo para se 

apurar possíveis pagamentos a maior do que o devido. 

 

8.2 Datacenter 

 

Nas receitas da companhia está classificada como prestação de serviços a 

receita com “Datacenter”, a companhia tributa também como prestação 

de serviços. 

 
Esse não é o entendimento adotado pela RFB ao tratar de data centers 

situados em território nacional, conforme se verifica na Solução de 

Consulta n° 122, de 06 de maio de 2011, segundo a qual: 

 
“os pagamentos referentes à locação de ambientes para contingência, 
constituídos de estações de trabalho e tecnologias em geral, como 
equipamentos (hardware), programas de computador (software) e 
componentes agregados e à locação de espaço para armazenamento de 
dados e equipamentos (data center) não estão sujeitos à retenção do IR, por 
não tratarem de prestação de serviços na forma prevista no § 1º do art. 647 
do Decreto nº 3.000, de 1999.”  

 

O conceito atribuído pelo Fisco Federal se choca com a  jurisprudência 

pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a 

disponibilização temporária de coisa a outrem mediante pagamento, é 

dizer, o contrato de locação, não se identifica e nem se qualifica como 

serviço, pois não envolve a prática de atos que consubstanciam uma 

prestação de fazer (facere).  

 
A Suprema Corte concluiu, com respaldo em dispositivo do Código 

Tributário Nacional, que a legislação tributária não pode alterar o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.833.htm#art93
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.865.htm#art21art10xv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L11051.htm#art25
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conteúdo e o alcance de institutos do direito privado e que o conceito de 

locação está delineado na legislação civil, não lhe podendo ser atribuído 

um sentido econômico para atender aos interesses tributários do Fisco. 

 

Recomendamos que a companhia acione os assessores jurídicos a se 

manifestarem sobre o assunto, se o Datacenter deve ser tratado como 

prestação de serviços ou aluguel. 

 

8.3 Diferimento de tributos s/ venda p/ órgãos públicos 

 

Apuramos que a companhia não difere os tributos sobre as receitas não 

recebidas de órgãos públicos. 
 

Na contabilidade, em 31/12/2016 consta o valor de R$ 87.752.242,01, e o 

valor de R$ 95.738.072,33 (31/12/2015) em contas a receber, ou seja, 

notas fiscais faturadas e não recebidas, e que poderiam ter os tributos 

incidentes diferidos para o momento de seu efetivo recebimento, 

conforme permite a legislação citada a seguir: 

 

Nos contratos de prazo de vigência superior a 12 (doze) meses, qualquer 

que seja o prazo de execução de cada unidade, em empreitada ou 

fornecimento contratado  com pessoa jurídica de direito público, ou 

empresa sob seu controle, empresa pública, sociedade de economia mista 

ou sua subsidiária, o contribuinte poderá diferir a tributação do lucro até 
sua realização, observadas as seguintes normas (Decreto-Lei 1.598/1977, 

artigo 10°, § 3°) e IN SRF 21/1979: 

 
I – poderá ser excluída do lucro líquido do período de apuração, para efeito de 
determinar o lucro real, parcela do lucro da empreitada ou fornecimento computado 
no resultado do período de apuração, proporcional à receita dessas operações 
consideradas nesse resultado e não recebida até a data do balanço de encerramento 
do mesmo período de apuração; 

 
II – a parcela excluída nos termos do item I acima deverá ser computada na 
determinação do lucro real do período de apuração em que a receita for recebida. 

 

Se o contribuinte subcontratar parte da empreitada ou fornecimento, o 

direito ao diferimento de que trata este item caberá a ambos, na 

proporção da sua participação na receita a receber (Decreto-Lei 1.598/77, 

artigo 10°, § 4°). 

 

Em síntese, a aplicação desta legislação permite o diferimento do lucro, 

via LALUR, até o recebimento da correspondente receita (tributação por 

“regime de caixa”). 

 

Contratos Com Entidades Governamentais 
 

http://www.portaltributario.com.br/legislacao/art10_dl1598.htm
http://www.portaltributario.com.br/legislacao/in2179.htm
http://www.portaltributario.com.br/legislacao/art10_dl1598.htm
http://www.portaltributario.com.br/guia/ajustes_lucro_real.html
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Imposto de Renda  

 

Lucro Real 

 

a) Recolhimentos Por Estimativa 

 

Para fins de recolhimento por estimativa, as receitas relativas a contratos 

de empreitada, de curto ou longo prazo, contratadas com pessoa jurídica 

de direito público, ou empresa sob seu controle, empresa pública, 

sociedade de economia mista ou sua subsidiária, poderão ser 

reconhecidas no mês em que ocorrer o efetivo recebimento. 
 

    a.1) Balanço Anual e/ou Balanços de Suspensão ou Redução 

 

Para fins de apuração do lucro real anual, ou balanços de suspensão ou 

redução, tomar por base os procedimentos que serão mencionados a 

seguir, para fins de apuração do lucro real trimestral. Evidentemente a 

diferença vai residir no período de apuração, sendo aplicáveis os demais 

procedimentos. 

 

b) Lucro Real Trimestral 

 

Para fins de lucro real, as empreitadas de curto ou longo prazo, 
contratadas com pessoa jurídica de direito público, ou empresa sob seu 

controle, empresa pública, sociedade de economia mista ou sua 

subsidiária, é permitido excluir do lucro líquido do período-base, para 

efeito de determinar o lucro real, o valor do lucro bruto equivalente a 

receita já computada e ainda não recebida. 

 

No período base em que for realizado o lucro (ou seja, recebida a receita) 

cujo a tributação tenha sido diferida, será feita adição ao lucro real. O 

diferimento é feito mediante lançamento no livro de apuração do lucro real 

LALUR, da seguinte forma: 

 

a) No período base da exclusão: 
 

a.1) na parte “A“ do LALUR: exclusão da parcela correspondente ao lucro 

não realizado (vide cálculo a seguir); 

 

a.2) na parte “B” do LALUR: registro em conta própria de controle, na 

coluna débito. 

 

b) No período base em que for realizado o lucro: 

 

b.1) na parte “A”: adição dos lucros realizados; 
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b.2) na parte “B”: baixa do valor adicionado na parte “A” utilizando a 

coluna crédito. 

 

Contribuição Social Sobre o Lucro 

 

Lucro Real 

 

Para fins de cálculo da contribuição social, as empreitadas de curto ou 

longo prazo, contratadas com pessoa jurídica de direito público, ou 

empresa sob seu controle, empresa pública, sociedade de economia mista 

ou sua subsidiária, é permitido excluir do lucro líquido do período base, 
para efeito de determinar a base de cálculo da contribuição social sobre o 

lucro, o valor do lucro bruto equivalente a receita já computada e ainda 

não recebida. 

 

No período base em que for realizado o lucro (ou seja, recebida a receita) 

cuja tributação tenha sido diferida, será feita adição para fins de apuração 

da base de cálculo. 

 

Em resumo, adota-se o mesmo tratamento do imposto de renda. 

 

PASEP 

 
I) Tratamento até 08/08/2000. 

 

Em se tratando de lucro real, ou presumido na hipótese do contribuinte 

ter optado pelo regime de caixa, nos contratos de construção por 

empreitada, subempreitada ou fornecimento de bens ou serviços a serem 

produzidos, feitos com pessoas jurídicas de direito público, ou empresa 

sob seu controle, empresa pública, sociedade de economia mista ou sua 

subsidiária, o contribuinte pode excluir da base de cálculo da contribuição 

a parcela da receita ainda não recebida. 

 

A parcela excluída deverá ser computada no faturamento, no mês de seu 

efetivo recebimento (IN nº 12688 e IN nº 104/98). 

 
II) Tratamento a partir de 09/08/2000 

 

O procedimento citado acima foi alterado devido à revogação da IN nº 

126/88, através da IN nº 79, publicada no DOU em 09/08/2000. 

 

Logo, a partir desta data, o recolhimento do PIS passa a ser por regime de 

competência para as empresas tributadas pelo Lucro Real, salientando-se 

que para fins de lucro presumido permanece a possibilidade de optar por 

regime de caixa, nos termos na IN 104/98. 
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COFINS 

 

Para fins de lucro real, a exemplo do que acontece com o PIS, contribuinte 

poderá reconhecer para fins da COFINS a receita por ocasião do efetivo 

recebimento (Parecer COSIT nº 45 DOU de 15.07.99). 

 

Recomendamos que a companhia faça o diferimento para o momento do 

recebimento dos valores (regime de caixa), pois está havendo um 

recolhimento de tributos, sem que haja a entrada de numerário no caixa 

da companhia.  

 

O procedimento aplicado atualmente, leva à redução sistemática do caixa 
da companhia, uma vez que o contas a receber vencido vem aumentando 

ano a ano. 

 

 

9. DEPÓSITOS JUDICIAIS 

 

Na contabilidade observamos as seguintes contas: 

 
CONTA 

CONTÁBIL DESCRIÇÃO 

SALDO EM 

DEZEMBRO/2019 

1.2.01.01.03 DEPÓSITO JUDICIAL P/RECURSO 3.868.481,90 D 

1.2.01.01.04 DEPÓSITO JUDICIAL P/RECURSO- AÇÕES TRABS 2.201.562,31 D 

 

Não foram fornecidos os extratos das referidas contas de depósito judicial, 

e ficamos impossibilitados de confrontarmos os valores contabilizados. As 

atualizações devem ser feitas pelo regime de competência dos exercícios, 

ou seja, mensalmente. 
 

Recomendamos, que os extratos sejam solicitados, ou em caso de recusa, 

através de requerimento ao Juízo, para que determine à Caixa Econômica 

Federal a disponibilização dos referidos extratos. 

 

10. PROVISÃO PARA CRÉDITO DE DIFICIL LIQUIDAÇÃO 

 

A posição dos créditos a receber em 31/12/2019 é a seguinte: 

 

ANO VENCIDO VALOR – R$ PROVISÃO 

   

2008       263.887   
2009       138.088   
2010        49.442   
2011       153.951   
2012    2.635.794   
2013    6.048.506   
2014    4.507.170   
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ANO VENCIDO VALOR – R$ PROVISÃO 

   

2015  10.566.479   
2016  17.257.402   
2017    2.918.953   
2018  24.522.518     

2019  67.756.016   
TOTAL   136.818.205   

   
Provisão contabilizada em 2019 25.181.375 

   
Provisão apurada pela auditoria (até 2018)  69.062.189  

  

Insuficiência de provisão 43.880.814 

 

A provisão para créditos de difícil liquidação deve ser apurada da seguinte 

forma: 

 

A pessoa jurídica poderá considerar, na apuração do lucro real, as perdas 

ocorridas com créditos decorrentes de suas atividades. 

 

De fato, nos termos da Lei 9.430/96, para fins de determinação do lucro 

real é possível deduzir como despesa os valores decorrentes de perdas no 

recebimento de créditos. Vale dizer, quando o contribuinte deixar de 

receber créditos decorrentes da sua atividade poderá deduzir as perdas 

como despesa, diminuindo o IRPJ e CSLL a pagar. 
 

Para efetuar a dedução, devem ser observadas as seguintes regras: 

 

(i)- quando o devedor for declarado insolvente por sentença judicial 

 

O credor poderá deduzir o valor integralmente 

 

(ii)- quando não houver garantia, o credor poderá deduzir os valores da 

seguinte forma: 

 

(ii.1) a partir de 08/10/2014: 

 

a- até R$ 15.000,00, por operação os créditos vencidos há mais de 6 
meses, mesmo que não tenham sido iniciados os procedimentos judiciais 

para o seu recebimento; 

 

b- acima de R$ 15.000,00 até R$ 100.000,00, por operação, os créditos 

vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os 

procedimentos judiciais para o seu recebimento, mantida a cobrança 

administrativa; e 
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c- superior a R$ 100.000,00, os créditos vencidos há mais de um ano, 

desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu 

recebimento. 

 

(ii.2) para os contratos inadimplidos até 07/10/2014: 

 

a- de até R$5.000,00, por operação, os créditos vencidos há mais de 6 

meses, mesmo que não tenham sido iniciados os procedimentos judiciais 

para o seu recebimento; 

 

b- acima de R$ 5.000,00 até R$ 30.000,00, por operação, os créditos 
vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os 

procedimentos judiciais para o seu recebimento, mantida a cobrança 

administrativa; e 

 

c- superior a R$ 30.000,00, os créditos vencidos há mais de um ano, 

desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu 

recebimento. 

 

O termo “por operação” é entendido como: a) a venda de bens, a 

prestação de serviços, a cessão de direitos, a aplicação de recursos 

financeiros em operações com títulos e valores mobiliários, constante de 

um único contrato no qual esteja prevista a forma de pagamento do preço 
pactuado, ainda que a transação seja realizada para pagamento em mais 

de uma parcela; b) na hipótese de empresas mercantis, a operação se 

identifica pela emissão da fatura, ainda que abranja mais de uma nota 

fiscal. 

 

Na hipótese de contrato que estabeleça que o inadimplemento de uma, ou 

mais parcelas acarreta o vencimento das demais parcelas (futuras), o 

valor da operação será considerado o valor total dos créditos (vencidos e 

vincendos). 

 

(iii) – quando houver garantia: 

 

O credor poderá deduzir os valores vencidos há mais de dois anos a partir 
de 08/10/2014, da seguinte forma: 

 

– até R$ 50.000,00, independentemente de iniciados os procedimentos 

judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias; e 

 

– superior a R$ 50.000,00, desde que iniciados e mantidos os 

procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das 

garantias; 
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Quanto aos contratos inadimplidos até 07/10/2014, o credor poderá 

deduzir os valores vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e 

mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto 

das garantias. 

 

Crédito garantido é aquele que decorre de vendas com:  

 

(i) reserva de domínio,  

(ii) alienação fiduciária em garantia;  

(iii) penhor de bens móveis,  

(iv) hipoteca de bens imóveis;  

(v) a anticrese, ou outras garantias reais. 
(iv) Contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica declarada 

concordatária, relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha 

se comprometido a pagar, observado o seguinte: 

 

a) a dedução da perda será admitida a partir da data da decretação da 

falência ou do deferimento do processamento da concordata ou 

recuperação judicial, desde que a credora tenha adotado os 

procedimentos judiciais necessários para o recebimento do crédito. 

 

b) a parcela do crédito cujo compromisso de pagar não tiver sido honrado 

pela empresa em concordata ou em recuperação judicial poderá também 

ser deduzida como perda, desde que respeitadas algumas condições. 
 

O registro contábil das perdas será efetuado a débito de conta de 

resultado e a crédito: 

 

(i)- da conta que registra o crédito, quando este não tiver garantia e seu 

valor for de até R$5.000,00, por operação, e estiver vencido há mais de 

seis meses, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais 

para o seu recebimento; 

 

(ii)- de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses mencionadas. 

 

Na hipótese de recuperar os créditos que tenha considerado como perda 

em período anterior a qualquer título, inclusive no caso de novação da 
dívida ou arresto dos bens recebidos em garantia, a pessoa jurídica 

deverá computar na determinação do lucro real do período de apuração 

em que se der a recuperação o montante dos créditos recuperados. 

 

No caso de recebimento de bens para quitação do débito, estes deverão 

ser escriturados pelo valor do crédito ou avaliados pelo valor definido na 

decisão judicial que tenha determinado a sua incorporação ao patrimônio 

do credor. 
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Conforme nota explicativa n° 5 (cinco), a companhia possuía em 

31/12/2019 contas a receber de clientes no valor de R$ 136,818 milhões. 

A companhia constituiu provisão para crédito de liquidação duvidosa no 

valor de R$ 25,181 milhões. Nossa análise indica que há uma insuficiência 

de provisão no valor de R$ 43,880 milhões. Consequentemente, em 2019, 

o resultado do exercício, o patrimônio líquido e o ativo circulante estão 

superavaliados nesse valor. 

 

Recomendamos, para o exercício de 2020, que a companhia ajuste a 

provisão. 

 

 
11. CONCLUSÃO 

   

Com base, nos procedimentos de auditoria das demonstrações contábeis, 

de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria e nas 

verificações, exames e revisões junto aos registros e controles internos da 

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE 

SÃO PAULO – PRODAM – SP – S/A., e com base nos documentos por 

nós inspecionados, somos de opinião que, as informações estão 

subsidiadas em documentos, informações, procedimentos e registros 

considerados satisfatórios, exceto pelos apontamentos registrados neste 

relatório. 

 
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 
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