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EXPEDIENTE

Considero março, o mês de festa para o SESCAP-PE, sim 

porque o Sindicato está completando 20 anos. Um adolescente, 

com tanta maturidade.

  

Em 1993, um empresário contábil, de visão política, o Sr. 

Geraldo Queirós, criou o  SESCAP-PE que durante muito 

tempo funcionou nas dependências de sua empresa. Hoje, 

somos respeitados por todos os órgãos públicos e por toda 

sociedade.

Por isso, temos muito o que comemorar, para isso, estamos 

preparando com muita dedicação o 7o ENCONTRO DAS 

EMPRESAS DE SERVIÇOS DE PERNAMBUCO, que realizar-

se-á nos dias 21 e 22 de março na cidade de Gravatá. Palestras 

importantes serão proferidas para o nosso crescimento 

profissional.

Portanto, invista em VOCÊ, nosso convidado, venha conviver 

com vários colegas durante dois dias, no clima ameno de 

Gravatá, unindo o útil ao agradável, se aperfeiçoando e se 

divertindo.

Estamos contando com a presença de uma pessoa muito 

importante, que vai nos deixar muito feliz : VOCÊ.

Prorrogação do SEF II: SEFAZ atende pedido do 
SESCAP

Novo layout do site do SESCAP-PE
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Realizações SESCAP-PE

Almoço-palestra EFD Contribuições
No dia 05 de dezembro de 2012, 
no Hotel Onda Mar, o SESCAP-PE 
promoveu o almoço-palestra EFD 
Contribuições – Lucro Presumido 
com objetivo de sanar as dúvidas 
dos participantes acerca do assunto, 
destacando as principais diferenças 
entre o Dacon e EFD Contribuições. 

Um encontro bastante produtivo, já 
que na ocasião, as pessoas jurídicas 
tributadas com base no Lucro 
Presumido ou Arbitrado estavam 
obrigadas a entregar a EFD para os 
fatos geradores ocorridos a partir do 
dia 1° de janeiro de 2013.

De acordo com o instrutor e analista de 
sistemas, Danilo Lollio, os participantes 
estiveram aptos a avaliar os aspectos 
legais, reconhecer a estrutura do 
arquivo e analisar os pontos de atenção.

Prorrogações do SEF II: SEFAZ 
atende a pedidos do SESCAP   

Duas conquistas em prol do setor de 
serviços do Estado e da 

sociedade como um 
todo. Foi desta forma 

que o SESCAP-PE 
comunicou que a 
SEFAZ atendeu 

duas vezes os 
pedidos solicitados 
pelo Sindicato no 
tocante ao prazo 
para a entrega do 

SEF II. 

A primeira solicitação foi no dia 15 de 
janeiro, através de um ofício, quando 
foi apresentado pelo Sindicato as 
dificuldades que seriam enfrentadas, 
devido o período de carnaval. O 
vencimento que seria 15/02 foi 
prorrogado para 22/02, conforme Port. 
SF 011 de 16/01/2013.

Já o segundo pedido foi para solicitar 
mais uma vez a ampliação da data-limite 
para entrega do SEF II, pois até o dia 

22 não foi o suficiente, principalmente 
para as empresas do interior, que além 
de não terem grandes estruturas, o 
treinamento presencial, só foi iniciado 
no dia 21, um dia apenas do final do 
prazo. Diante desta situação a SEFAZ 
ampliou mais uma vez o prazo, desta 
vez para o dia 15/03. A prorrogação 
foi publicada no DOE, do dia 22 de 
fevereiro, Portaria 042.
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2013 chegou com novidades para o 

SESCAP-PE. Começando com a nova 

cara que o site do Sindicato ganhou. 

Com o ar mais moderno, a página foi 

arquitetada para facilitar a localização 

de notícias e informações que o inter-

nauta desejar. 

Foi realizada uma reformulação com-

pleta na estrutura e no layout, para que 

você que o empresariado possa ter 

acesso às informações e notícias perti-

nentes às ações e benefícios do sindi-

cato e do setor de serviços, de forma 

interativa e agradável. A finalidade é ter 

um canal sempre aberto e dinâmico en-

tre sindicato, empresa e profissionais. 

Novo layout do site do SESCAP-PE

Realizações SESCAP-PE

Na página inicial do site, o internauta 

encontra um menu com links 

para conteúdos de 

maior procura, como 

SESCAP em Ação, 

SESCAP Informa, 

Certificados Digi-

tais, Cursos, entre 

outros. Há também 

um link para o Face-

book do Sindicato.

Acesse: 
www.sescappe.org.br
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Novos Associados

• P2P Contadores

• Círculo Proc. Contábil Ltda

•  Vieira de Mello Serviços Contábeis Ltda

• P R V E Silva Júnior

• K J S L Santos – ME

• Jorge Sebastião de Melo

Vem aí o Declare Certo do 
SESCAP-PE 
A exemplo do sucesso dos anos 
anteriores, o SESCAP-PE irá organizar 
neste ano de 2013 o Projeto Declare 
Certo. O objetivo da iniciativa que já 
está em seu terceiro ano consecutivo, é 
atender gratuitamente contribuintes com 
dúvidas sobre a declaração do Imposto 

de Renda da Pessoa Física. Ano passado, 
o projeto esteve presente nos Shoppings 
Tacaruna e Plaza Casa Forte e atendeu 
237 pessoas. 

As informações sobre locais e datas, o 
Sindicato divulgará em breve. Aguardem!

Notícias Relacionadas

Sua empresa deseja auditar todas as 
DIPFs sem nenhum custo?  

A Fenacon adquiriu e está disponibilizando 
a versão 2012 do ProAnalir, para as 
empresas que estiverem em dia com a 
contribuição sindical. Mesmo as empresas 
optantes pelo Simples Nacional, que por 
Lei são desobrigadas, poderão também 
se beneficiar. Com o pagamento da 
contribuição sindical, cujo valor é bem 

inferior ao que pagaria pelo software, 
você poderá oferecer tranquilidade aos 
seus clientes e se beneficiar de todas as 
funcionalidades do ProAnalir. 

Fortaleça seu sindicato e tenha segurança 
nas informações prestadas a RFB. Acesse já 
o site proanalir.institutofenacon.org.br.
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Notícias Relacionadas

Obrigatoriedade do certificado digital 
para entrega da RAIS para estabelecimentos 
com mais de 20 funcionários
  
De acordo com comunicado publicado 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a 
partir de 2013, as empresas que possuírem 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego

Departamento de Emprego e Salário

Coordenação-Geral de Estatísticas do Trabalho

Prezado Contabilista,

A partir de 2013, todos os estabelecimentos que possuem 20 vínculos empregatícios ou mais, deverão transmitir a 

declaração da RAIS ano base 2012, utilizando um certificado digital válido padrão ICP Brasil. Esta regra se aplica também 

aos arquivos com a mesma dimensão. A obrigatoriedade se estende aos órgãos da Administração Pública.

Para a transmissão da declaração da RAIS de exercícios anteriores, com empregados, também será obrigatória a utilização 

de certificado digital, inclusive para os órgãos da Administração Pública.

Na oportunidade, solicitamos a gentileza de verificar a consistência/qualidade das informações declaradas referentes às 

variáveis ‘raça/cor’ e ‘pessoas com deficiência’

Para maiores esclarecimentos, solicitamos entrar em contato por meio do e-mail rais.sppe@mte.gov.br.

Atenciosamente,

Coordenação da RAIS

mais de 20 vínculos empregatícios ficam 
obrigadas a transmitir a declaração da RAIS, 
ano base 2012, utilizando um certificado digital.

Veja abaixo o comunicado na íntegra:
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08 Notícias Relacionadas

Prorrogado o prazo de entrega do Dacon 

A Receita Federal do Brasil, divulgou, no Diário 
Oficial da União, a prorrogação do prazo de en-
trega do Demonstrativo de Apuração de Contri-
buições Sociais (Dacon) relativo a fatos gerado-
res ocorridos nos meses de outubro de 2012 a 

A Instrução Normativa RFB n. 1.306/2012, 
DOU de 28 de dezembro de 2012, dispõe so-
bre a Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica 
(DSPJ) - Inativa 2013, a ser apresentada pelas 
pessoas jurídicas que permaneceram inativas 
durante todo o ano-calendário de 2012.

A DSPJ - Inativa 2013 deve ser entregue no 
período de 2 de janeiro a 28 de março de 

2013. O serviço de recepção de declara-
ções será encerrado às 23h59min59s 

(vinte e três horas, cinquenta e 
nove minutos e cinquenta e 

fevereiro de 2013. O prazo agora 
é o 5º (quinto) dia útil do mês de 
maio de 2013.
Devido a diversas reclamações 
de contribuintes que relataram 
dificuldades para entrega da decla-
ração, a Fenacon esteve em con-
tato permanente com os órgãos 
da Receita Federal do Brasil (RFB) 

em busca de uma solução.

“O excelente estágio de relacionamento entre 
o Sistema Fenacon e a Receita propiciou mais 
essa conquista. Creio que a Fenacon atualmente 

nove segundos), horário de Brasília, de 28 de 
março de 2013.

A DSPJ - Inativa 2013, relativa a evento de extin-
ção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorpo-
ração ocorrido no ano calendário de 2013, deve 
ser entregue pela pessoa jurídica extinta, cindida, 
fusionada ou incorporada até o último dia útil do 
mês subsequente ao do evento.

A DSPJ - Inativa 2013, original ou retificadora, 
deve ser apresentada por meio do sítio da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 

Prazo para DSPJ inativa segue até 28 
de março de 2013 

tornou-se um dos principais interlocutores entre 
o contribuinte e o Fisco”, comemorou o presi-
dente da Entidade, Valdir Pietrobon.

O novo prazo foi estabelecido pela Instrução 
Normativa nº 1.331, de 1º de fevereiro de 2013, 
publicada no Diário Oficial da União. 

Fonte: Fenacon

na Internet, no endereço “http://www.receita.
fazenda.gov.br”.

Para retificar a DSPJ - Inativa 2013 será exigido o 
número de recibo da declaração retificada.
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Cursos do SESCAP 
ganham novo nome

Cursos Presenciais 2013

Cursos Unifenacon

Treina SESCAP. Este é o novo nome 
destinado aos cursos e treinamentos 
oferecidos para o Sindicato a partir de 
2013. Após reuniões e sugestões para 
definição do nome, a diretoria do SESCAP-
PE escolheu o que mais se adequasse a ideia 
que queria transmitir. Treinar, exercitar, 
praticar. São inúmeros sinônimos que 

O SESCAP-PE está realizando uma 

pesquisa para saber quais os temas 

seus associados gostariam que fossem 

abordados nos cursos e capacitações 

presenciais que serão promovidos pelo 

Sindicato no ano de 2013. O objetivo é 

aumentar a participação de associados nos 

Com o intuito de alcançar a excelência na 
qualificação dos funcionários das empresas 
representadas pelo Sistema SESCAP/
SESCON e dos colaboradores internos, 
a Fenacon criou a Unifenacon - Educação 
Corporativa, que promove treinamentos 
de capacitação e reciclagem, ministrando 
cursos por meio do ensino a distância.

Cursos Treina SESCAP 09

chegam ao mesmo lugar: a atualização 
profissional. Antes chamado de PAC – 
Programa de Aperfeiçoamento Cíclico, o 
programa está sendo preparado com muito 
afinco pela equipe do SESCAP-PE com 
assuntos do interesse do setor de serviços 
pernambucano. Aguardem a programação 
para o primeiro semestre!

nossos encontros. A sugestão de todos é 

muito importante para que os cursos sejam 

direcionados para as suas necessidades. 

Envie sua opinião para
sescappe@sescappe.org.br

Você pode conferir a programação no 
site da Fenacon: www.fenacon.org.br
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10 Artigo

Dez mandamentos para 
escolher um sistema de 
Contabilidade

Eu costumo dizer que escolher um sistema 
para informatizar uma empresa, seja na área 
contábil ou gestão em geral, é uma missão 
difícil. São várias as situações que devem 
ser analisadas, pois depois da escolha feita 
é como se fosse um casamento e lógico que 
temos que nos esmerar no sucesso da re-
lação, afinal queremos que seja duradouro, 
do contrário o que era para ser um investi-
mento passará a ser um grande custo.

1. Tempo para conhecer

O primeiro fator para fazer a escolha certa 
de um sistema de contabilidade é a dispo-
nibilidade de tempo, pois serão necessárias 
muitas horas e dias para conhecer o máximo 
de sistemas possíveis existentes no merca-
do. Somente no Brasil, eu tenho catalogado 
aproximadamente 120 sistemas de contabi-
lidade, sendo que 95% destas empresas são 
apenas regionais sem a mínima possibilidade 
de se aventurarem num mercado nacional, 
portanto, se a realidade de sua empresa 
contábil exige a legislação de diversos es-
tados brasileiros ou municípios, os sistemas 
regionais estão fora da disputa. Na escolha 
do novo sistema todos envolvidos no pro-
cesso deverão participar, diretoria, lideres e 
se possível os principais usuários, pois eles 
deverão conhecer e comparar cada sistema 
concorrente e desta forma diminuiremos a 
rejeição de usuários na implantação.

2. Tecnologia e intuitividade

A tecnologia é outro item importante para 

sua decisão, mas toda cautela é pouca 
porque ter um sistema com tecnologia de 
última geração não é garantia de um bom 
programa para sua empresa, afinal ele pode 
ser mal elaborado, dificultando o aprendiza-
do do usuário por não ser lógico e intuitivo. 
A intuitividade é muito importante, pois um 
sistema complexo causa gastos incalculáveis 
devido a grande demora na implantação e 
treinamento. É muito grave um sistema ser 
difícil de usar, pois além de dificultar a quali-
ficação de mão de obra do cliente, também 
afeta os profissionais de implantação da em-

presa desenvolvedora. Além disso,  temos 
que saber que esta situação é para sempre, 
para todo novo colaborador de ambas as 
empresas. Não é difícil encontra contado-
res se queixando do trauma de implantação 
de sistemas complexos. Sistema complexo 
existe porque muitos são feitos por quem 
não entende do assunto e também pela falta 
de especialização no negócio.

É muito importante observar ainda se a 
tecnologia utilizada no desenvolvimento do 
sistema continua no mercado, pois existem 
muitas linguagens e bancos de dados des-
continuados e consequentemente o sistema 
sofrerá com este problema.

3. Banco de dados

Cuidado, o fato do banco de dados ser re-
lacional não garante nada, nem segurança, 
desempenho ou estabilidade do sistema, é 
apenas uma tendência boa. Existe banco de 

dados proprietário ou terceirizado, pago 
ou gratuito, tabelas ou relacional. Tem em-
presa de software que produz seu próprio 
banco de dados, chamado de proprietário, 
isso para mim é fora de cogitação porque 
vai contra a especialização de negócio, acre-
dito que temos que trabalhar com banco de 
dados terceirizado.

Entre o banco pago ou gratuito é uma 
questão de necessidade e disponibilidade 
financeira, mas acredito que para empresas 
contábeis o banco de dados gratuito é a me-
lhor opção, pois pagar por terminais é um 
custo desnecessário para este segmento. 
Temos ótimas opções de bancos gratuitos e 
poderosos como o Firebirb, MySQL e Post-
greSQL. Fique alerta com os bancos de da-
dos pagos que oferecem opções gratuitas, 
é uma pegadinha, pois eles possuem limites 
de dados pouco espaçosos e após atingir o 
limite a solução é migrar para versão paga, 
além disso, as versões básicas pagas são in-
feriores tecnologicamente as gratuitas.

4. Observe os recursos do sistema

Tão importante quanto a tecnologia são os 
recursos dos sistemas, os quais conside-
ro fundamentais, pois são eles que darão 
produtividade para sua empresa. De nada 
adianta ter um sistema de última geração 
que não é prático, e mesmo vale para o 
banco de dados, já vi muito sistema escrito 
em banco de dados consagrado lento e mal 
elaborado.

5. Ouça referências com cautela

Ouvir a opinião de clientes do novo sistema 
também é importante, mas cuidado, pois 
existem empresas que oferecem benefícios 
como comissões, patrocínios, viagens, en-
fim; para que seus clientes digam referên-
cias positivas; desta forma você terá infor-
mações distorcidas e pode investir em uma 

Elinton Marçal 
diretor de tecnologia e marketing da SCI 
Sistemas Contábeis

Vale lembrar que você 
não deve ter preconceito, 
dando oportunidade para 

todas as empresas, só assim 
fará uma escolha estudada, 
baseada no conhecimento, 

na comparação e na solução 
das suas necessidades.
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cilada. A melhor dica é você conhecer pro-
fundamente os sistemas, pois as empresas 
são diferentes, podem ser mais ou menos 
exigentes, podem ter mais ou menos ne-
cessidades, por isso muitas vezes, o que 
serve para seu colega pode não servir pra 
você, ou seja, faça sua escolha baseado nas 
suas necessidades.

6. O barato pode custar caro  

Para trocar de sistema é importante que a 
nova empresa ofereça grandes vantagens, 
e entre elas eu não aconselho a troca por 
preço, pois neste momento você certa-
mente estará cometendo o maior erro 
de todos. De ênfase para a empresa que 
contemple um bom sistema e atendimento 
qualificado, logicamente o preço não pode 
ser tão desproporcional.

7. Invista em implantação com 
treinamento

A implantação tem que ser planejada para 
ser bem sucedida, mas este processo é 
o mais caro, pois exige tanto da empresa 
contratante como da contratada. Acon-
selho um investimento em boas horas de 
treinamento, algo próximo de 50 horas 
para implantação do trio principal, contá-
bil, folha e fiscal, em uma empresa com 12 
terminais. Estes números podem aumentar 
ou diminuir conforme o comprometimento 
e conhecimento da equipe a ser treinada.

A pratica de não cobrar o treinamento 
deve ser vista com cautela, é um ato muito 
suspeito, pois tira o compromisso do for-
necedor. Concertar o estrago da falta de 
capacitação de sua equipe na utilização da 
sua principal ferramenta de trabalho será 
muito mais oneroso, além de gerar atrasos 
e insatisfação dos seus clientes. 

8. A verdade e o que você quer 
ouvir

Cuidado com frases como: “O meu siste-
ma não dá pau” e “ele é o melhor do mer-
cado”. Quem disse isso e qual a sua moti-
vação? Por que estão vendendo esta ideia? 
Se questione para não fazer parte da massa 
seguidora de moda, afinal suas escolhas 
afetam sua equipe e podem acabar com 
sua empresa ou fazê-la prosperar.

Grupos de empresas contábeis ou de empre-
sários influentes também podem ser corrom-
pidos, ou mesmo possuir um ego exacerbado 
com a necessidade de afirmar que as suas es-
colhas são sempre as melhores.

Os sistemas são vivos, estão sempre em 
construção, por isso não existe sistema 
sem erro, quem diz o contrário está men-
tindo. O que é importante observar é se 
a empresa de sistema é transparente nos 
ajustes, se oferece um atendimento que 
solucione as insatisfações, se está preocu-
pada com as necessidades de seus clientes. 
Isso porque a postura que você deve bus-
car da empresa de sistemas é de parceira e 
não apenas mais um fornecedor. E lembre-
-se que o respeito deve ser mútuo, assim 
sua empresa será sempre bem atendida, 
pois ninguém gosta de atender pessoas 
chatas, arrogantes e furiosas.

9. Foque na sua necessidade

A empresa contábil deve ter um sistema 
contábil, fiscal e de folha no qual confie 
plenamente, ferramentas secundárias não 
devem motivar a troca de sistema, pois 
podem ser integradas e incorporadas; por-
tanto ao ver uma demonstração conheça 
profundamente as ferramentas que neces-
sita e depois invista seu tempo conhecen-
do as ferramentas secundárias.

10. Sistemas genéricos ou especialistas

A especialização é um dos principais itens 
para a escolha do novo software. Há 10 
anos não tínhamos muitas opções no mer-
cado, então os empresários eram obriga-
dos a usar sistemas que nada tinham haver 
com seu ramo de atividade tendo que se 
adaptar as ferramentas. Hoje a realidade 
é bem diferente, os sistemas especialistas 
estão ganhando o mercado e os sistemas 

genéricos terão muitas dificuldades para 
manter a sua clientela.
Dificilmente um sistema genérico vai ser 
melhor que um sistema especialista, por 
isso também não acredito na fabula das 
empresas que desenvolvem sistemas con-
tábeis oferecerem soluções de gestão 
empresarial para os clientes das empresas 
de contabilidade. A falsa vantagem da in-
tegração cai por terra em função da falta 
de especialização. Jamais um sistema de 
gestão empresarial vai ser bom para tan-
tos mercados diferenciados como são os 
seus clientes: farmácias, escolas, mecâni-
cas, lojas, condomínios, mercados, clinicas 
médicas, transportadoras, confecções, ve-
terinárias, tinturarias, imobiliárias, postos 
de gasolina, serviços, enfim.

Verifique se o sistema que você vai esco-
lher oferece integração com os sistemas de 
gestão utilizados pelos seus clientes, afinal 
é disso que você precisa, do contrário, se 
tornará um vendedor para seu fornecedor 
de software. Só complementando, com 
a implantação da nota fiscal eletrônica e 
sped fiscal as integrações ficaram mais fá-
ceis, padronizadas em todo País, e desta 
forma podemos integrar com qualquer sis-
tema de gestão, isso é fato e já acontece.

Outro item importante da especialização 
é a questão da diversificação no desenvol-
vimento, a vontade do empreendedor de 
enriquecer abraçando outras áreas, tam-
bém deve ser analisada com cautela, é im-
portante que o fornecedor de sistemas es-
teja focado em tecnologias contábeis, pois 
quem desenvolve muitos tipos de sistemas 
acaba não sendo especialista e consequen-
temente deixará a desejar nos recursos e 
atendimento, até porque provavelmente 
que ele usará a mesma equipe.

Vale lembrar que você não deve ter pre-
conceito, dando oportunidade para todas 
as empresas, só assim fará uma escolha 
estudada, baseada no conhecimento, na 
comparação e na solução das suas neces-
sidades. Com certeza existem mais itens 
que devem ser observados, mas estes são 
os que considero fundamentais.

Vale lembrar que você 
não deve ter preconceito, 
dando oportunidade para 

todas as empresas, só assim 
fará uma escolha estudada, 
baseada no conhecimento, 

na comparação e na solução 
das suas necessidades.

Artigo 11
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12 Entrevista

Oscar Victor Santos

1 - Como foram idealizados o Sistema de Escrituração 
Contábil e Fiscal (SEF 2012) e o Sistema Emissor de Docu-
mentos Fiscais (eDoc 2012)?
 
Oscar Victor Santos  - O SEF I já foi criado já com a perspectiva de 

evoluir para a completa digitalização da escrituração e emissão de docu-

mentos fiscais. A lei 12.333/2003 já estabelece que, por regulamentação 

do Poder Executivo, os documentos fiscais emitidos pelos contribuintes 

podem ser através de mídia digital e aqueles emitidos em papel poderão 

ser digitalizados.

Após sete anos de uso efetivo do SEF I pela Sefaz/PE, frente aos resul-

tados benéficos para os contribuintes e para a Instituição obtidos com a 

adoção da escrituração digital, com os quais foi adquirida a experiência 

na administração eficiente da sistemática, foram constatadas as circuns-

tâncias favoráveis para o desenvolvimento do SEF II (SEF 2012 e eDoc 

2012), para ampliar o seu alcance e qualidade.

 

2 – Quais mudanças as novas versões dos Sistemas trouxe-
ram para o contribuinte?
 
Oscar Victor Santos  - O SEF II promove o desenvolvimento natural 

da escrituração fiscal digital para os contribuintes do ICMS, sendo proje-

tado para separar da escrita fiscal os dados relativos a documentos fiscais 

(itens) respeitando, de forma independente, a obrigação acessória de 

emitir (que registra um negócio jurídico), através do eDoc, da  obrigação 

acessória de lançar (que registra controles e resultados), através do SEF.

Os sistemas trazem novos aperfeiçoamentos e facilidades para os con-

tribuintes locais, do Regime Normal, incluindo em uma segunda etapa 

parcela a ser definida de contribuintes do Simples Nacional e do ISS de 

Fernando de Noronha, bem como a introdução da possibilidade de emis-

são de documentos fiscais (notas fiscais, conhecimentos de transportes) 

também em meio digital através do eDoc.

3 – E as principais características de cada um?

Oscar Victor Santos  - O SEF 2012 (Aplicativo da obrigação acessó-

ria de lançar que registra controles e resultados) tem maior alcance: um 

único sistema versátil para o ISS (Fernando de Noronha), o ICMS, o IPI 

e o Simples Nacional e novos livros e guias fiscais estão inclusos na sua 

escrituração. O eDoc 2012 (Aplicativo da obrigação acessória de emitir 

que registra um negócio jurídico)  tem ambiente operacional especia-

lizado em documentos fiscais: emissão, oficialização de 2ª via, extrato 

de documentos fiscais. O eDoc prevê de início a inclusão de todos os 

documentos fiscais, e seu aplicativo conterá as funções de digitação, im-

portação e validação de arquivo texto, bem como a leitura/importação 

de documentos eDoc e NF-e, ermite a emissão off-line dos documen-

tos fiscais, serve como preparação para a escrituração fiscal, mantém as 

regras e práticas vigentes (legislação geral e legislações específicas) e é 

complementar à NF-e, atingindo os contribuintes e documentos não in-

cluídos no projeto nacional.

 

4 – O SESCAP-PE é um parceiro de longos anos da SE-
FAZ. Como esse estreitamento beneficia os projetos da 
Secretaria?

Oscar Victor Santos - A Sefaz, juntamente com o SESCAP, tem procu-

rado minimizar os efeitos causados aos contribuintes e contadores, com 

a implantação de novas obrigações em um trabalho de parceria que tem 

trazido excelentes resultados. Com o diálogo buscamos colher suges-

tões, trocamos ideias, ajustamos prazos, promovemos treinamentos, e 

muitas outras ações que beneficia a todos.

5- O SESCAP-PE, reconhecendo as dificuldades de seus 
associados, vem acompanhando a difícil fase de transição 
do SEF I para o SEF II, a Sefaz estuda um escalonamento da 
transmissão dos meses acumulados, já que o sistema po-
derá não suportar a carga de três meses em uma só data?

Oscar Victor Santos - A Sefaz promoveu o escalonamento, tendo sido 

publicadas as devidas portarias no Diario Oficial do Estado, além de rea-

lizada ampla divulgação do assunto no site da Sefaz e por meio das insti-

tuições parceiras, como o próprio SESCAP.

6- Para minimizar os transtornos que vem acontecendo, 
o SESCAP-PE  sugere a liberação do SEF I, até  o SEF II 
está em pleno funcionamento e as empresas de softwares 
estiverem com seus sistemas adaptados. O que o senhor 
acha dessa sugestão?

Oscar Victor Santos - Infelizmente não temos como manter os dois 

sistemas em paralelo. Os próprios escritórios não teriam equipe para 

trabalhar com os dois, SEF I e SEF II. Trabalhariam no sistema que fosse 

obrigado pela Legislação Estadual, com prazos de entrega. As rotinas não 

dependem, apenas, das empresas de softwares. Esta opção funcionaria 

se os dois tivessem prazos de entrega obrigatórios. Entendo que não é 

esta a sugestão.

Entrevista 

Em entrevista exclusiva à Revista Integrar, o secretário executivo da Receita Federal, 

Oscar Victor Santos, faz uma análise geral sobre um assunto que vem causando bastante 

polêmica entre a classe contábil do país: o SEF II e eDoc. Confira!
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PQEC 13

Empresas inscritas no PQEC participam 
de palestra sobre Gestão Empresarial
Baseado no livro “A Estratégia do Oceano Azul”, 
a palestra Gestão Empresarial abordou a efici-
ência de um negócio como fator determinante 
para as empresas candidatas à certificação 2013, 
esclarecendo dúvidas sobre os conceitos essen-

ciais para o desenvolvimento diante do mercado.

O evento aconteceu no Hotel Onda Mar, no dia 
27 de dezembro e teve o mestrando em psico-
logia social e organizacional, professor Eduardo 

Gestão S.A.

Sim, ter foco faz a diferença
que desencadeiam uma perda de tempo 
enorme e não agrega nada na nossa vida 
pessoal e profissional. Metas programadas 
no início do ano, o término do trabalho no 
prazo programado, ou qualquer outro fim 
pretendido se transforma em frustração 
quando não se está focado num objetivo.

Mas ter foco demanda concentração e pla-
nejamento naquilo que se almeja alcançar. 
Levando para a esfera dos negócios, uma 
empresa que tem diversos focos pode aca-
bar tendo baixa produtividade. Nos dias de 
hoje, com o aquecimento no mercado de 
trabalho, perder o rumo poder ser irrever-
sível. Nesse sentido, compreender a ques-
tão do foco pode fazer a diferença entre ser 
bem sucedido ou não.

“O cliente pode ter o carro da cor que qui-
ser, contanto que seja preto”. Proferia Hen-
ri Ford, antes do desenvolvimento da linha 
de montagem que exigia a cor preta por sua 
secagem mais rápida. Um dos maiores em-
preendedores da história tinha como prin-
cipal foco tornar a sua marca onipresente 

na América do Norte.

Foco é uma questão essencial para 
pessoas, empresas ou instituições. 

Uma equipe de futebol pode ga-
nhar um jogo, mas nunca um 
campeonato se não estiver fo-

cada nos treinamentos, na dis-
ciplina tática e principalmente 

nas partidas que for dispu-
tar.

Quando se pensa em 

foco, conceitos são apresentados. Um é o 
de inteligência multifocal, inspirado no con-
ceito de inteligências múltiplas de Howard 
Gardner, psicólogo da Universidade de 
Harvard, que avaliou a visão tradicional de 
inteligência, uma visão que enfatiza as habili-
dades linguística e lógico-matemática, medi-
da nos testes de QI. O psicólogo identificou 
sete tipos de inteligência: linguística, lógico-
-matemática, espacial, musical, cinestésica, 
interpessoal e intrapessoal.

Outro conceito é o de inteligência com foco 
essencial ou focada. Fundamentada em prin-
cípios relacionados à sabedoria universal, in-
clusive em processo decisório e solução de 
problemas. Tem base nos princípios de que 
a pessoa pode focar em múltiplas coisas, 
mas não ao mesmo tempo, haja vista que 
seria impossível estudar para uma prova de 
matemática e jogar videogame simultanea-
mente. Que a concentração é fundamental 
para o desenvolvimento do controle men-
tal e emocional e o foco é saber e decidir 
o que é importante e prioritário, além de 
dinâmico, para o alcance da excelência nos 
resultados.

O fato é que estamos sempre decidindo. 
Seja do nosso agrado ou não, saber o que 
focar não é fácil. Demanda aprendizado, 
mais que isso, capacidade de avaliar cada si-
tuação e oportunidade que a vida nos ofere-
ce seja no ambiente profissional ou na nossa 
intimidade. Afinal de contas, é fundamental 
para qualquer pessoa iniciar uma jornada já 
sabendo aonde quer chegar.

Barros, como palestrante. De acordo com o 
regulamento do programa, a participação das 
empresas inscritas era obrigatória.

Ter foco demanda 
aprendizado, mais que 

isso, capacidade de 
avaliar cada situação e 

oportunidade que a vida nos 
oferece seja no ambiente 
profissional ou na nossa 

intimidade.

Quantas vezes você já se pegou ao telefone 
conversando horas a fio com um amigo, 
ou até mesmo conectado às redes sociais, 
navegando em site, fuçando links, quando 
se deu conta a hora passou e nada daquilo 
que tinha programado foi realizado?  Isso é 
um exemplo do que chamamos de falta de 
“foco”. Um problema que mexe com a vida 
de muitas pessoas, além de ser um fator 

determinante do sucesso ou do 
fracasso.

Se pararmos para 
pensar um instante, 
a falta de foco 
demanda uma lista 
de motivos fúteis 
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O homem tem vivenciado uma sucessão de eras desde os anos 30, onde a administração era baseada nas relações 

humanas, segundo os fundamentos de Elton Mayo. Nestas sucessões, com a chegada das novas tecnologias desen-

volvidas principalmente nas áreas de comunicação e informática, os setores produtivos e administrativos das em-

presas foram submetidos a acentuadas adaptações nas estruturas organizacionais, na forma de lidar com os clientes 

para que pudessem acompanhar a agilidade dos processos, das necessidades e solicitações do mercado.

A transformação da 
Contabilidade na Era 
do Conhecimento 

14 Matéria de  Capa

O 7º Encontro das Empresas de Serviços será regido 
em torno do universo contábil desta nova Era
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gora, a grande diferença entre as empresas não é mais 
as máquinas utilizadas no processo produtivo da era 
industrial, mas sim o somatório do conhecimento co-

letivo gerado e adquirido, as habilidades criativas e inventivas, os 
valores, atitudes e motivação das pessoas que as integram, o grau 
de satisfação dos clientes, a quantidade de informação gerada e 
disseminada, dividida. O mundo vivencia uma nova era: “a Era do 
Conhecimento”.

Isto mesmo! O mundo do trabalho encontra-se em constante 
transformação e surge o profissional que passa a fazer diferença 
nesta era: aquele que agrega e transforma o conhecimento em 
“competência”.  Pois bem, da Revolução Industrial, no século 
XVIII, até os dias de hoje, as profissões braçais e intelectuais sem-
pre precisaram se adaptar às novas demandas do mercado. “E o 
contador, não foge à regra, como temos acompanhado nos últimos 
anos, tanto com a harmonização das normas contábeis às normas 
internacionais até a recente implantação do Sistema Público de Es-
crituração Digital (SPED)”, explica em seu 
artigo “A reinvenção da contabilidade”, o 
CEO da Prosoft, Carlos Meni.

As funções de um profissional da Contabi-
lidade foram acompanhando as necessida-
des da sociedade. Hoje, o profissional não 
se restringe apenas ao âmbito fiscal. Cada 
vez mais dinâmico, ganhando destaque no 
mercado, sua atuação dentro das organizações se torna imprescin-
dível para tomadas de decisões, entre outros aspectos gerenciais. 

Nesta Era do Conhecimento, ainda de acordo com Meni, o profis-
sional que melhor se atualizar e preparar certamente conquistará 
o mercado, pois seu valor será medido pela experiência, criativi-
dade e aprendizado técnico. Para atender a essas mudanças surge 
um novo perfil do profissional de contabilidade, onde capacidade 
de análise, comunicação interpessoal, síntese e habilidades relacio-
nadas com a tecnologia da informação são indispensáveis para o 
seu sucesso. O contabilista trabalha para tornar valida a informa-
ção consolidada e substancial gerada pelo sistema a partir de uma 
configuração adequada ao ambiente de negócios da empresa. Um 
procedimento de auditoria vai garantir a integridade das operações 
e dos dados. 

Há algumas dezenas de anos, o meio de difusão da informação era 
integralmente dependente de um meio físico, como o papel ou o 
disquete. Hoje, ela está disponível em algum lugar na web, como a 
recente tecnologia de cloud computing (computação em nuvem), 
que trouxe mais agilidade no armazenamento e acesso a informa-
ções, em qualquer parte do mundo.

“Em pleno início, o século XXI já está transformando a dinâmica 
do gerenciamento das empresas e dos negócios, fazendo surgir 
uma nova contabilidade, baseada no conhecimento e na rapidez 
para atender às mais variadas demandas do cliente”, finaliza Carlos 
Meni. A contabilidade está caminhando a passos largos. Adotando 

ferramentas modernas e práticas que permitem esse desenvolvi-
mento. É cada vez mais consistente a sua participação no mercado, 
cujo crescimento é uma tendência global. 

O evento

Motivado pelo sucesso das edições anteriores, o 7° Encontro das 
Empresas de Serviços será realizado nos dias 21 e 22 de março, 
pelo SESCAP-PE, no Hotel Portal de Gravatá, localizado no Agres-
te pernambucano que reúne infraestrutura e clima, numa das mais 
belas cidades do estado. Sob o tema “A transformação da Con-
tabilidade na era do conhecimento”, o evento tem mais uma vez 
o objetivo de aliar as lideranças das esferas pública, privada e do 
terceiro setor, a fim de tornar cada vez mais viável o diálogo, pro-
mover novos caminhos rentáveis, aproveitando o cenário otimista 
em que se encontra o País, além de sinalizar ações geradoras de 
mais crescimento.
 

Durante o encontro, os participantes ainda 
terão a oportunidade de ampliar seus co-
nhecimentos através de palestras relacio-
nadas ao seu universo profissional com os 
temas: Inviolabilidade de Empresas Contá-
beis; Planejamento Tributário; A importân-
cia do Terceiro Setor; Como a tecnologia 
e as redes sociais afetam o mundo dos ne-
gócios; e Um show de motivação através 

da música.

A expectativa é receber cerca de 200 (duzentos) empresários dos 
diversos ramos do setor de serviços de Pernambuco participarão 
do tradicional encontro.

PQEC - Na ocasião, será realizada a solenidade de entrega da 
certificação do Programa de Qualidade das Empresas Contábeis 
(PQEC), que atesta o cumprimento de diretrizes que garantem 
prestação de serviços e a otimização de todos os procedimentos 
envolvidos nesse processo. 

SESCAP-PE 20 anos - Para celebrar duas décadas de defesa dos 
interesses jurídicos e legislativos de seus representados, de inúme-
ras lutas e diversas conquistas, o SESCAP-PE fará o lançamento do 
um selo comemorativo alusivo à data a ser lançado no mesmo dia.
 
Benefícios

“Reinventar para construir o futuro”. Uma empresa que busca se 
tornar apta para competir no mercado não contemporiza esse em-
preendimento. Momento de reciclar as informações e absorver o 
que pede o mercado através de debates, troca de ideias e extensão 
de contatos.

Uma oportunidade impar para enquadra as empresas dentro do 
contexto, além de ampliar consideravelmente o conhecimento so-
bre as reinvindicações das novas dinâmicas mercadológicas. 
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Esse é o objetivo de qualquer gestor: com-
prar ações de boas companhias a preços 
baixos, de forma a incrementar a rentabi-
lidade de sua carteira. Contudo, essa não 
tem sido a tática dos fundos mais rentáveis. 

O que mudou?

Nos últimos tempos, os investidores estão 
apostando em companhias onde os múlti-
plos de preço por lucro estejam esticados, 
que mesmo apresentando um “valuation” 
mais caro, leva os produtos por um direcio-
namento de mercado doméstico ainda mais 
forte. O que acaba originando uma previsão 
ainda maior dos resultados operacionais, 
gerando uma grande vantagem competitiva 
nos tempos de crise.

Mas por outro lado, existia uma estraté-
gia que defendia a compra de ações sendo 
negociadas com desconto por um valor 
intrínseco ou preço justo da ação. Devido 
ao cenário conturbado, os investidores não 
deveriam se arriscar com investimentos em 
empresas de commodities e muito menos 
em setores que sofram forte concorrência 
de produtos importados.

Dessa forma, empresas de “qualidade” aca-
bariam recebendo um fluxo de recursos, 
expandindo assim os múltiplos e reduzindo 
a potência de valorização. 
Os fundos de ações que precisam destinar re-

É o fim do  bom, bonito e barato? 

cursos no mercado de ações conduz para que 
a escolha recaia para empresas com “qualida-
de”.  Assim, a demanda acaba buscando por 
pouca oferta de ações com liquidez que apre-
sentem essas características e que não é no-

vidade para que os múltiplos dessas ações 
se expandam.

Além de múltiplos bem elevados aos da 
média de mercado, essas ações apresentam 
pequeno potencial de valor, tomando por 
base o preço-alvo médio que é calculado 
pelos analistas. Mas olhando por um lado 
técnico, observamos que a geração futura 
de caixa da companhia trazida a valor pre-
sente pela taxa de capital próprio se iguala 
ao valor de mercado da companhia, ou seja, 
alguns gestores continuam mantendo ações 
com baixa potência de ganhos.
Por mais que a questão da qualidade este-

ja ganhando um espaço vitorioso, o inves-
timento em ações acarreta maior risco. 
Quem investe não tem obrigação de alocar 
seus recursos no mercado de ações, é ce-
nário incerto. 

A estratégia tem sido vitoriosa devido ao 
momento econômico que 
vivemos, que pode ser 
comparada com a crise de 
1929. A alta da atrativida-
de no mercado de ações 
brasileiras demanda maior 
oferta e impulsiona a 
conotação de papéis. 
Mas ainda assim, 
com o cenário de 
menos volatilidade, 
esta prática não 
poderá ser efeti-
vada. Enquanto 
isso, os planos de 
comprar ações 
negociando com 
desconto para o 
valor intrínseco 
ou preço justo 
da ação, 
ficará no 
passado.

     Os fundos de ações 
que precisam destinar 
recursos no mercado 
de ações conduz para 
que a escolha recaia 
para empresas com 

“qualidade”. 



Introdução 

Reiterando as nossas orientações quanto 
as regras para dedutibilidade dos custos e/
ou despesas, principalmente para  apuração 
do Lucro Real, somente é admitida como 
dedutível os gastos que são usuais, normais 
e comprovadamente necessárias ao desem-
penho das atividades da pessoa jurídica, 
conforme determina oArt. 249 do Regula-
mento do Imposto de Renda.

Obrigatoriamente a comprovação dos gas-
tos será feita mediante a apresentação dos 
documentos fiscais exigidos pela Lei, con-
tendo, no mínimo, os seguintes dados do 
adquirente: número do CNPJ, descrição 
dos bens ou serviços, data, e o valor da 
operação.

Para a depreciação, amortização, manu-
tenção, taxas, impostos, seguros, aluguéis, 
leasing e demais gastos com bens móveis 
ou imóveis, a legislação adicionalmente de-
termina através do Art. 13, II e III, da Lei 
¹ 9.249/1995, que todos estes dispêndios 
estejam relacionados intrinsecamente com 
a produção e/ou comercialização dos pro-
dutos e serviços fornecidos. A definição de 
quais os bens que podem ser considerados 
intrinsecamente com a produção e/ou co-
mercialização está no Art. 25, § Único, da 
IN SRF  11/96.

Assim, tecemos alguns comentários sobre 
as principais precauções que se deve ter 

Regras Básicas para  
Dedutibilidade de Custos 
e Despesas 

com a dedutibilidade das despesas na apu-
ração do Lucro Real. 

Os comentários estão segregados em tó-
picos com intuito de relatar as principais 
situações vividas pelas empresas no seu co-
tidiano. 

Serviços Tomados de Terceiros 

No caso dos dispêndios com a prestação 
de serviços de terceiros é altamente reco-
mendável que estejam embasadas através 
de contratos entre as partes juntamente 
com demais provas que evidenciem a sua 
necessidade.

A comprovação da assunção e/ou pagamento 
das despesas, deve ser feita, em tese, através 
da apresentação de documentos fiscais e/ou 
recibos (quando aplicável) idôneos e hábeis.

A apresentação de documentos com des-

crições genéricas do tipo “Prestações 
de Serviços” pode ser questionadas pela 
fiscalização.

Recomendam-se ainda que os pagamen-
tos sejam feitos rigorosamente com che-
ques nominais ou transferências bancárias a 
favor do prestador de serviços. 

Despesas com Alimentação de Sócios e 
Administradores 

As despesas com alimentação dos sócios e/
ou administradores são consideradas inde-
dutíveis na apuração do Lucro Real (exceto 
quando tais gastos forem enquadrados e 
tributados como remuneração indireta dos 
dirigentes), nos termos do Art. 249, § úni-
co, alínea V, do RIR/1999.

Portanto, a legislação veda expressamente a 
dedutibilidade desta despesa, cabendo assim a 
adição da mesma ao Lucro Real da empresa.
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 Despesas de Viagens a Serviço da Empresa 
As despesas de viagens são dedutíveis na 
apuração do Lucro Real desde que seja 
comprovada a sua necessidade para o de-
sempenho das atividades da empresa atra-
vés de documentos hábeis (Contratos, Atas 
de reuniões e etc.).

Desse modo, o uso de relatórios minucio-
sos evidenciando que tais gastos foram ne-
cessários e contraídos por colaboradores 
da empresa no exercício das suas funções 
é fundamental.

Não se aplica esta regra às despesas com 
alimentação dos sócios e administradores 
em viagens a serviço da empresa, devendo 
as mesmas ser consideradas indedutíveis na 
apuração do Lucro Real. 

Despesas com Alimentação de Funcio-
nários nas Viagens a Serviço da 
Empresa 

Nas viagens necessárias ao desempenho das 
atividades da empresa para outras cidades 
ou exterior, é assegurada a cada funcionário 
a dedutibilidade destes gastos sem a res-
pectiva comprovação desde que estes não 
excedam ao valor de R$ 16,57 por dia de 
viagem.

Para tanto o deslocamento do funcionário 
deverá ser comprovado através do do-
cumento fiscal emitido pelo hotel, ou do 
bilhete de passagem quando a viagem não 
demandar estadia.

Ambos os comprovantes deverão estar em 
nome do viajante.

Para os gastos desta natureza de valores su-
periores a R$ 16,57 será exigido o devido 
comprovante fiscal.

Não se aplica esta regra às despesas com 
alimentação dos sócios e administradores 
em viagens a serviço da empresa, indepen-
dentemente do valor, devendo as mesmas 
serem consideradas indedutíveis na apura-
ção do Lucro Real.

Despesas com Automóveis de Passeio 
de Propriedade da Empresa

 A dedutibilidade das despesas com auto-
móveis de passeio, bem como as respecti-
vas parcelas de leasing e depreciação não 
está expressamente prevista na legislação 
por não estarem relacionados entre aque-
las que estão intrinsecamente relacionados 
com a produção ou a comercialização dos 
bens e serviços, conforme dispõe o § único, 
do Art. 25, da IN SRF ¹ 11/1996.

O referido dispositivo legal considera de-
dutível somente as despesas com os auto-
móveis de passeio utilizados nas atividades 
de contabilidade, transporte coletivo de 
empregados, pesquisa e desenvolvimento 
de produtos ou processos, e na vigilância 
móvel pela PJ que tenha por objeto essa 
atividade.

No entanto, decisões do conselho de con-
tribuintes têm concedido a dedutibilidade 
destas despesas em outras situações neces-
sárias à atividade empresarial, reconhecen-
do que esta relação não é exaustiva, mas 
sim exemplificativa. Também encontramos 
decisões, quando o automóvel está devida-
mente contabilizado no ativo da empresa, 
caberá ao fisco o ônus da prova para carac-
terizar que os gastos inerentes ao bem são 
indedutíveis.

Contudo, tais despesas certamente serão 
analisadas rigorosamente por parte da au-
toridade tributária no intuito de encontrar 

indícios que o veículo teve uso particular 
favorecendo dirigentes e/ou colaboradores 
em detrimento da empresa, o que poderá 
ensejar na glosa das referidas despesas para 
fins de apuração do IRPJ e da CSLL.

Portanto, cautelosamente, a empresa deve 
municiar-se de elementos comprovem o 
uso restrito do veículo pela empresa, bem 
como da necessidade e compatibilidade das 
referidas despesas, concomitantemente 
com o vínculo do respectivo bem na pro-
dução ou comercialização dos seus produ-
tos ou serviços, mediante a elaboração de 
relatórios detalhados suportados com as 
respectivas notas fiscais que deverão indicar 
ao menos a placa do automóvel objeto do 
gasto. 

Despesas com Veículos de Propriedade 
de Terceiros

 As despesas inerentes aos veículos de pro-
priedade de funcionários e dirigentes ne-
cessárias a atividade empresarial, somente 
serão consideradas dedutíveis quando for 
devidamente comprovado o uso efetivo do 
veículo, bem como o desembolso e ade-
quação do valor, conforme dispõe o PN ¹ 
108/72.

Aluguéis de veículos com valor acima do 
mercado, bem como a falta da devida com-
provação e compatibilidade dos gastos com 
os respectivos bens, fatalmente ensejarão 
na glosa destas despesas.

É imprescindível o contrato de aluguel ou 
comodato do bem, assim como a elabora-
ção de relatórios detalhados suportados 
com as respectivas notas fiscais que deve-
rão indicar ao menos a placa do automóvel 
objeto do gasto.

Doações 

A grande maioria das doações são despesas 
indedutíveis para fins de apuração do Lucro 
Real.

A legislação sobre a matéria é vasta e conta 

    A apresentação 
de documentos com 
descrições genéricas 
do tipo “Prestações 
de Serviços” pode 

ser questionadas pela 
fiscalização.



com algumas peculiaridades. Existem as do-
ações dedutíveis no lucro real, e aquelas de-
dutíveis diretamente no IRPJ devido. A fim 
de não tornar este tópico muito exaustivo, 
nos termos do Art. 60 da MP ¹ 2.158-33/01, 
conjugado com o Art. 365, do RIR/99 e o 
Art. 28, da IN SRF ¹ 11/96, concisamente 
somente poderão ser dedutíveis de alguma 
forma as seguintes doações:
 
(a) – Em favor de Instituições de Ensino e 
Pesquisa sem fins lucrativos autorizadas por 
lei federal, até o limite de 1,5% do lucro 
operacional, antes de computada a sua de-
dução e a de que trata o item seguinte;

(b) – Em favor de entidades civis brasileiras, 
sem fins lucrativos, que prestem serviços 
gratuitos em benefício de empregados da 
PJ doadora e respectivos dependentes, ou 
em benefício da comunidade onde atuem, 
dedutíveis, nos termos da Lei, até o limite 
de 2% do lucro operacional, antes de com-
putada as doações;

(c) – Em favor de Organizações da Socie-
dade Civil de Interesse Público (OSCIP), 
dedutíveis, nos termos da Lei, até o limite 
de 2% do lucro operacional, antes de com-
putada as doações;

(d) – Em favor de projetos de natureza cul-
tural e artística previamente aprovados pelo 
Ministério da Cultura, dedutíveis, nos ter-
mos da lei, diretamente no IRPJ;

(e) – Em favor aos Fundos dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, dedutíveis, nos 
termos da lei, diretamente no IRPJ;

Com exceção dos casos elencados, todas as 
demais doações serão consideradas indedu-
tíveis para fins de apuração do Lucro Real. 
É recomendável que previamente nos con-
sulte para receber a orientação necessária 
quanto a possibilidade e forma de dedução 
de determinada doação. Para tanto é im-
prescindível saber se o donatário se encaixa 
em alguma das situações mencionadas.

Brindes 

A princípio, nos termos do Art. 13, inciso 
VII, da Lei ¹ 9.249/95, os brindes são in-
dedutíveis para fins de apuração do Lucro 
Real.

No entanto, surpreendentemente a favor 
dos contribuintes, a Solução de Consulta ¹ 
4, de 28/09/01, estabeleceu que os gastos 
dessa natureza poderão ser dedutíveis a tí-
tulo de despesa de propaganda, desde que 
o valor destes sejam diminutos.

Apesar de existir um precedente favorável 
ao contribuinte, não há entendimento pa-
cífico quanto a dedutibilidade deste gasto, 
podendo a autoridade tributária glosar esta 
despesa para fins de apuração do Lucro 
Real. 

Prêmios de Seguro de Vida

A legislação é omissa quanto a dedutibilida-
de dos gastos com prêmios de seguros em 
grupo destinados aos funcionários.

No entanto, o Art. 360 do RIR/99 considera 
dedutíveis os gastos com assistência social, 
desde que compulsoriamente destinados a 
todos os funcionários. Assim, por analogia, 
o referido prêmio de seguro seria uma for-
ma de assistência social, conseqüentemen-
te, seria de bom senso aplicar o mesmo 
tratamento.

Em relação às despesas com seguro de 
vida de homens-chave (funcionários ou di-
retores não sócios), cujo beneficiário da 
indenização é a empresa, o entendimento 

também é pela dedutibilidade dos prêmios 
incorridos, no entanto, se o beneficiário for 
um terceiro, os valores dos prêmios serão 
considerados indedutíveis, conforme dispõe 
o PN CST ¹ 2/86.

Quanto aos prêmios de seguro de vida dos 
sócios da empresa, o PN CST ¹ 239/70 veta 
expressamente a dedutibilidade destes gas-
tos, visto que tal dispêndio não é conside-
rado usual ou normal, e ainda, no caso de 
indenização, esta não será computada no 
Lucro Real.
 
Comissões e Assessoramento 

As despesas com comissões e assessora-
mento são severamente analisadas pelo fis-
co em virtude de serem amplamente utiliza-
das nos casos de sonegação fiscal.

Somente serão consideradas dedutíveis 
quando as respectivas notas fiscais indica-
rem a operação que deu causa as mesmas.
Notas fiscais com descrições genéricas, tais 
como “comissões” ou “assessoria comer-
cial”, desacompanhadas do relatório das 
vendas ou contrato de prestação dos ser-
viços respectivamente, serão prontamente 
caracterizadas como indedutíveis pelo Fis-
co.

Conclusão 

Toda a nossa orientação provida sobre este 
assunto, que ora é relatada nesta Circular 
sempre teve uma postura conservadora 
com o objetivo proteger os nossos clientes 
contra eventuais autuações por parte da 
Administração Tributária.

Os comentários aqui descritos não se tra-
tam de um Parecer ou de um ponto-de-vista 
da ALEIXO & ASSOCIADOS. Na verdade, 
é o entendimento do Fisco Federal, que, na 
maioria das vezes, tem sido ratificado pelo 
Poder Judiciário.

Estamos à disposição para esclarecer quais-
quer dúvidas que se façam necessárias.

    A grande maioria 
das doações são 

despesas indedutíveis 
para fins de apuração 

do Lucro Real.
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e-Mundo

A aposentadoria do MSN 

A invenção do MSN Messenger foi sem dúvi-
da espetacular. Um dos meios de comunica-
ção mais usados pelo mundo que por mais de 
13 anos promoveu a interação entre amigos 
e colegas de trabalho, permitiu ao seu usuá-
rio movimentar e-mails, manter contato com 
empresas e receber notificações de sites e 
serviços. 
Mas tudo que é bom no mundo da tecnologia 
pode ficar ainda melhor. Mesmo com tantos 
artifícios, o Windows Live Messenger, mais 
conhecido no Brasil como MSN Messenger, 
ou para os mais íntimos apenas MSN, está 
com os seus dias contados.

A aposentadoria do MSN confirmada pela 
Microsoft para o primeiro trimestre de 2013 
levanta uma questão: o que vai acontecer 
com os mais de 260 milhões de usuários do 
software no mundo? Muito bem, o programa 
vai deixar de existir em todos os países, com 
exceção da China. Os usuários do serviço mi-
grarão para o Skype, uma empresa de serviço 
de chamadas de voz e de vídeo pela internet, 
adquirida pela bagatela de U$$ 8,5 bilhões. A 
maior aquisição da Microsoft em seus 36 anos 
de história.

Com mais de 170 milhões de usuários em 
todo o mundo, o mais novo software de Bill 
Gates, será utilizado no Xbox 360, no Kinect, 
no Windows Phone e nos PCs. Além disso, 
serviços de comunicação da empresa como o 

Lync, o Messenger, o Outlook e o Xbox Live 
usarão o Skype. No Brasil, a mudança ocor-
rerá para mais de 30 milhões de usuários do 
MSN, haja vista que a base brasileira equivale 
a 12% de todos seus usuários globais. 

Universidades de ensino a distância, cursos 
de inglês, entre outros, já conseguem perce-
ber as vantagens do programa. Através dele 
é possível ter acesso à chamada em vídeo 
para celulares, videoconferências em grupo e 
compartilhamento de tela, além de um siste-
ma voip (voz sobre ip) que possibilita utilizar 
a voz para conversar pela internet e realizar 
chamadas internacionais. Para as empresas, 
os recursos do Skype pode representar uma 
economia de até 50% (cinquenta por cento) 
na conta de telefone.

De acordo com a Microsoft, a versão mais 
recente do Skype já está disponível. Para ins-
talar é necessário fazer login com a conta da 
própria Microsoft. Ao termino da instalação 
os contatos do Messenger são transferidos 
imediatamente. 

Do começo ao fim

Em julho de 1999, 
a Microsoft lan-
çou o serviço 
de mensagens 
instantâneas, o 

famoso e consagrado MSN. Não era essen-
cialmente uma novidade no mercado, mas era 
bem mais leve (e com menos funcionalidades) 
que o seu - posteriormente concorrente - 
ICQ. Naquela época, seu arquivo de instala-
ção tinha apenas 320 Kb.

Para acessá-lo era necessário ter uma conta 
no Hotmail ou AOL Instant Messenger. Ou-
tras versões do software foram sendo apre-
sentadas aos usuários. Sempre inovando no 
incremento de aplicativos e sistemas opera-
cionais Windows, tais como, Windows 95, 08, 
ME, NT 4.0 e 2000, além de Windows XP.

Em 2002, o MSN possuía nada menos que 75 
milhões com o Messenger 5.0. A cada ano, 
novidades que satisfaziam aos seus simpati-
zantes. 
Sua última versão, MSN Messenger 2012, veio 
com maior compatibilidade e segurança entre 
o mensageiro e o Windows 8 (para computa-
dores pessoais, portáteis, netbooks e tablets). 
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21Bem estar em Pauta

Quais são as principais doenças que 
afetam homens e mulheres depois 
dos 50 anos e como preveni-las?

São as doenças degenerativas, crônicas e 
alguns tipos de câncer. As mais comuns 
são hipertensão, diabetes, artroses, do-
enças renais e mentais, e os cânceres de 
mama, em mulheres, e de próstata, em 
homens. Então, visite o seu médico regu-
larmente, pelo menos uma vez por ano. 
Afinal, como diz a diretora do instituto 
americano de prevenção à saúde Camino 
Health Center, Peggy Ayala: “Se você não 
cuidar do seu corpo, onde você vai viver?”.

Novos hábitos
Ter hábitos saudáveis durante a correria 
da vida diária não é uma missão fácil, mas 
o médico e conselheiro em saúde e qua-
lidade de vida Rubens Amaral têm boas 
dicas pra quem quer começar a mudar os 
costumes.

Quais são as principais dicas para 
quem quer começar a ter hábitos 
mais saudáveis?

1.  Há alguns passos que podem ser se-
guidos por todos. São eles: 1. Tomar a de-
cisão de trilhar caminhos mais seguros e 
saudáveis na vida.

2.  Transformar conhecimento em com-
portamento saudável.

3.  Assumir o controle da sua saúde antes 
que os profissionais da saúde assumam o 
controle da sua doença.

4.  Ter companhias e amigos com os mes-
mos objetivos e valores que você e en-
volver a família na busca desses objetivos.

5.  Ter um conselheiro em saúde e quali-
dade de vida.

O sucesso deste caminho está na perse-
verança, porque os resultados vão surgin-
do devagar. Mas quando eles começam a 
aparecer – e você começa a sentir-se mais 
saudável e feliz – sua vida ganha novo sen-
tido e valor. Também é importante lem-
brar que uma vida saudável integra saúde 
emocional e espiritual, e não somente físi-

ca. Portanto, cuide das suas 
emoções e de seus 

pensamentos.

Dormir bem é um fator de grande in-
fluência na qualidade de vida. Quais 
as dicas para dormir bem?

1.  Queira dormir, em primeiro lugar. 
Você não tem um interruptor, portanto, 
não é de uma hora para outra que cairá 
no sono. Precisa se preparar para isso.

2.  Não coma alimentos pesados nem faça 
exercícios extenuantes pelo menos qua-
tro horas antes de dormir.

3. Diminua as luzes e os sons da casa.

4. Evite assistir a televisão próximo à hora 
de dormir.

5. Desligue o computador e o celular.

6. Problemas para serem resolvidos? Só 
pense neles amanhã.

7. Fale apenas de coisas que lhe dão pra-
zer.

8. Faça sexo sempre que sentir vontade. 

9. Leia algo tranquilo e agradável.

10. Apague a luz e durma bem!

Quais são as melhores ativida-
des físicas para conquistar qua-
lidade de vida? 

O ideal é mesclar durante a se-
mana todos os tipos de exercício 
- aeróbios, resistidos (muscula-
ção) e alongamentos. Por exemplo: 
três a cinco dias de exercícios aeróbios 
por semana, dois dias de musculação e 
dois a três dias de alongamentos.  

Entrevista publicada na edição 35 da 
Revista Com Você da AxisMed.

Rubens Amaral é médico e conse-
lheiro em saúde e qualidade de vida.
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De Pernas Pro Ar 2, de Roberto 
Santucci

Alice (Ingrid Guimarães) é uma executiva de 
30 e poucos anos. Casada com o dedicado 
João (Bruno Garcia), mãe de um filho e muito 
bem-sucedida profissionalmente. Uma típica 
workaholic, que tenta se equilibrar entre a roti-
na de trabalho e a família. Sua história se cruza 
por acaso com a da estonteante vizinha Marcela 
(Maria Paula). Como nas típicas comédias de 
erros, Alice perde o emprego e o marido no 
mesmo dia. É aí que ela descobre, com ajuda da 
vizinha, que é possível ser uma profissional de 
sucesso sem deixar os prazeres da vida de lado. 
O filme discute com leveza e humor os delicio-
sos conflitos das mulheres modernas.

CD Caetano Veloso – Abraçaço

Após muitas comemorações e homenagens aos 
seus 70 anos, Caetano Veloso agora nos presen-
teia com mais um disco em sua carreira. ‘Abra-
çaço’ é o último álbum da trilogia com a banda 
Cê, depois de ‘Cê’ (2006) e ‘Zii e Zie’ (2009). 
Com produção do filho Moreno e do guitarrista 
Pedro Sá, o disco apresenta a sonoridade con-
temporânea, criativa e inovadora marcante de 
sua carreira.

Livro: Tom Jobim: Histórias De 
Canções, de Wagner Homem e 
Luiz Roberto Oliveira 

A publicação de 320 páginas foi escrita por Luiz 
Roberto Oliveira e Wagner Homem – que tam-
bém foi o escritor de “Histórias de Canções de 
Chico Buarque e Toquinho”. Trata-se de uma 
biografia dedicada ao maestro, que narra às cir-
cunstâncias em que dezenas de músicas foram 
criadas.  As histórias foram tiradas de outros 
livros e de relatos de companheiros da bossa 
nova, como Carlos Lyra e Roberto Menescal.

#Ficadica

Convênio em destaque

Pensando em proporcionar momentos de la-
zer, agregar valores no ambiente de trabalho e 
incentivar o associado a investir na sua profissão, 
o SESCAP-PE, sempre vem firmando parcerias 
bem especiais.

Na pousada Fazenda Santa Fé, localizada às 
margens da BR 232, em Bezerros, município 
pernambucano, os associados têm direito a 
15% de desconto nas tarifas. Uma oportunida-
de de descansar num ambiente rural bastante 
diferenciado pelo conforto, localização, serviços 
e infraestrutura (inclusive espaço para eventos). 
Conheça mais pelo fone: (81) 3341.1400.

Para as pequenas e micro empresas, a DIMEP 
SISTEMAS, também parceira do sindicato, ofe-
rece condições especiais na compra do MINI-
PRINT, compacto e eficiente Registro Eletrônico 
de Ponto com capacidade para 50 funcionários. 
Mais informações através do (81) 3465.4877

Aos que querem dar um “upgrade” na vida pro-
fissional, um desconto de 40% na Faculdade 
Santa Helena nos cursos de Administração, Ci-
ências Contábeis e Turismo. Outras instituições 
de ensino como FBV, FOCCA, Guararapes, 
FADE e, também são parceiras do sindicato. 
Saiba mais no site do SESCAP: www.sescappe.
org.br.

Conheça algumas empresas 
conveniadas ao SESCAP-PE






