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A implementação de boas práticas corporativas, aliada à 
crescente sofisticação do ambiente de negócios brasileiro, 
é uma meta que o Brasil deve continuar perseguindo. O 
País é um dos grandes emergentes a despontar no 
cenário do século 21, o que incentiva uma disposição dos 
mais diversos agentes de mercado, passando por 
empresas e órgãos reguladores, para consolidar a adoção 
dos padrões internacionais de contabilidade. 

Com a finalidade de apoiar as empresas e fortalecer essa 
nova cultura, a Deloitte apresenta a mais recente edição 
do tradicional “Guia de Demonstrações Financeiras - 
Exercício de 2013”. Nas páginas que se seguem, trazemos 
um panorama das mais importantes mudanças contábeis 
e regulatórias em andamento, além das seções técnicas 
para consulta. 

De parte do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 
permanece o compromisso de emitir interpretações, 
orientações e pronunciamentos que estejam em 
compasso com as novas exigências e divulgações de 
normas internacionais feitas pelo International Accounting 
Standards Board (IASB).  

O ano 2013 trouxe mudanças que impactaram de forma 
considerável as empresas brasileiras, com as IFRSs 10, 11, 
12 e 13, que modificaram em certa medida a elaboração 
das demonstrações financeiras. Embora os padrões 
internacionais de contabilidade já estejam consolidados 
em mais de 140 países, ainda se fazem necessários a 
avaliação e o acompanhamento dos reflexos diretos 
destas mudanças. 

Nesse sentido, a publicação acompanha as alterações 
tributárias e contábeis que impactam o fechamento do 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013, com 
destaque para o encerramento do Regime Tributário de 
Transição. 

A Deloitte permanece na busca por disseminar 
conhecimento, tornando-se fonte de consulta em todas 
as etapas do processo de preparação das demonstrações 
financeiras anuais. Reiteramos nosso apoio às 
organizações que contribuem diretamente para o 
fortalecimento do mercado de capitais e do ambiente de 
negócios brasileiro. 

Tenho o prazer de apresentar a mais nova versão do Guia de Demonstrações Financeiras da Deloitte, um dos materiais 
mais tradicionais de nossa Firma, que apoia as organizações no fechamento de seus exercícios no ano corrente. 
Compartilhamos aqui as principais novidades da contabilidade e outras informações importantes para o encerramento 
dos balanços de 2013. 

Esta edição traz uma compilação das principais questões que permearam o trabalho dos profissionais da contabilidade 
neste ano, como o fim do Regime Tributário de Transição, que começa a se consolidar já em 2014. Trata-se de uma 
excelente oportunidade para aproximarmos as organizações das principais mudanças em andamento que irão impactar 
seus negócios. 

Nossa expectativa é que você encontre neste material respostas para suas principais dúvidas e se sinta à vontade para 
contactar nosso time de especialistas. 

Boa leitura! 

Juarez Lopes de Araújo 
Presidente da Deloitte 

Bem-vindo à nova edição do 
nosso Guia de DFs 
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Como parte do processo de harmonização com as 
Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRSs) 
iniciado em 2008 e regulamentação das práticas 
contábeis alteradas a partir da edição das Leis 
nº 11.638/07 e nº 11.941/09 (conversão em Lei da 
Medida Provisória nº 449/08), o Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) continua com o 
compromisso de emitir os pronunciamentos, as 
orientações e as interpretações à medida que novas 
normas internacionais são emitidas ou revisadas. 

O quadro abaixo contempla os pronunciamentos, as 
orientações e as interpretações técnicos editados pelo 
CPC e as respectivas deliberações da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) e resoluções do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) que os aprovaram. Deve ser 
observado que as deliberações da CVM devem ser 
seguidas pelas companhias de capital aberto e as 
resoluções do CFC devem ser seguidas por todas as 
outras entidades, exceto aquelas sujeitas a 
regulamentação específica, como aquelas 
regulamentadas pelo Banco Central do Brasil (BC) e pela 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 

 
Agenda Conjunta de Regulação CVM e CPC – Atualizada em 31 de Outubro de 2013 (Fonte: www.cpc.org.br) 

Pronunciamentos 

CPC Descrição IASB 

CVM 

(Deliberação) 

CFC 

(Resolução) 

CPC 00 (R1) Estrutura Conceitual para a Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil– 

–financeiro 

Framework 675/11 1.374/11 NBC TG  

Estrutura Conceitual 

CPC 01 (R1) Redução ao Valor Recuperável de Ativos IAS 36 639/10 1.292/10 NBC TG 01 

CPC 02 (R2) Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de 

Demonstrações Contábeis 

IAS 21 640/10 1.295/10 NBC TG 02 

CPC 03 (R2) Demonstração dos Fluxos de Caixa IAS 7 641/10 1.296/10 NBC TG 03 

CPC 04 (R1) Ativo Intangível IAS 38 644/10 1.303/10 NBC TG 04 

CPC 05 (R1) Divulgação sobre Partes Relacionadas IAS 24 642/10 1.297/10 NBC TG 05 

CPC 06 (R1) Operações de Arrendamento Mercantil IAS 17 645/10 1.304/10 NBC TG 06 

CPC 07 (R1) Subvenção e Assistência Governamentais IAS 20 646/10 1.305/10 NBC TG 07 

CPC 08 (R1) Custos de Transação e Prêmios na Emissão de Títulos e Valores Mobiliários IAS 39 (partes) 649/10 1.313/10 NBC TG 08 

CPC 09 Demonstração do Valor Adicionado (DVA) – 557/08 1.138/08 NBC TG 09 

CPC 10 (R1) Pagamento Baseado em Ações  IFRS 2 650/10 1.314/10 NBC TG 10 

CPC 11 Contratos de Seguro IFRS 4 563/08 1.150/09 NBC TG 11 

CPC 12 Ajuste a Valor Presente – 564/08 1.151/09 NBC TG 12 

CPC 13 Adoção Inicial da Lei nº 11.638/07 e da Medida Provisória nº 449/08 – 565/08 1.152/09 NBC TG 13 

CPC 14 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação 

(Fase I) * 

* * * 

CPC 15 (R1) Combinação de Negócios IFRS 3 665/11 1.350/11 NBC TG 15 

CPC 16 (R1) Estoques IAS 2 575/09, 

alterada pela 

624/10 

1.170/09 NBC TG 16 

CPC 17 (R1) Contratos de Construção IAS 11 691/12 1.411/12 NBC TG 17 

CPC 18 (R2) Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento 

Controlado em Conjunto 

IAS 28 696/12 1.424/13 NBC TG 18 

CPC 19 (R2) Negócios em Conjunto IFRS 11 694/12 1.415/12 NBC TG 19 

CPC 20 (R1) Custos de Empréstimos IAS 23 672/11 1.172/09 NBC TG 20  

CPC 21 (R1) Demonstração Intermediária IAS 34 673/11 1.174/09 NBC TG 21 

CPC 22 Informações por Segmento IFRS 8 582/09 1.176/09 NBC TG 22 
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CPC Descrição IASB 

CVM 

(Deliberação) 

CFC 

(Resolução) 

CPC 23  Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro IAS 8 592/09 1.179/09 NBC TG 23 

CPC 24  Evento Subsequente IAS 10 593/09 1.184/09 NBC TG 24 

CPC 25  Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes IAS 37 594/09 1.180/09 NBC TG 25 

CPC 26 (R1) Apresentação das Demonstrações Contábeis IAS 1 676/11 1.185/09 NBC TG 26 

CPC 27 Ativo Imobilizado IAS 16 583/09 1.177/09 NBC TG 27 

CPC 28 Propriedade para Investimento IAS 40 584/09 1.178/09 NBC TG 28 

CPC 29 Ativo Biológico e Produto Agrícola IAS 41 596/09 1.186/09 NBC TG 29 

CPC 30 (R1) Receitas IAS 18 692/12 1.412/12 NBC TG 30 

CPC 31  Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada IFRS 5 598/09 1.188/09 NBC TG 31 

CPC 32  Tributos sobre o Lucro IAS 12 599/09 1.189/09 NBC TG 32 

CPC 33 (R1) Benefícios a Empregados IAS 19 695/12 1.425/13 NBC TG 33 

CPC 35 (R2) Demonstrações Separadas IAS 27 693/12 1.413/12 NBC TG 35 

CPC 36 (R3) Demonstrações Consolidadas IFRS 10 698/12 1.426/13 NBC TG 36 

CPC 37 (R1) Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade IFRS 1 647/10 1.306/10 NBC TG 37 

CPC 38 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração IAS 39 604/09 1.196/09 NBC TG 38 

CPC 39 Instrumentos Financeiros: Apresentação IAS 32 604/09 1.197/09 NBC TG 39 

CPC 40 (R1) Instrumentos Financeiros: Evidenciação IFRS 7 684/12 1.198/09 NBC TG 40 

CPC 41 Resultado por Ação IAS 33 636/10 1.287/10 NBC TG 41 

CPC 43 (R1) Adoção Inicial dos Pronunciamentos Técnicos CPC 15 a 41 – 651/10 1.315/10 NBC TG 43 

CPC 44 Demonstrações Combinadas – 708/13 – 

CPC 45 Divulgação de Participações em Outras Entidades IFRS 12 697/12 1.427/13 NBC TG 45 

CPC 46 Mensuração do Valor Justo IFRS 13 699/12 1.428/13 NBC TG 46 

CPC PME (R1) Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas com Glossário de Termos IFRS for SMEs – 1.255/09 NBC TG 1000 

* Pronunciamento atualizado, correspondente à orientação OCPC nº 03, que deixa de ter aplicabilidade após a edição dos pronunciamentos CPCs 38, 39 e 40. 

Interpretações 

CPC Descrição IASB 

CVM 

(Deliberação) 

CFC 

(Resolução) 

ICPC 01 (R1) Contratos de Concessão IFRIC 12 677/11 1.261/09 ITG 01 

ICPC 02 Contrato de Construção do Setor Imobiliário IFRIC 15 612/09 1.266/09 ITG 02 

ICPC 03 Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil IFRIC 4, SIC 15 

e SIC 27 

613/09 1.256/09 ITG 03 

ICPC 04 Alcance do Pronunciamento Técnico CPC 10 – Pagamento Baseado em 

Ações * 

* * * 

ICPC 05 Pronunciamento Técnico CPC 10 – Pagamento Baseado em Ações – 

Transações de Ações do Grupo e em Tesouraria * 

* * * 

ICPC 06 Hedge de Investimento Líquido em Operação no Exterior IFRIC 16 616/09 1.259/09 ITG 06 

ICPC 07 Distribuição de Dividendos in Natura IFRIC 17 617/09 1.260/09 ITG 07 

ICPC 08 (R1) Contabilização da Proposta de Pagamento de Dividendos – 683/12 1.398/12 ITG 08 

ICPC 09 (R1) Demonstrações Contábeis Individuais, Demonstrações Separadas, 

Demonstrações Consolidadas e Aplicação do Método de Equivalência 

Patrimonial 

– 687/012 1.262/09 ITG 09 

ICPC 10 Interpretação sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado e à 

Propriedade para Investimento dos Pronunciamentos Técnicos CPCs 27, 

28, 37 e 43 

– 619/09 1.263/09 ITG 10 

ICPC 11 Recebimento em Transferência de Ativos dos Clientes IFRIC 18 620/09 1.264/09 ITG 11 
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CPC Descrição IASB 

CVM 

(Deliberação) 

CFC 

(Resolução) 

ICPC 12 Mudanças em Passivos por Desativação, Restauração e Outros Passivos 

Similares 

IFRIC 1 621/09 1.265/09 ITG 12 

ICPC 13 Direitos a Participações Decorrentes de Fundos de Desativação, 

Restauração e Reabilitação Ambiental 

IFRIC 5 637/10 1.288/10 ITG 13 

ICPC 14 Cotas de Cooperados em Entidades Cooperativas e Instrumentos Similares IFRIC 2 – – 

ICPC 15 Passivos Decorrentes de Participação em um Mercado Específico – 

Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos 

IFRIC 6 638/10 1.289/10 ITG 15 

ICPC 16 Extinção de Passivos Financeiros com Instrumentos Patrimoniais IFRIC 19 652/10 1.316/10 ITG 16 

ICPC 17 Contratos de Concessão: Evidenciação SIC 29 677/11 1.375/11 ITG 17 

* O texto desta interpretação está contido no pronunciamento CPC 10 (R1). 

Orientações 

CPC Descrição IASB 

CVM 

(Deliberação) 

CFC 

(Resolução) 

OCPC 01 (R1) Entidades de Incorporação Imobiliária – 561/08, alterada 

pela 624/10 

1.154/09 CTG 01 

OCPC 02 Esclarecimentos sobre as Demonstrações Contábeis de 2008 – Ofício–Circular 

CVM/SNC/SEP 

nº 01/2009 

1.157/09 CTG 02 

OCPC 03 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação – Ofício–Circular 

CVM/SNC/SEP 

nº 03/2009 

1.199/09 CTG 03 

OCPC 04 Aplicação da Interpretação Técnica ICPC 02 às Entidades de Incorporação 

Imobiliária Brasileiras 

– 653/10 1.317/10 CTG 04 

OCPC 05 Contratos de Concessão – 654/10 1.318/10 CTG 05 

OCPC 06 Apresentação de Informações Financeiras Pro Forma – 709/13 – 

      

Durante o exercício de 2013, o CPC efetuou 
determinadas revisões nas normas anteriormente emitidas 
para que estas estivessem totalmente convergentes com 
as IFRSs emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (IASB). Adicionalmente, o CPC também emitiu o 
pronunciamento CPC 44 – Demonstrações Combinadas e 
a orientação OCPC 05 – Apresentação de Informações 
Financeiras pro Forma, com o objetivo de normatizar 
determinadas situações não disciplinadas pelas IFRSs, 
visando à uniformização dessas matérias no ambiente 
brasileiro. O resumo destes normativos está relacionado a 
seguir: 

CPC 44 – Demonstrações Combinadas 

O CPC 44 visa orientar quanto aos critérios para 
elaboração, às circunstâncias envolvidas e à forma de 

apresentação das demonstrações financeiras combinadas, 
assim como esclarecer o seu significado.  

As demonstrações combinadas são elaboradas com o 
objetivo de apresentar informações contábeis de 
entidades que possuem controle ou administração 
comuns, mas não estão organizadas na forma de uma 
pessoa jurídica, por exemplo, na forma de holding ou 
mesmo uma entidade operacional que possua 
investimentos em outras empresas, situações estas em 
que as normas para preparação de demonstrações 
financeiras consolidadas (CPC 36 – Demonstrações 
Consolidadas) seriam utilizadas.  

Adicionalmente, podem existir situações em que, depois de 
completado o processo de reestruturação societária, algumas 
entidades, cuja participação societária era detida diretamente 



Regulamentação contábil 
Práticas contábeis brasileiras 

Guia de Demonstrações Financeiras – Exercício de 2013 • 7 

por pessoas físicas, foram concentradas em uma holding que, 
a partir da data da reestruturação, passa a reunir condições 
para a consolidação, nos termos do CPC 36, mas seu 
histórico para fins de comparação pode ficar prejudicado. 
Nesse caso, desde que a estrutura passada se qualifique 
como controle ou administração comuns, para permitir 
comparação e análise do histórico, poderiam ser preparadas 
demonstrações financeiras combinadas.  

A elaboração de demonstrações combinadas não está 
disciplinada nas normas internacionais de contabilidade 
emitidas pelo IASB; todavia, essa prática não é vedada e 
referências genéricas são feitas sobre essa demonstração. Já 
nas práticas contábeis norte–americanas (US GAAP) existe 
previsão equivalente ao regulamentado no CPC 44. 

OCPC 06 – Apresentação de Informações 
Financeiras pro Forma 

O objetivo da orientação OCPC 06 é estabelecer os 
critérios para compilação, elaboração e formatação de 
informações financeiras pro forma, que só podem ser 
apresentadas quando assim forem qualificadas e desde 
que o propósito seja devidamente justificado em nota 
explicativa, como, por exemplo, em casos de 
reestruturações societárias, aquisições, vendas ou cisões 
de negócios. 

Informações financeiras pro forma diferem de 
demonstrações combinadas, cujos procedimentos e 
circunstâncias são diferentes das informações financeiras 
pro forma.  

As informações financeiras pro forma devem somente 
ilustrar os efeitos de uma transação específica, 
mensurável de maneira objetiva (a partir dos valores 
históricos), excluindo os efeitos baseados em estimativas e 
julgamentos sobre como as práticas e decisões 
operacionais da administração poderiam ou não ter 
afetado as demonstrações financeiras históricas em 
decorrência da transação.

Informações sobre os possíveis ou esperados impactos de 
decisões tomadas pela administração atual em 
decorrência da transação, como se tivessem sido tomadas 
em exercícios anteriores, são consideradas projeções e 
não fazem parte do alcance da orientação, não podendo 
ser apresentadas sob o título de informações pro forma. 

As demonstrações pro forma são voluntárias e a OCPC 06 
fornece um guia sobre compilação, elaboração e 
formatação de informações financeiras pro forma (forma, 
conteúdo e circunstâncias em que são apresentadas), 
quando adotadas. Essa orientação não inclui os conceitos 
sobre preparação de demonstrações financeiras 
combinadas, cujos procedimentos e circunstâncias são 
diferentes. 

A elaboração de informações financeiras pro forma não 
está disciplinada nas normas internacionais de 
contabilidade emitidas pelo IASB nem pelas práticas 
contábeis adotadas no Brasil, e, por essa razão, foi 
emitida uma orientação do CPC (e não um 
pronunciamento), para quando essas informações forem 
preparadas e divulgadas.  

O CPC tem o compromisso de revisar todos os 
documentos já emitidos para que estejam totalmente 
convergentes às normas internacionais de contabilidade 
emitidas pelo IASB, entidade responsável por redigir, 
validar, promulgar e disseminar as normas. 

Esse processo de revisão teve início em 2009 e o CPC deu 
continuidade em 2013, revisando todos os documentos 
emitidos em comparação com as alterações introduzidas 
pelo IASB no volume das IFRSs de 2013. 

Relacionamos abaixo os pronunciamentos, as orientações 
e as interpretações técnicos que estão em fase de emissão 
e os seus principais aspectos: 

Pronunciamentos, orientações e interpretações técnicos em fase de emissão  

CPCCPCCPCCPC    AssuntoAssuntoAssuntoAssunto    Correlação IASBCorrelação IASBCorrelação IASBCorrelação IASB    Estágio Estágio Estágio Estágio AtualAtualAtualAtual    

CPC 34 Exploração de Avaliação de Recursos Minerais IFRS 6 Aguardando revisão do IASB 

CPC 42 Contabilidade e Evidenciação em Economia Altamente Inflacionária IAS 29 Aguardando revisão do IASB 

ICPC 09 (R2) 
Demonstrações Contábeis Individuais, Demonstrações Separadas, 
Demonstrações Consolidadas e Aplicação do Método de Equivalência 
Patrimonial 

– Audiência pública encerrada 
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ICPC 18 
Custo de Remoção de Estéril (Stripping) de Mina de Superfície na Fase 
de Produção 

IFRIC 20 Audiência pública encerrada 

Diversos Audiência Pública nº 03/2013 – Revisão de Pronunciamentos Técnicos  Diversos Audiência pública encerrada 

Diversos Audiência Pública nº 01/2013 – Revisão de Interpretações Técnicas Diversos Audiência pública encerrada 

 
CPC 34 – Exploração de Avaliação de Recursos 
Minerais  
Status: aguardando revisão do IASB  
Este pronunciamento técnico tem por objetivo específico 
o tratamento das informações contábeis relacionadas 
com a exploração (no sentido da prospecção) e avaliação 
de recursos minerais, realizadas a partir da aquisição do 
direito legal de exploração até a constatação da 
viabilidade técnica e comercial do empreendimento, em 
cada área específica de exploração. O pronunciamento 
enfatiza a necessidade de definição das políticas contábeis 
adotadas pela entidade para tratamento dos gastos 
envolvidos, notadamente os ativos, os quais devem ser 
avaliados ao custo de aquisição e submetidos 
regularmente à avaliação da capacidade de recuperação 
do valor envolvido. O CPC 34 exige divulgação das 
políticas contábeis adotadas, dos valores relacionados 
com a exploração e avaliação, inclusive os relacionados 
com a perda por irrecuperabilidade de ativos, e, ainda, do 
passivo, das receitas e despesas e dos fluxos de caixa 
futuros. Determina, ainda, a incorporação aos ativos 
intangíveis do valor de baixa dos ativos tangíveis utilizados 
para o desenvolvimento daqueles, de acordo com o 
período de competência.  

CPC 42 – Contabilidade e Evidenciação em 
Economia Altamente Inflacionária  
Status: aguardando revisão do IASB 
O CPC 42, equivalente à IAS 29 – Relatório Financeiro em 
Economias Hiperinflacionárias, ainda está aguardando 
discussão em andamento no IASB. Esta norma é aplicável 
às demonstrações financeiras, inclusive as demonstrações 
financeiras consolidadas, de qualquer entidade cuja 
moeda funcional seja a moeda de uma economia 
hiperinflacionária. 

ICPC 09 (R2) – Demonstrações Contábeis 
Individuais, Demonstrações Separadas, 
Demonstrações Consolidadas e Aplicação do 
Método de Equivalência Patrimonial  
Status: audiência pública encerrada 
A proposta de revisão da ICPC 09 decorre 
substancialmente da emissão do pronunciamento CPC 18 
(R2) em virtude das alterações feitas pelo IASB na IAS 28, 

cuja vigência é a partir dos exercícios sociais iniciados em, 
ou após, 1º de janeiro de 2013. Na minuta apresentada 
também foram feitas alterações decorrentes da versão 
revisada do pronunciamento CPC 36 (versão R3) em 
função da emissão, pelo IASB, da IFRS 10. A vigência da 
IFRS 10 pelo IASB também é a partir dos exercícios sociais 
iniciados em, ou após, 1º de janeiro de 2013. 

As principais alterações foram: 

• Participação societária detida por meio de uma 
organização de capital de risco 

Inclusão do item 14A para tratar da alternativa 
contida no item 19 do pronunciamento CPC 18 (R2), 
de que quando uma entidade possuir um 
investimento em coligada ou controlada, ou em 
empreendimento controlado em conjunto, cuja 
parcela da participação seja detida indiretamente por 
meio de uma organização de capital de risco, a 
entidade pode adotar a mensuração ao valor justo 
por meio do resultado para essa parcela da 
participação no investimento, em consonância com o 
pronunciamento CPC 38, independentemente de a 
organização de capital de risco exercer influência 
significativa sobre essa parcela da participação. 

• Negócios em Conjunto 

Inclusão do item 36A para especificar a questão, 
introduzida pelo novo Pronunciamento Técnico sobre 
Negócios em Conjunto, de que em certas 
circunstâncias determinados empreendimentos, 
dependendo do arranjo contratual definido, podem 
ser enquadrados como operações controladas em 
conjunto por meio de uma sociedade veículo. Nesse 
caso específico deve–se aplicar o método de 
consolidação proporcional, não cabendo o método 
da equivalência patrimonial por não se caracterizar 
como empreendimento controlado em conjunto. No 
entanto, nas demonstrações financeiras individuais 
continua sendo requerida a tomada de equivalência 
patrimonial. 
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• Perda do Controle 

Inclusão dos itens 70A a 70C para destacar o 
tratamento contábil quando da perda do controle de 
uma antiga controlada nas situações em que o 
investimento remanescente ainda está sujeito ao 
método de equivalência patrimonial. O principal 
destaque é para a previsão do pronunciamento 
CPC 36 (R3), de que se deve primeiramente 
desreconhecer o valor do investimento da antiga 
controlada no balanço individual e, no caso do 
balanço patrimonial consolidado, desreconhecer os 
ativos e passivos da antiga controlada, e, 
subsequentemente, reconhecer o investimento 
remanescente na antiga controlada, se houver, ao seu 
valor justo na data em que o controle foi perdido, 
tanto nas demonstrações individuais quanto nas 
demonstrações consolidadas. Importante destacar 
que o valor justo apurado de acordo com o 
pronunciamento CPC 38 passa a ser o novo custo do 
investimento para então se adotar o método de 
equivalência patrimonial previsto no pronunciamento 
CPC 18, se for o caso. 

ICPC 18 – Custos de Remoção de Estéril (Stripping) 
de Mina de Superfície na Fase de Produção  
Status: audiência pública encerrada 
A minuta da ICPC 18 está correlacionada com a IFRIC 
Interpretation 20 – Stripping Costs in the Production 
Phase at a Surface Mine, emitida pelo IASB para aplicação 
mandatória para os exercícios iniciados em, ou após, 1º 
de janeiro de 2013. 

A interpretação deve ser aplicada aos custos de remoção 
de estéril (termo utilizado na indústria para definir 
resíduos de minérios), incorridos em minas de superfície 
durante a fase de produção da mina. 

A interpretação faz referência aos seguintes 
pronunciamentos emitidos pelo CPC: 

• CPC 00 – Estrutura Conceitual para Elaboração e 
Divulgação de Relatório Contábil–financeiro 

• CPC 04 – Ativo Intangível 

• CPC 16 – Estoques 

• CPC 26 – Apresentação das Demonstrações 
Contábeis 

• CPC 27 – Ativo Imobilizado 

Audiência Pública nº 03/2013 – Revisão de 
Pronunciamentos Técnicos  
Status: audiência pública encerrada 
Refere–se à revisão do CPC 01 (R1), CPC 02 (R2), 
CPC 03 (R2), CPC 04 (R1), CPC 05 (R1), CPC 06 (R1), 
CPC 07 (R1), CPC 10 (R1), CPC 11, CPC 15 (R1), CPC 16, 
CPC 19 (R2), CPC 21 (R1), CPC 23, CPC 24, CPC 26 (R1), 
CPC 27, CPC 28, CPC 29, CPC 31, CPC 32, CPC 36 (R3), 
CPC 37 (R1), CPC 38, CPC 39 e CPC 41, em consequência 
da emissão de vários novos pronunciamentos pelo IASB 
com aplicação mandatória a partir de 1º de janeiro de 
2013. 

Audiência Pública nº 01/2013 – Revisão de 
Interpretações Técnicas  
Status: audiência pública encerrada 
Refere–se à revisão da ICPC 03, ICPC 07, ICPC 13, ICPC 
14 e ICPC 16, em consequência da emissão de vários 
novos pronunciamentos pelo IASB com aplicação 
mandatória a partir de 1º de janeiro de 2013. 
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IFRSs novas e revisadas com adoção obrigatória 
para o exercício a findar em 31 de dezembro de 
2013 

Determinadas IFRSs novas e revisadas, emitidas pelo IASB, 
são aplicáveis mandatoriamente para o exercício de 2013. 
A maioria delas exige adoção retrospectiva (ou seja, os 
valores comparativos devem ser reapresentados), exceto 
pela IFRS 13 – Mensuração do Valor Justo, cuja aplicação 
é prospectiva. Adicionalmente, algumas dessas IFRSs são 
normas complexas e requerem julgamento considerável 
em sua aplicação.  

A relação abaixo apresenta as IFRSs novas e revisadas 
aplicáveis para os exercícios iniciados em ou após 
1º de janeiro de 2013, exceto quando indicado de outra 
forma: 

• Pacote de cinco IFRSs novas e revisadas relacionadas 
a consolidação, negócios em conjunto, coligadas e 
respectivas divulgações, bem como alterações 
subsequentes. São elas:  

− IFRS 10 – Demonstrações Financeiras 
Consolidadas;  

− IFRS 11 – Negócios em Conjunto;  

− IFRS 12 – Divulgação de Participações em Outras 
Entidades;  

− IAS 27 – Demonstrações Financeiras Separadas – 
revisada em 2011;  

− IAS 28 – Investimentos em Coligadas e 
Empreendimentos em Conjunto (Joint Ventures) – 
revisada em 2011; e Alterações à IFRS 10, IFRS 11 
e IFRS 12 – Demonstrações Financeiras 
Consolidadas, Negócios em Conjunto e 
Divulgação de  

Participação em Outras Entidades: Guia de Transição;  

• IFRS 13 – Mensuração do Valor Justo; 

• IAS 19 – Benefícios aos Empregados – revisada em 
2011;  

• Alterações à IFRS 1 – Empréstimos Governamentais;  

• Alterações à IFRS 7 – Divulgações: Compensação de 
Ativos e Passivos Financeiros;  

• Alterações à IAS 1 – Apresentação de Itens de Outros 
Resultados Abrangentes (aplicáveis para os exercícios 
iniciados em ou após 1º de janeiro de 2012); 

• IFRIC 20 – Custo de Decapagem da Fase de Produção 
de uma Mina de Superfície; e  

• Ciclo de Melhorias Anuais das IFRSs 2009 – 2011. 

Pacote de cinco IFRSs novas e revisadas 
relacionadas a consolidação, negócios em 
conjunto, coligadas e divulgações 
Em maio de 2011, o IASB emitiu a IFRS 10, IFRS 11, 
IFRS 12, IAS 27 (revisada em 2011) e IAS 28 (revisada em 
2011), denominadas “pacote das cinco normas” por 
terem sido emitidas simultaneamente e com a mesma 
data para adoção obrigatória.  

Em junho de 2012, o IASB emitiu as alterações à IFRS 10, 
IFRS 11 e IFRS 12 – Demonstrações Financeiras 
Consolidadas, Negócios em Conjunto e Divulgação de 
Participação em Outras Entidades: Guia de Transição a fim 
de esclarecer determinadas orientações de transição para 
a adoção inicial das referidas normas. 

 

  

IFRSs 
Normas Internacionais de 
Relatório Financeiro 
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A tabela abaixo resume o escopo de cada uma das cinco normas novas e revisadas:  

Norma anterior  Norma nova ou revisada  Resumo das principais alterações 

IAS 27 – Demonstrações 
Financeiras Consolidadas e 
Separadas, que trata das 
exigências relacionadas às 
demonstrações financeiras 
consolidadas e separadas 

IFRS 10 – Demonstrações 
Financeiras Consolidadas  

• Quando um investidor deve consolidar 
uma investida? De forma similar à 
versão anterior da IAS 27, a nova 
norma enfatiza o controle para 
determinar a necessidade de 
consolidação da investida pelo 
investidor. No entanto, a definição de 
controle de acordo com a nova norma 
foi alterada (vide a nova definição de 
controle abaixo).  

• Como consolidar uma controlada? A 
maioria das exigências de consolidação 
foi mantida com relação à norma 
anterior.  

• Como contabilizar as alterações na 
participação de uma controladora em 
suas controladas (por exemplo, 
cenários de perda ou não de controle)? 
A maioria das exigências foi mantida 

com relação à norma anterior.  

IAS 27 (revisada em 2011) – 
Demonstrações Financeiras 
Separadas  

• A norma revisada trata somente das 
demonstrações financeiras separadas. 
A maioria das exigências foi mantida 

com relação à norma anterior.  

IAS 31 – Participações em 
Empreendimentos em 
Conjunto  

IFRS 11 – Negócios em Conjunto  • Uma investida é considerada um 
negócio em conjunto de acordo com a 
IFRS 11? A resposta depende se as 
partes detêm controle conjunto sobre a 
investida. A definição de controle 
conjunto de acordo com a nova norma 
é a mesma da anterior, exceto pelo 
fato de que a nova definição enfatiza 
as atividades relevantes da investida em 
vez de somente as atividades 
operacionais e financeiras da investida. 
Essa nova abordagem está alinhada 
com a definição de controle de acordo 
com a IFRS 10.  

• Como um negócio em conjunto deve 
ser classificado e contabilizado? Vide a 
seguir informações adicionais.  
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Norma anterior  Norma nova ou revisada  Resumo das principais alterações 

IAS 28 – Investimentos em 
Coligadas  

IAS 28 (revisada em 2011) – 
Investimentos em Coligadas e 
Empreendimentos em Conjunto 

• De forma similar à norma anterior, a 
nova norma oferece instruções sobre 
como aplicar o método de equivalência 
patrimonial. No entanto, o escopo da 
norma revisada foi alterado para tratar 
dos investimentos em 
empreendimentos controlados em 
conjunto (joint ventures) e pelo fato de 
a IFRS 11 exigir que esses investimentos 
sejam contabilizados pelo método de 
equivalência patrimonial (vide abaixo 
informações adicionais).  

N/A IFRS 12 – Divulgação de 
Participações em Outras Entidades  

• A IFRS 12 é uma nova norma que 
define as exigências de divulgação nas 
demonstrações financeiras das 
entidades que detenham participações 
em controladas, negócios em conjunto 
ou entidades estruturadas não 
consolidadas.  

• A IFRS 12 exige divulgações 
abrangentes.  

IFRS 10 – Demonstrações Financeiras Consolidadas 

A IFRS 10 substitui partes da IAS 27 – Demonstrações 
Financeiras Consolidadas e Separadas que tratam das 
demonstrações financeiras consolidadas e da SIC 12 – 
Consolidação: Sociedades de Propósito Específico.  

De acordo com a IFRS 10, existe somente uma base de 
consolidação para todas as entidades, ou seja, o controle. 
Essa alteração elimina a inconsistência entre a versão 
anterior da IAS 27 e a SIC 12; a primeira utilizava o 
conceito de controle enquanto a última enfatizava o 
conceito de riscos e benefícios.  

A IFRS 10 inclui uma definição mais detalhada de controle 
para solucionar a definição resumida de controle da 
versão anterior da IAS 27. A definição de controle de 
acordo com a IFRS 10 inclui os seguintes três elementos:  

a) poder sobre a investida;  

b) exposição, ou direitos, aos retornos variáveis das 
atividades com a investida; e  

c) capacidade de utilizar o poder sobre a investida para 
afetar o valor dos retornos dos investimentos.  

Esses três elementos devem ser atendidos 
cumulativamente para que o investidor detenha o 
controle sobre a investida.  

Com relação ao primeiro critério, a IFRS 10 define que o 
investidor detém poder sobre a investida quando este 
tiver direitos que permitam dirigir as atividades relevantes 
da investida, que são aquelas que afetam 
significativamente os retornos da investida (não 
simplesmente as atividades operacionais e financeiras 
consideradas na versão anterior da IAS 27).  

Com relação ao segundo critério, a IFRS 10 exige que, ao 
avaliar o controle, somente os direitos substantivos (ou 
seja, os direitos que possam ser exercidos pelo titular) 
sejam considerados. Para que seja substantivo, o direito 
deve ser exercível quando as decisões acerca das 
atividades relevantes precisam ser tomadas.  
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A IFRS 10 contém uma orientação abrangente para tratar 
de assuntos complexos, incluindo:  

• Se o investidor detém ou não o controle sobre a 
investida, quando possui menos da maioria do direito 
de voto da investida. Por exemplo, uma entidade de 
capital fechado que detenha uma participação de 
48% de uma entidade listada. A IFRS 10 aborda 
determinados conceitos para ajudar na definição de 
controle nestes casos. Apesar de não ser apresentado 
um conceito definitivo, a norma inclui diversos 
exemplos que auxiliam na definição do controle em 
determinados cenários; e 

• Se o responsável pelas decisões detém ou não o 
controle sobre a investida. Por exemplo, um 
administrador que gerencia um fundo e dirige 
algumas de suas principais atividades. A IFRS 10 
aborda determinados conceitos para ajudar na 
definição se o administrador controla ou não o fundo 
sob sua responsabilidade. Para responder a essa 
questão, a IFRS 10 exige uma análise na 
determinação se o administrador do fundo está 
agindo na qualidade de principal ou agente. Se o 
administrador do fundo estiver agindo na qualidade 
de principal, o fundo deve ser consolidado. Por outro 
lado, se o administrador do fundo estiver agindo na 
qualidade de agente, a consolidação não é 
apropriada.  

Com a nova definição de controle e uma orientação 
abrangente acerca de sua definição, a adoção da IFRS 10 

poderá ter efeitos significativos nas demonstrações 
financeiras das entidades, incluindo:  

• investidas que não eram anteriormente consolidadas 
(por exemplo, coligadas, negócios em conjunto ou 
outras investidas) poderão ser consolidadas de acordo 
com a IFRS 10; e 

• investidas que eram anteriormente consolidadas 
poderão não ser consolidadas de acordo com a 
IFRS 10.  

Adicionalmente, nos casos de entidades com propósito 
específico (semelhantes às entidades estruturadas de 
acordo com a nova norma), o conceito de controle deve 
ser reavaliado de acordo com os novos conceitos 
estabelecidos pela IFRS 10. O nível de esforço a ser 
despendido pelas entidades na determinação do impacto 
destes novos conceitos irá depender das informações 
disponíveis, da complexidade das transações, dos acordos 
firmados, bem como do período entre a data de aquisição 
do controle e a data de transição. 

Disposições de transição específicas são exigidas na 
adoção inicial da IFRS 10. Especificamente, as entidades 
devem avaliar o conceito de controle de acordo com a 
IFRS 10 na data da aplicação inicial, ou seja, o início do 
exercício no qual a IFRS 10 estiver sendo adotada pela 
primeira vez. No caso de empresas brasileiras que 
preparam suas demonstrações financeiras também para 
atendimento a requerimentos locais (de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil), a data da aplicação 
inicial da IFRS 10 é 1º de janeiro de 2013.

Não serão exigidos quaisquer ajustes caso a conclusão acerca do controle na data da aplicação inicial da IFRS 10 seja a 
mesma antes e depois de sua aplicação. No entanto, caso a conclusão não seja a mesma, ajustes nas demonstrações 
financeiras serão necessários, conforme segue:  

Cenário Ajustes exigidos  

Cenário 1: As investidas não 
consolidadas de acordo com a 
versão anterior da IAS 27/SIC 12 
serão consolidadas de acordo com 
a IFRS 10 

• Identificar a data de obtenção de controle de acordo com a IFRS 10 e 
adotar a IFRS 3 (método de aquisição).  

• Caso a data de controle seja anterior ao início do exercício 
imediatamente anterior (ou seja, 1º de janeiro de 2012), efetuar os 
correspondentes ajustes nos saldos iniciais correspondentes ao início do 
exercício imediatamente anterior (ou seja, 1º de janeiro de 2012).  

• Ajustar de forma retrospectiva o exercício imediatamente precedente à 

data da aplicação inicial (ou seja, 2012).  
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Cenário Ajustes exigidos  

Cenário 2: As investidas 
consolidadas de acordo com a 
versão anterior da IAS 27/SIC 12 
não serão consolidadas de acordo 
com a IFRS 10  

• Reconhecer a participação na investida ao valor que teria sido 
mensurado caso as exigências da IFRS 10 tivessem sido adotadas 
mediante o envolvimento do investidor sem configuração de controle de 
acordo com a IFRS 10.  

• Ajustar de forma retrospectiva o exercício imediatamente anterior à data 
da aplicação inicial (ou seja, 2012), bem como ajustar os saldos iniciais 
correspondentes ao início do período imediatamente anterior (ou seja, 

1º de janeiro de 2012). 

IFRS 11 – Negócios em Conjunto 

A IFRS 11 substitui a IAS 31 – Participações em 
Empreendimentos em Conjunto e SIC 13 – Entidades 
Controladas em Conjunto – Contribuições Não 
Monetárias pelos Investidores. 

A IFRS 11 aborda como um negócio em conjunto em que 
duas ou mais partes detêm o controle conjunto de um 
acordo deve ser classificado. Existem dois tipos de 
negócios em conjunto de acordo com a IFRS 11: 
operações em conjunto e empreendimentos controlados 
em conjunto (joint venture). Esses dois tipos de negócios 
em conjunto são diferenciados pelos direitos e pelas 
obrigações das partes. 
 

Tipo de acordo conjunto Características De acordo com a IFRS 11 

Empreendimento controlado 
em conjunto (joint venture)  

Os empreendedores em conjunto 
possuem direitos aos ativos líquidos 
do acordo.  

Método de equivalência patrimonial – a consolidação 
proporcional não é mais permitida.  

Operação em conjunto  Os operadores em conjunto possuem 
direitos aos ativos e obrigações pelos 
passivos do acordo.  

Cada operador em conjunto reconhece seus ativos, passivos, 
receitas e despesas, bem como suas respectivas participações nas 
operações em conjunto de acordo com as IFRSs aplicáveis a esses 
ativos, passivos, receitas e despesas.  

De acordo com a IFRS 11, a existência de um veículo em separado não é mais suficiente para classificar um negócio 
em conjunto como um empreendimento controlado em conjunto (joint venture); de acordo com a IAS 31, a criação de 
um veículo legal em separado era o fator principal para determinar a classificação de um negócio em conjunto como 
uma entidade controlada em conjunto. Dessa forma, mediante a adoção da IFRS 11, algumas alterações seriam 
normalmente aplicáveis, como mostra o gráfico: 
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Mudanças com a adoção da IFRS 11: Negócios em Conjunto 

 

A IFRS 11 exige a adoção retrospectiva com relação às seguintes disposições de transição:  

Cenário Ajustes exigidos  

Cenário 1: O negócio em conjunto 
é um empreendimento controlado 
em conjunto (joint venture) de 
acordo com a IFRS 11 e, 
anteriormente, era tratado como 
uma entidade controlada em 
conjunto sujeita à consolidação 
proporcional  

• Reconhecer o investimento no empreendimento controlado em conjunto 
(joint venture) no início do exercício imediatamente anterior (ou seja, 1º 
de janeiro de 2012) e mensurá–lo como o total dos valores contábeis 
dos ativos e passivos consolidados de forma proporcional anteriormente 
pelo investidor, incluindo o ágio resultante da aquisição. 

• Avaliar a perda por redução ao valor recuperável do investimento inicial 
no início do exercício imediatamente anterior de acordo com os 
parágrafos 40 – 43 da IAS 28 (revisada em 2011). 

• Ajustar de forma retrospectiva o exercício imediatamente anterior à data 

da adoção inicial. 

Cenário 2: O negócio em conjunto 
é uma operação em conjunto de 
acordo com a IFRS 11 e era tratada 
anteriormente como uma entidade 
controlada em conjunto pelo 
método de equivalência 
patrimonial 

• Baixar o investimento anteriormente contabilizado pelo método de 
equivalência patrimonial no início do exercício imediatamente anterior 
(ou seja, 1º de janeiro de 2012). 

• Reconhecer a participação do operador em conjunto nos ativos e 
passivos (incluindo ágio) na proporção específica de acordo com os 
termos contratuais no início do exercício imediatamente anterior. 

• Reconhecer a diferença resultante dos ajustes mencionados acima contra 

o ágio ou os lucros acumulados, conforme apropriado. 
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IFRS 12 – Divulgação de Participações em Outras 
Entidades 

A IFRS 12 é uma nova norma que define as divulgações a 
serem incluídas nas demonstrações financeiras quando as 
entidades detiverem participação em controladas, 
negócios em conjunto, coligadas ou entidades 
estruturadas não consolidadas (semelhantes às entidades 
de propósito específico de acordo com a SIC 12).  

A IFRS 12 trata do fornecimento de informações aos 
usuários das demonstrações financeiras que auxiliem na 
avaliação da natureza e dos riscos associados à 
participação de uma entidade em outras entidades e dos 
respectivos efeitos nas demonstrações financeiras. 

A IFRS 12 exige divulgações abrangentes. A tabela a 
seguir apresenta algumas das novas divulgações exigidas 
pela IFRS 12: 

Natureza do investimento Divulgações exigidas pela IFRS 12 

1) Investimentos em controladas  • Julgamentos e premissas significativos adotados pela entidade para determinar seu controle, ou 
não, sobre uma investida.  

• Informações acerca da composição do grupo.  

• Informações relativas a cada controlada que detenha participação não controladora significativa 

(por exemplo, informações financeiras resumidas de cada controlada). 

2) Investimentos em negócios em 
conjunto e coligadas 

• Julgamentos e premissas significativos adotados pela entidade para determinar: (a) se esta 
detém controle conjunto/influência significativa sobre uma investida; e (b) como um negócio em 
conjunto é classificado.  

• Informações acerca de cada negócio em conjunto/coligada relevante (por exemplo, informações 
financeiras resumidas de cada empreendimento controlado em conjunto/coligada relevante). 

• Informações dos riscos associados com a participação da entidade em empreendimentos 

controlados em conjunto e coligadas.  

3) Investimentos em entidades 
estruturadas não consolidadas 

• Informações acerca da natureza e extensão da participação da entidade em entidades 
estruturadas não consolidadas (por exemplo, informações qualitativas e quantitativas da 
natureza, do propósito, do tamanho e das atividades da entidade estruturada e de sua 
respectiva fonte de financiamento).  

• Informações dos riscos associados com a participação da entidade em entidades estruturadas 
não consolidadas. 

IFRS 13 – Mensuração do Valor Justo 

A IFRS 13 define uma única orientação para as 
mensurações do valor justo e as suas respectivas 
divulgações. No entanto, a IFRS 13 não define quando 
uma mensuração de valor justo deve ou pode ser 
aplicada. Define apenas como o valor justo deve ser 
mensurado quando outra IFRS requer esta mensuração. 

O escopo da IFRS 13 é abrangente, aplicando–se a itens 
de instrumentos financeiros e não financeiros, para os 
quais outras IFRSs exigem ou permitem mensurações do 

valor justo e divulgações das mensurações do valor justo, 
exceto em determinados casos. 

A IFRS 13 apresenta uma nova definição de valor justo. 
De acordo com a IFRS 13, o valor justo é definido como o 
preço que seria recebido na venda de um ativo ou pago 
na transferência de um passivo em uma transação no 
mercado principal (ou outro mais vantajoso) na data de 
mensuração, de acordo com as condições de mercado 
atuais (ou seja, preço de saída), independentemente se 
esse preço é diretamente observável ou estimado por 
meio de outra técnica de avaliação. 
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A IFRS 13 deve ser adotada de forma prospectiva a partir 
do início do exercício em que tiver sido inicialmente 
aplicada, ou seja, 1º de janeiro de 2013 no caso de 
entidades brasileiras que preparam suas demonstrações 
financeiras também para atendimento a requerimentos 
locais (de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil). 

A adoção da IFRS 13 poderá alterar a forma como as 
entidades determinam o valor justo de determinados 
ativos e passivos. Exemplos de potenciais ajustes incluem:  

• Propriedades para investimento mensuradas de 
acordo com o modelo de valor justo: a IFRS 13 
determina que as entidades devem utilizar o conceito 
“maior e melhor uso” na mensuração do valor justo 
de um instrumento não financeiro. Tal exigência não 
existia na IAS 40 antes da emissão da IFRS 13.  

• Ativos financeiros e passivos financeiros mensurados 
ao valor justo de acordo com a IAS 39 – Instrumentos 
Financeiros: Reconhecimento e Mensuração ou IFRS 9 
– Instrumentos Financeiros: a IFRS 13 não exige a 
aplicação de um preço de oferta (conforme exigido 
pela IAS 39 ou IFRS 9). 

Adicionalmente, a IFRS 13 exige divulgações abrangentes 
acerca das mensurações do valor justo. Por exemplo, 
divulgações quantitativas e qualitativas, com base na 
hierarquia de valor justo de três níveis atualmente exigida 
para instrumentos financeiros de acordo com a IFRS 7 – 
Instrumentos Financeiros: Divulgações, são exigidas pela 
IFRS 13, para todos os ativos e passivos que são 
mensurados ao valor justo ou que tenham o seu valor 
justo divulgado nas demonstrações financeiras. As 
entidades que estiverem adotando a IFRS 13 pela primeira 
vez não precisam divulgar as informações solicitadas pela 
IFRS 13 nas informações comparativas dos exercícios 
anteriores à adoção.  

IAS 19 – Benefícios aos Empregados (revisada em) 
2011 

As alterações à IAS 19 (revisada em 2011) modificam a 
contabilização dos planos de benefícios definidos e de 
benefícios rescisórios. A modificação mais significativa 
refere–se à contabilização das alterações nas obrigações 
de benefícios definidos e ativos do plano. As alterações 
exigem o reconhecimento das modificações nas 
obrigações de benefícios definidos e no valor justo dos 
ativos do plano conforme ocorram e, portanto, eliminam 
a "abordagem de corredor" permitida na versão anterior 
da IAS 19 e aceleram o reconhecimento dos custos de 
serviços passados. As alterações exigem que todos os 
ganhos e perdas atuariais sejam reconhecidos 
imediatamente em outros resultados abrangentes, de 
forma que o ativo ou passivo líquido do plano de pensão 
seja reconhecido no balanço patrimonial para refletir o 
valor integral do déficit ou superávit do plano. 

Outra alteração significativa à IAS 19 relaciona–se à 
apresentação das modificações nas obrigações de 
benefícios definidos e nos ativos do plano, divididas em 
três componentes: 

• Custo dos serviços: reconhecido no resultado, 
incluindo o custo de serviços presentes e passados, 
bem como os ganhos ou as perdas nas liquidações; 

• Juros líquidos: reconhecidos no resultado e calculados 
com base na taxa de desconto no início de cada 
período sobre o ativo (passivo) líquido de benefícios 
definidos no início do exercício, considerando–se 
quaisquer alterações durante o exercício como 
resultado do pagamento das contribuições e dos 
benefícios; e 

• Remensuração: reconhecida em outros resultados 
abrangentes e composta dos ganhos e das perdas 
atuariais sobre as obrigações de benefícios definidos, 
o excedente do retorno atual sobre os ativos do plano 
devido às variações ao longo do tempo e as 
alterações, se houver, devido ao impacto do teto do 
ativo. 
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Dessa forma, o resultado do exercício deixará de incluir o 
retorno esperado sobre os ativos do plano; em vez disso, 
a receita financeira será calculada sobre os ativos do 
plano e reconhecida como parte do custo financeiro 
líquido reconhecido no resultado do exercício. Qualquer 
retorno real acima ou abaixo da receita financeira sobre 
os ativos do plano será reconhecido como parte da 
remensuração em outros resultados abrangentes. 

A IAS 19 (revisada em 2011) exige a adoção retrospectiva, 
exceto em determinados casos, principalmente 
relacionados às divulgações de informações que não eram 
requeridas pela versão anterior da IAS 19. 

Alterações à IFRS 1 – Empréstimos 
Governamentais 

As alterações oferecem uma isenção aos adotantes iniciais 
das IFRSs mediante a modificação da IFRS 1 que permite a 
aplicação retrospectiva da IAS 39 ou IFRS 9 e do 
parágrafo 10A da IAS 20 – Contabilização de Subvenções 
Governamentais e Divulgação de Assistência 
Governamental, relativo a empréstimos governamentais 
em aberto na data de transição para as IFRSs. 

Alterações à IFRS 7 – Divulgações: Compensação 
de Ativos e Passivos Financeiros  

A IAS 32 – Instrumentos Financeiros: Apresentação trata 
da compensação dos ativos e passivos financeiros 
mediante o cumprimento de determinados critérios.  

As alterações à IFRS 7 exigem que as entidades divulguem 
as informações sobre direitos de compensação e acordos 
relacionados (como exigências de comunicados de 
garantia) para instrumentos financeiros sujeitos a 
compensação. 

As divulgações devem ser realizadas retrospectivamente 
para todos os exercícios apresentados.  

Alterações à IAS 1 – Apresentação dos Itens de 
Outros Resultados Abrangentes (aplicáveis para 
exercícios iniciados em ou após 1º de julho de 
2012) 

As alterações à IAS 1 permitem apresentar a 
demonstração do resultado e a demonstração do 
resultado abrangente em uma única demonstração ou em 
duas demonstrações separadas e consecutivas (cabe 
ressaltar que para fins de BR GAAP somente é permitida a 
apresentação dessas duas demonstrações em peças 
distintas, uma a seguir da outra). No entanto, as 
alterações à IAS 1 exigem a apresentação da 
demonstração do resultado abrangente de forma que os 
itens de outros resultados abrangentes sejam agrupados 
em duas categorias:  

• Itens que não serão reclassificados posteriormente 
para o resultado, como, por exemplo, reavaliação de 
ativo imobilizado e intangível (lembrando que não é 
permitida a reavaliação no ambiente brasileiro) e 
remensuração de obrigações de planos de benefícios 
definidos; 

• Itens que podem ser reclassificados posteriormente 
para o resultado quando atendidas condições 
específicas, como, por exemplo, diferenças de câmbio 
na conversão de operações no exterior, remensuração 
de valor justo de ativos financeiros disponíveis para 
venda e remensuração de valor justo de instrumentos 
designados como “hedge” de fluxo de caixa.  

O imposto de renda e a contribuição social sobre outros 
resultados abrangentes devem ser alocados da mesma 
forma – as alterações não modificam a opção de 
apresentar os itens de outros resultados abrangentes 
antes ou depois dos impostos. 

As alterações exigem adoção retrospectiva.  
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IFRIC 20 – Custos de Decapagem na Fase de 
Produção de uma Mina de Superfície 

A IFRIC 20 esclarece as exigências para contabilização de 
custos de remoção associados ao descarte de resíduos de 
uma mina de superfície, inclusive casos em que os custos 
de remoção da produção devem ser reconhecidos como 
um ativo, como o ativo é inicialmente reconhecido e a 
mensuração subsequente. 

A interpretação exige que os custos das atividades de 
remoção que oferecem melhor acesso aos minérios sejam 
reconhecidos como um ativo de atividades de remoção 
(não circulante), mediante o cumprimento de 
determinados critérios. O ativo de atividades de remoção 
é depreciado ou amortizado de forma sistemática, com 
base na vida útil estimada, usando as unidades do 
método de produção, exceto se outro método for mais 
apropriado. 

Dessa forma, as principais características da IFRIC 20 são:  

• Custos com atividade de remoção que ofereça melhor 
acesso ao minério devem ser reconhecidos como 
“ativo de atividade de remoção” não circulante, 
desde que atendidos certos critérios, enquanto custos 
com atividade de remoção operacional normal devem 
ser contabilizados de acordo com os princípios da 
IAS 2 – Estoques.  

 

• O ativo da atividade de remoção deve ser 
contabilizado como uma adição ou aperfeiçoamento 
de um ativo existente e classificado como tangível ou 
intangível de acordo com a natureza do ativo 
existente do qual faça parte. 

• O ativo da atividade de remoção deve ser inicialmente 
mensurado ao custo e posteriormente contabilizado 
ao custo ou ao seu valor reavaliação (lembrando que 
a reavaliação não é permitida no ambiente brasileiro), 
menos depreciação ou amortização e eventuais 
perdas de valor recuperável.  

• As entidades devem identificar cuidadosamente o 
componente da concentração do minério ao qual os 
custos capitalizados se referem, uma vez que isso irá 
determinar a forma como o ativo deverá ser 
depreciado.  

A entidade deve aplicar essa interpretação aos custos de 
remoção incorridos no ou posteriormente ao início do 
exercício mais antigo apresentado. Qualquer saldo do 
ativo de atividades de remoção previamente reconhecido 
deverá ser reclassificado como parte do ativo existente ao 
qual a atividade de remoção estiver relacionada.  

Ciclo de Melhorias Anuais das IFRSs 2009 – 2011 

As melhorias anuais incluem as alterações às seguintes 

IFRSs, resumidas a seguir: 

 

Norma Alteração Detalhes 

IFRS 1  

Adoção Inicial das 
Normas 
Internacionais de 
Relatório 
Financeiro 

Aplicação repetida da IFRS 1 As alterações esclarecem que uma entidade poderá adotar a IFRS 1 caso suas 
demonstrações financeiras anuais mais recentes não contiverem uma declaração de 
conformidade com as IFRSs explícita e sem exceções, mesmo que a entidade tenha 
adotado a IFRS 1 anteriormente. A entidade que optar por não adotar a IFRS 1 deverá 
aplicar as IFRSs retrospectivamente como se não houvesse nenhuma interrupção. 

Uma entidade divulgará: 

a) o motivo por ter deixado de adotar as IFRSs; 

b) o motivo por ter voltado a adotar as IFRSs; e 

c) o motivo pelo qual resolveu não adotar a IFRS 1, se aplicável. 
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Norma Alteração Detalhes 

 Custos de empréstimos As alterações esclarecem que os custos de empréstimos capitalizados de acordo com 
o GAAP anterior antes da data de transação para as IFRSs podem ser mantidos sem 
ajuste ao valor anteriormente capitalizado na data de transação. Os custos de 
empréstimos incorridos na ou posteriormente à data de transação para as IFRSs 
relacionados a ativos qualificáveis em construção na data de transação devem ser 
contabilizados de acordo com a IAS 23 – Custos de Empréstimos. 

As alterações também determinam que um novo adotante possa aplicar a IAS 23 
anteriormente à data de transição. 

IAS 1 
Apresentação de 
Demonstrações 
Financeiras 

Esclarecimento das exigências 
de informações comparativas 

As alterações à IAS 1 esclarecem que uma entidade deverá apresentar um balanço 
patrimonial no início do período anterior (terceiro balanço patrimonial) somente nos 
casos em que a adoção retrospectiva de uma prática contábil, reapresentação ou 
reclassificação retrospectiva de itens das demonstrações financeiras tiver efeito 
significativo sobre as informações do terceiro balanço patrimonial. As notas 
explicativas correspondentes aos saldos do terceiro balanço patrimonial não precisam 
ser apresentadas. No entanto, os requerimentos de divulgação estabelecidos pela 
IAS 8 devem ser observados.  

As alterações também esclarecem que não são necessárias informações comparativas 
adicionais para períodos anteriores, além das exigências mínimas aplicáveis às 
demonstrações financeiras comparativas de acordo com a IAS 1. No entanto, se 
informações comparativas adicionais forem fornecidas, estas deverão ser apresentadas 
de acordo com as IFRSs e devem incluir as respectivas notas explicativas 
correspondentes.  

IAS 16 
Imobilizado 

Classificação dos equipamentos 
de serviço 

As alterações esclarecem que as peças de substituição, os equipamentos 
sobressalentes e os equipamentos de serviço devem ser classificados como imobilizado 
caso estejam de acordo com a definição de imobilizado da IAS 16 e de outra forma 
como estoque. 

IAS 32 
Instrumentos 
Financeiros: 
Apresentação 

Efeito fiscal de distribuição aos 
titulares de instrumentos 
patrimoniais 

As alterações à IAS 32 esclarecem que o imposto de renda relacionado às distribuições 
aos titulares de instrumentos patrimoniais e os custos das transações patrimoniais 
devem ser contabilizados de acordo com a IAS 12 – Impostos sobre a Renda. 

IAS 34 
Relatório 
Financeiro 
Intermediário 

Relatório financeiro 
intermediário e informações por 
segmento de totais de ativos e 
passivos 

As alterações esclarecem que o total dos ativos e passivos de um determinado 
segmento deverá ser divulgado separadamente no relatório financeiro intermediário 
somente quando os valores forem regularmente reportados ao principal tomador de 
decisões operacionais e no caso de alteração significativa nos valores divulgados nas 
últimas demonstrações financeiras anuais desse segmento. 

IFRSs novas e revisadas com aplicação obrigatória 
para exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro 

de 2014  

A relação abaixo apresenta as IFRS novas e revisadas com 
aplicação obrigatória para exercícios iniciados a partir de 
1º de janeiro de 2014:  

• IFRS 9 – Instrumentos Financeiros;  

• Alterações à IAS 32 – Compensação de Ativos e 
Passivos Financeiros; e  

• Alterações às IFRSs 10 e 12 e à IAS 27 – Entidades de 
Investimento.  
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IFRS 9 – Instrumentos Financeiros (revisada em 
2010) 
(Aplicável para exercícios anuais iniciados em ou 
após 1º de janeiro de 2015) 
A IFRS 9 é uma nova norma que trata dos instrumentos 
financeiros e substituirá a IAS 39.  

O projeto de substituição é composto por três fases:  

• Fase 1: Classificação e mensuração dos ativos e 
passivos financeiros; 

• Fase 2: Metodologia de impairment; e 

• Fase 3: Contabilização de hedge.  

Fase 1: Classificação e mensuração dos ativos e 
passivos financeiros  

A IFRS 9 apresenta novas exigências de classificação e 
mensuração dos ativos financeiros. De acordo com a 
IFRS 9, todos os ativos financeiros reconhecidos 
atualmente de acordo com a IAS 39 – Instrumentos 
Financeiros: Reconhecimento e Mensuração serão 
posteriormente mensurados ao custo amortizado ou valor 
justo. Um instrumento de dívida que: (i) seja detido sob 
um modelo de negócios cujo objetivo seja coletar os 
fluxos de caixa contratuais, e (ii) tenha fluxos de caixa 
contratuais que correspondam exclusivamente aos 
pagamentos e juros sobre o principal em aberto deve ser 
mensurado pelo custo amortizado. Todos os demais 
instrumentos de dívida devem ser mensurados pelo valor 
justo através do resultado. A opção de valor justo 
(considerando que determinadas condições sejam 
atendidas) é uma alternativa à mensuração pelo custo 

amortizado.  

Todos os investimentos patrimoniais de acordo com a 
IAS 39 devem ser mensurados nas demonstrações 
financeiras ao valor justo, com os ganhos e as perdas 
reconhecidos no resultado, exceto se o instrumento 
patrimonial não for mantido para negociação; nesse caso, 
uma mensuração irrevogável do investimento ao valor 
justo poderá ser feita no reconhecimento inicial por meio 
de outros resultados abrangentes, sendo somente a 
receita de dividendos geralmente reconhecida no 

resultado. 

Recentemente, o IASB retomou as exigências de 
classificação e mensuração dos ativos financeiros e 
publicou uma minuta de exposição em novembro de 

2012, propondo melhorias limitadas à IFRS 9, incluindo 
uma nova categoria de instrumentos de dívida cujo valor 
justo é determinado por meio de outros resultados 
abrangentes mediante o cumprimento de determinados 
critérios. Até a publicação deste documento, o IASB não 
havia emitido as alterações finais.  

A IFRS 9 também contém exigências de classificação e 
mensuração dos passivos financeiros e exigências de 
desreconhecimento. A principal alteração da IAS 39 
relaciona–se à apresentação das variações no valor justo 
de um passivo financeiro designado ao valor justo através 
do resultado atribuível às variações no risco de crédito do 
emissor, cujas alterações são apresentadas em outros 
resultados abrangentes, exceto se a apresentação do 
efeito da variação no risco de crédito do passivo em 
outros resultados abrangentes resultar na criação ou no 
aumento de inconsistência no resultado do exercício. As 
variações no valor justo atribuível ao risco de crédito do 
passivo financeiro não são posteriormente reclassificadas 
para resultado. De acordo com a IAS 39 vigente, o valor 
total da variação no valor justo do passivo financeiro 
designado ao valor justo por meio do resultado deve ser 
apresentado no resultado do exercício.  

Fase 2: Metodologia de impairment 

Em março de 2013, o IASB emitiu uma minuta de 
exposição revisada, propondo um modelo de impairment 
mais abrangente que refletisse as perdas de crédito 
esperadas em relação ao modelo de perdas incorridas 
estabelecido pela IAS 39.  

A minuta de exposição revisada estava disponível para 
comentários até 5 de julho de 2013.  

A versão final é esperada para o primeiro ou segundo 
trimestre de 2014. 

Fase 3: Contabilização de hedge  

Até a edição deste documento, o IASB havia emitido uma 
minuta de revisão da nova norma de contabilização de 
hedge. A norma final (que irá fazer parte da IFRS 9) esta 
prevista para ser emitida até o final de 2013. 
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Alterações à IAS 32 – Compensação de Ativos e 
Passivos Financeiros 
(Aplicáveis para exercícios iniciados em ou após 1º 
de janeiro de 2014) 
As alterações à IAS 32 esclarecem questões existentes 
com relação às exigências de compensação de 
instrumentos financeiros ativos e passivos. 
Especificamente, essas alterações esclarecem o significado 
de “atualmente possui o direito legal de compensar” e 
“realização e liquidação simultâneas”. As alterações à 
IAS 32 são aplicáveis para exercícios iniciados em ou após 
1º de janeiro de 2014, com adoção retrospectiva exigida.  

Alterações às IFRSs 10 e 12 e à IAS 27 – Entidades 
de Investimento 
(Aplicáveis para exercícios iniciados em ou após 1º 
de janeiro de 2014) 
As alterações à IFRS 10 apresentam uma exceção à 
exigência de consolidar as controladas de uma entidade 
de investimento. Em termos de exceção, uma entidade de 
investimento deve mensurar sua participação nas 
controladas ao valor justo por meio do resultado. A 
exceção não se aplica a controladas de entidades de 
investimento que prestem serviços relacionados às 
atividades da entidade de investimento. 

Para ser classificada como uma entidade de investimento, 
determinados critérios devem ser cumpridos. 
Especificamente, uma entidade será classificada como 
uma entidade de investimento quando: 

• obtiver recursos de um ou mais investidores em troca 
da prestação de serviços profissionais de gestão de 
investimentos; 

• comprometer–se com seu(s) investidor(es) que seu 
propósito comercial é o investimento em fundos 
somente para obter retornos do aumento de capital, 
da receita de investimentos, ou de ambos; e 

• mensurar e avaliar o desempenho de todos os seus 
investimentos ao valor justo. 

As alterações à IFRS 12 e IAS 27 introduziram novas 
exigências de divulgação para as entidades de 
investimento.  

De um modo geral, as alterações exigem adoção 
retrospectiva, com disposições de transição específicas.  
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Introdução 

Atualmente, existe uma série de projetos iniciados por 
organismos de emissão de normas contábeis (standard– 
–setters) sobre o tema de divulgação de informações em 
notas explicativas às demonstrações financeiras. O IASB 
também tem realizado diversas atividades em torno deste 
assunto, em resposta a esses projetos. 

Em dezembro de 2012, o IASB acrescentou em seu 
programa de trabalho uma iniciativa de curto prazo sobre 
o tema, como parte de sua resposta à Agenda 
Consultation 2011. O objetivo desta iniciativa foi o de 
explorar as oportunidades e avaliar como a aplicação das 
IFRSs pode ser aprimorada, bem como simplificar a 
divulgação dentro dos requisitos de divulgação 
atualmente existentes. 

Na execução desta iniciativa, o IASB realizou uma 
pesquisa, bem como um fórum de discussão destinado a 
reunir os reguladores de valores mobiliários, auditores, 
investidores e preparadores de demonstrações 
financeiras. 

O objetivo deste fórum, realizado em 28 de maio de 
2013, foi o de promover discussão entre usuários e 
preparadores, auditores, standard–setters e reguladores, 
bem como obter uma visão clara sobre quais os 
problemas e dificuldades observados na elaboração de 
demonstrações financeiras, e suas respectivas causas, 
além de identificar: 

• formas de efetuar as divulgações da maneira mais 
efetiva que poderia ser implementada em curto e 
longo prazos; e 

• soluções que poderiam ser implementadas em relação 
aos requerimentos de divulgação atualmente 
existentes. 

Como resultado destas discussões, o IASB emitiu o 
documento Feedback Statement Discussion Forum – 
Financial Reporting Disclosure, que dispõe sobre a 
intenção do IASB em considerar uma série de iniciativas, 
tais quais: 

• Alterações de âmbito restrito à IAS 1 – Apresentação 
das Demonstrações Financeiras para enfrentar os 
obstáculos percebidos pelos preparadores na 
aplicação de julgamento na elaboração das 
demonstrações financeiras; 

• Um projeto sobre materialidade, buscando 
desenvolver orientações, bem como material 
educativo sobre a aplicação do conceito de 
materialidade; e 

• Um projeto revisado sobre apresentação de 
demonstrações financeiras, realizado em paralelo com 
projeto de revisão da estrutura conceitual, com foco 
em desafios mais amplos associados à eficácia das 
divulgações, que em última análise pode levar à 
substituição da IAS 1 – Apresentação das 
Demonstrações Financeiras, da IAS 7 – Demonstração 
dos Fluxos de Caixa e da IAS 8 – Políticas Contábeis, 
Mudanças de Estimativa e Retificação de Erro. Este 
projeto, em essência, significaria o desenvolvimento 
de uma estrutura conceitual específica para fins de 
divulgação. 

O que o IASB ouviu? 

O fórum de discussão e as pesquisas promovidas pelo 
IASB demonstraram que não há um claro entendimento 
na definição dos problemas envolvendo divulgação de 
informações nas demonstrações financeiras. No entanto, 
há uma preocupação geral de que as demonstrações 
financeiras estão se tornando cada vez maiores, gerando 
custos adicionais para as empresas. Por outro lado, 
investidores têm a percepção de que as demonstrações 
financeiras não trazem as informações de que eles 
precisam. O que parece claro é que preparadores e 
investidores concordam que as demonstrações financeiras 
são uma importante ferramenta de comunicação. 

Como um standard–setter, o IASB tem um importante 
papel no desenvolvimento de normas de contabilidade 
que asseguram que as demonstrações financeiras 
contenham alta qualidade, transparência e informações 
comparáveis. Os auditores agregam credibilidade às 
demonstrações financeiras através de seus relatórios de 
auditoria e revisão. Os reguladores de valores mobiliários 
asseguram a consistência através da sua supervisão 
independente. Apesar de ninguém questionar a 
importância de IASB, preparadores, auditores ou 
reguladores, existe uma percepção de que algumas ações 
destas partes são impedimentos para a elaboração de 
uma demonstração financeira com maior qualidade. 

Notas Explicativas às DFs 
Divulgação de informações 
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O processo de elaboração de uma demonstração 
financeira começa com as IFRSs. O IASB precisa assegurar 
que as IFRSs forneçam ferramentas de trabalho corretas 
para preparadores, auditores e reguladores. Alguns 
participantes do fórum deram exemplos de 
pronunciamentos que, em sua percepção, obrigam as 
empresas a divulgarem determinados assuntos em vez de 
fornecer guia para os preparadores identificarem quais 
informações são importantes em suas circunstâncias 
particulares. Adicionalmente, existe uma percepção de 
que o IASB é muito ágil para adicionar novos 
requerimentos de divulgação. No entanto, raramente 
alguns destes requerimentos são removidos dos 
pronunciamentos. Como consequência disto, existe uma 
tendência de que os requerimentos de divulgação se 
acumulem ao longo do tempo. 

“Users, preparers, standard“Users, preparers, standard“Users, preparers, standard“Users, preparers, standard––––setters, auditor and setters, auditor and setters, auditor and setters, auditor and 
regulators are all important parties in the financial regulators are all important parties in the financial regulators are all important parties in the financial regulators are all important parties in the financial 
reporting supply chain. The messages we heard in the reporting supply chain. The messages we heard in the reporting supply chain. The messages we heard in the reporting supply chain. The messages we heard in the 
Discussion Forum made it Discussion Forum made it Discussion Forum made it Discussion Forum made it clear that each of these clear that each of these clear that each of these clear that each of these 
parties contributes to one or more of the perceived parties contributes to one or more of the perceived parties contributes to one or more of the perceived parties contributes to one or more of the perceived 
problems about disclosure. This also means that each problems about disclosure. This also means that each problems about disclosure. This also means that each problems about disclosure. This also means that each 
party can contribute to improvements in disclosure.party can contribute to improvements in disclosure.party can contribute to improvements in disclosure.party can contribute to improvements in disclosure.    

Discussion Forum Discussion Forum Discussion Forum Discussion Forum ––––    Financial Reporting Disclosure Financial Reporting Disclosure Financial Reporting Disclosure Financial Reporting Disclosure 
Feedback Statement”Feedback Statement”Feedback Statement”Feedback Statement”        

Trecho extraído do documento “Discussion Forum – Financial 

Reporting Disclosure Feedback Statement”, emitido pelo IASB em 

maio de 2013. 

Alguns dos preparadores presentes no fórum de discussão 
mencionaram que eles têm responsabilidade sobre a 
elaboração das demonstrações financeiras. Por causa 
disso, as demonstrações financeiras são tratadas como 
um documento de compliance em vez de um documento 

de comunicação aos seus usuários. O resultado é um 
excesso de informações divulgadas. Em sua defesa, os 
preparadores disseram que o custo de falhar na 
divulgação de informações que posteriormente possam 
ser consideradas relevantes é alto.  

Resposta do IASB 

Apesar da responsabilidade compartilhada, ficou claro 
entre os participantes do fórum que a melhor forma de 
aperfeiçoar as questões envolvendo divulgações nas 
demonstrações financeiras é através do IASB. Como um 
standard–setter, o IASB tem a responsabilidade de 
modelar os requerimentos de divulgação nas 
demonstrações financeiras.  

Abaixo estão relacionadas algumas situações que o IASB 
foi solicitado a considerar em seus projetos de curto e 
médio prazos: 

• orientação sobre a aplicação do conceito de 
materialidade; 

• percepção de que os pronunciamentos existentes não 
incentivam a aplicação do julgamento profissional; e 

• revisão geral dos requerimentos de divulgação 
atualmente existentes – incluindo revisão do projeto 
“Financial Statement Presentation”, bem como 
revisão dos demais pronunciamentos. 

O IASB ainda não considerou os méritos destas etapas, 
em que cada uma delas será analisada e posteriormente 
discutida pelo IASB em audiências públicas antes de 
decidir se elas serão ou não alteradas. As iniciativas de 
curto e médio prazos do IASB podem ser resumidas a 
seguir:

Curto prazo Médio prazo 

Alterações no escopo da IAS 1 – Apresentação das 
Demonstrações Financeiras serão consideradas pelo IASB. 

O IASB irá iniciar um projeto de pesquisa para revisão da 
IAS 1, IAS 7 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e IAS 8 – 
Políticas Contábeis, Mudanças nas Estimativas Contábeis e 
Erros. O objetivo será substituir estas normas e na essência 
criar uma nova estrutura conceitual para divulgação de 
informações nas demonstrações financeiras. A pesquisa 
será realizada paralelamente ao trabalho de revisão da 
Estrutura Conceitual Básica (Conceptual Framework). 
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Curto prazo Médio prazo 

O IASB irá iniciar um projeto para considerar o 
desenvolvimento de um material educativo (guidance) 
sobre materialidade, trabalhando como órgãos 
reguladores, auditores, preparadores e usuários. 

Os requerimentos de todas as IFRSs serão revistos 
sistematicamente em linha com o framework revisado, 
bem como com qualquer trabalho de revisão sobre a IAS 1, 
IAS 7 e IAS 8. 

Os requerimentos de divulgação dos novos Exposure 
Drafts serão construídos utilizando uma linguagem menos 
prescritiva. 

 

O que fazer neste momento? 

Dez dicas para a melhoria da qualidade das 
demonstrações financeiras elaboradas de acordo 
com as IFRSs e práticas contábeis adotadas no 
Brasil 

Há importantes aspectos qualitativos que devem ser 
considerados na elaboração e apresentação de 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil ou normas internacionais de 
relatório financeiro (IFRSs ou International Financial 
Reporting Standards). Isto não é uma surpresa, 
considerando que elas são concebidas tendo como base 
princípios. Algumas destas características qualitativas são 
identificadas na estrutura conceitual publicada em 
conjunto com as IFRSs e incluem conceitos como 
abrangência, relevância, confiabilidade, comparabilidade 
e compreensibilidade. 

A Deloitte acredita que a melhoria da qualidade das 
demonstrações financeiras não implica necessariamente 
mudanças significativas em sua elaboração: muitas vezes, 
está simplesmente relacionada à clareza ou na utilidade 
das informações transmitidas. 

Considerando estas discussões, a Deloitte preparou 
algumas dicas que podem ser úteis aos preparadores na 
elaboração de demonstrações financeiras. 

O desafio da conformidade na adoção das IFRSs tem sido 
um importante foco dos esforços de muitas organizações 
no processo de conversão. Há assuntos qualitativos que 
também devem ser considerados. 

1. Use linguagem comum em vez de jargão 
técnico.  
A utilização de uma linguagem comum facilita o 
entendimento, por parte dos leitores, das informações 
divulgadas em notas explicativas às demonstrações 
financeiras. Cabe ressaltar que grande parte dos usuários 
das demonstrações financeiras não são contadores e, 
portanto, uma linguagem mais apropriada, sem viés 
técnico, pode auxiliar na comunicação.  

2. Não confunda qualidade com quantidade. 
Procure divulgar aquilo que é importante e peculiar da 
sua empresa em vez de citar de maneira literal as normas 
contábeis, sem efetivamente fornecer informação 
qualitativamente relevante. 

3. Procure divulgar a prática contábil adotada pela 
sua empresa em vez dos conceitos contidos nas 
IFRSs. 

Uma das principais críticas em relação à elaboração das 
notas explicativas refere–se ao fato de que, em muitos 
casos, optou–se por divulgar a norma contábil em si e 
não a prática contábil adotada pela empresa. Em alguns 
casos, observou–se a divulgação de informações relativas 
a determinados normativos técnicos que não são 
aplicáveis às operações da entidade. Esta situação acaba 
gerando desperdício de tempo por parte dos 
preparadores e usuários das demonstrações financeiras, 
bem como gerando custos adicionais para as entidades, já 
que as demonstrações financeiras têm ficado cada vez 
maiores. 
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4. Utilize o seu julgamento na determinação 
daquilo que é relevante na visão do usuário e que, 
portanto, deve ser divulgado. 
A falta de aplicação de um adequado julgamento 
profissional na determinação daquilo que deve ser 
divulgado acarreta excesso de informações e explicações. 
Maior quantidade de informações não quer dizer, 
necessariamente, maior qualidade das demonstrações 
financeiras. Por outro lado, a aplicação de um adequado 
julgamento profissional permite ao investidor avaliar 
como os julgamentos são aplicados na determinação 
daquilo que é relevante e como estas informações são 
divulgadas. 

5. Procure utilizar as demonstrações financeiras 
como uma ferramenta de comunicação ao 
mercado. 
Informações sobre modelo de negócios de uma entidade 
e suas estratégias são elementos–chave de comunicação. 
A falta destas informações prejudica a qualidade das 
demonstrações financeiras. 

6. Quando incertezas são tratadas, considere 
divulgar os vários cenários para os eventuais 
desfechos.  
Muitas vezes, as entidades preferem divulgar o mínimo 
possível de informações quando o assunto é incerto. 
Embora esta estratégia de divulgação não induza a 
quaisquer expectativas positivas nas mentes dos leitores, 
tampouco é informativa e potencialmente pode levar à 
conclusão de que pouco está sendo feito – culminando 
em surpresas em qualquer um dos casos. Se há formas 
alternativas de resolver um assunto importante, então 
divulgue as alternativas realistas que estão sendo 
consideradas.  

7. Além de explicar as escolhas das políticas 
contábeis da entidade, explique a natureza das 
decisões tomadas e seus racionais.  
Demonstrações financeiras de acordo com as IFRSs são 
intensamente baseadas em julgamento. Estes julgamentos 
estendem–se desde o nível ao qual o ativo imobilizado é 
componentizado para cálculo da estimativa de 
depreciação à determinação da moeda funcional das 
operações da entidade. Enquanto as IFRSs exigem que 
uma entidade divulgue os principais julgamentos 
exercidos na preparação das demonstrações financeiras, 
os racionais de apoio a tais decisões não precisam ser 
divulgados para que as demonstrações financeiras 
estejam em conformidade com as normas. Se estes 
racionais fossem divulgados, poderiam fornecer 
informações adicionais sobre os fatores intrínsecos e 
suportar a conclusão alcançada. Por exemplo, se houve 
significativo julgamento da administração na 
determinação da moeda funcional de uma subsidiária, 
explique os fatos que fundamentaram a interpretação dos 
requerimentos da norma. Desse modo, o leitor poderá ter 
uma compreensão da complexidade do ambiente do 
câmbio para tal operação, que poderia, de outra forma, 
não ser aparente.  

8. Se uma estimativa é relevante para o balanço ou 
uma conta específica, analise as mudanças de 
estimativa ou suas premissas no mesmo nível de 
detalhe das variações das contas que foram 
afetadas.  
Por exemplo, uma entidade pode mudar a sua estimativa 
de taxa de perda sobre suas contas a receber. A 
divulgação da taxa de inadimplência e de suas alterações 
provavelmente fornece informações adicionais para a 
maioria dos investidores. Se os efeitos de tais alterações 
forem significativos ou materiais para a determinação do 
resultado do exercício, os fatores que impulsionam a 
mudança na estimativa, assim como um aumento do 
prazo médio de pagamento ou da taxa de inadimplência, 
certamente ajudariam o usuário das demonstrações 
financeiras a identificar a justificativa de tal variação. 
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9. Tente, se possível, colocar informações 
comparativas na mesma linha das informações 
para o ano corrente.  

A apresentação de informações comparativas nas 
demonstrações financeiras tem por objetivo permitir que 
o usuário destes dados faça comparações e tire 
conclusões quanto ao desempenho da entidade exercício 
a exercício. As informações comparativas apresentadas 
lado a lado às informações do exercício corrente facilitam 
comparações. As informações comparativas podem ser 
apresentadas em tabelas separadas. Isso pode ajudar a 
simplificar a construção das demonstrações financeiras 
(apagar a tabela de um exercício e adicionar outro), mas 
obriga o leitor a ter mais trabalho na identificação das 
variações. Comparações lado a lado facilitam esta análise.  

10. Identifique e explique claramente a causa de 
uma eventual mudança, seja ela uma mudança nas 
circunstâncias existentes ou uma mudança nos 
pronunciamentos contábeis.  
Isso ajuda o usuário a identificar os motivos de alterações 
em saldos contábeis, ou seja, se estas alterações são 
provenientes de modificações ocorridas em circunstâncias 
de mercado ou na revisão de determinado julgamento 
aplicado pela entidade ou se estão relacionadas a 
alterações promovidas nas práticas contábeis. 

Outras dimensões da melhoria da qualidade das 
demonstrações financeiras 

Além das dez ações expostas, há outras maneiras de 
melhorar a qualidade das demonstrações financeiras de 
acordo com as IFRSs. Algumas delas são simplesmente 
questões de estilo e foco. 

Abordagens mais sofisticadas incluem o aperfeiçoamento 
dos processos e procedimentos de determinação de 
estimativas, tomada de decisões e escolha de políticas 
contábeis. Mesmo que estas abordagens não sejam tão 
simples, vale a pena considerar, por exemplo:  

• As estimativas são neutras e imparciais em sua forma 
de retratar as transações que estão tentando 
capturar? Além disso, deve–se evitar o uso de padrões 
e práticas tendenciosos nas estimativas, que afetam o 
resultado sempre na mesma direção. 

• Os julgamentos relativos aos relatórios financeiros são 
exercidos com base na ponderação equilibrada de 
todos os fatores relevantes definidos nos 
pronunciamentos contábeis? Como os 
pronunciamentos são baseados em princípios, é 
possível que pessoas distintas atinjam conclusões 
diferentes sobre circunstâncias semelhantes. Ainda 
assim, todas as decisões devem ser tomadas com 
base em uma análise dos fatores relevantes 
apropriadamente considerados. Como resultado, 
qualidade pode não significar “respostas idênticas” 
para problemas idênticos, mas sim uma “metodologia 
de análise” semelhante nas considerações destes 
fatores. 

• O retrato fornecido pelas demonstrações financeiras, 
preparadas de acordo com as IFRSs e práticas 
contábeis adotadas no Brasil, descreve claramente as 
informações financeiras e operacionais que são 
relevantes para a administração? 

Observação sobre a qualidade 

O desafio da conformidade na adoção das IFRSs tem sido 
um importante foco dos esforços de muitas organizações 
no processo de conversão. No entanto, se as empresas 
procuram agregar valor aos seus acionistas e outros 
usuários das demonstrações financeiras, há assuntos 
qualitativos que também devem ser considerados, além 
das questões de conformidade. 

A discussão acima foca ações que podem ser relevantes. 
No entanto, considerando os esforços já despendidos 
sobre as questões de conformidade, bem como o custo 
relativamente baixo para a implementação de várias 
destas questões, acreditamos que seja benéfico para as 
administrações e os comitês de auditoria avaliarem os 
benefícios de sua implementação. 
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Comissão de Valores Mobiliários (CVM): 
regulamentações emitidas em 2013 
Instrução CVM nº 531, de 6 de fevereiro de 2013 
Dispõe sobre a constituição, a administração, o 
funcionamento e a divulgação de informações de Fundos 
de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). Tem por 
objetivo o aperfeiçoamento das regras estabelecidas pela 
Instrução CVM nº 356/01, principalmente no que tange 
aos controles a serem mantidos pelos administradores e 
pelos custodiantes, com definição das atuações e 
responsabilidades dos participantes desse mercado, bem 
como à mitigação de estruturas que possam acarretar a 
ocorrência de conflito de interesses. 

Instrução CVM nº 532, de 27 de março de 2013 
Modifica o cronograma dos documentos a serem 
enviados pelos administradores de fundos de 
investimentos ao SCR - Sistema de Informações de 
Créditos do Banco Central do Brasil definidos pela 
Instrução CVM nº 504/11.  

Instrução CVM nº 533, de 24 de abril de 2013 
Altera e acrescenta, à Instrução CVM nº 400/03, normas 
de conduta que a emissora, o ofertante e as instituições 
intermediárias, quando envolvidas em oferta pública de 
distribuição de ações, deverão observar. 

Instrução CVM nº 534, de 4 de junho de 2013 
Altera a Instrução CVM nº 301/99, com o objetivo de 
adequar a regulamentação da CVM à Lei nº 12.683/12, 
visando tornar mais eficiente o combate e a prevenção 
aos crimes de lavagem de dinheiro. Esta Instrução é 
aplicável às pessoas que tenham como atividade a 
custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, 
intermediação, consultoria ou administração de títulos ou 
valores mobiliários e a auditoria independente no âmbito 
do mercado de valores mobiliários. Institui a 
obrigatoriedade de comunicação tempestiva ao Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras (COAF) de todas as 
transações que possam ser consideradas como indícios de 
crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e 
valores provenientes de infração penal, inclusive o 
terrorismo ou seu financiamento. Institui, também, a 
obrigatoriedade da comunicação negativa, ou seja, 
comunicação específica ao órgão regulador de 
determinada atividade contendo declaração sobre a não 
identificação desse tipo de transações. 

Instrução CVM nº 535, de 28 de junho de 2013 
Altera a Instrução CVM nº 391/03, que dispõe sobre a 
constituição, o funcionamento e a administração de 
Fundos de Investimentos em Participações (FIPs), bem 
como: 

• permite que o administrador preste garantias em 
nome do fundo, mediante aprovação dos cotistas; 

• altera o prazo de envio das demonstrações financeiras 
dos FIPs à CVM para 120 dias após o término do 
exercício social; e 

• altera o prazo para a deliberação da assembleia geral 
sobre as demonstrações financeiras do fundo para até 
150 dias após o término do exercício social. 

Instrução CVM nº 536, de 23 de agosto de 2013 
Altera a Instrução CVM nº 409/04, que dispõe sobre a 
constituição, o funcionamento, a administração e a 
divulgação de informações dos fundos de investimentos. 

Instrução CVM nº 537, de 16 de setembro de 2013 
Altera a Instrução CVM nº 359/02, que dispõe sobre a 
constituição, o funcionamento e a administração dos 
fundos de investimentos em índice de mercado. 

Instrução CVM nº 538, de 23 de outubro de 2013 
Altera a Instrução CVM nº 483/10, que dispõe sobre a 
atividade de analista de valores mobiliários. 

Outras regulamentações da CVM 
Durante o exercício de 2013, a CVM emitiu diversas 
deliberações com o objetivo de aprovar os 
pronunciamentos, as interpretações e as orientações 
técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC). Adicionalmente, relacionamos a seguir o 
resumo dos principais Ofícios-Circulares emitidos pela 
CVM em 2013: 

Ofício-Circular/CVM/SIN nº 01/2013, de 11 de 
janeiro de 2013 
Tem como objetivo fornecer aos participantes do 
mercado de valores mobiliários a interpretação da 
Superintendência de Relações com Investidores 
Institucionais (SIN) para certos dispositivos previstos na 
Instrução CVM nº 521, de 25 de abril de 2012, que regula 
a atividade de classificação de risco de crédito, 
especialmente sobre algumas das disposições transitórias 
previstas na norma. 

Regulamentações específicas  
por setor 
CVM, instituições financeiras 
e outras 
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Ofício-Circular/CVM/SIN nº 02/2013, de 31 de 
janeiro de 2013 
Tem por objetivo esclarecer acerca da melhor 
interpretação de determinados dispositivos das Instruções 
CVM nº 505 e nº 506, ambas de 2011, no que se refere 
aos fundos de investimento. 

Ofício-Circular/CVM/SIN nº 05/2013, de 7 de março 
de 2013 
Tem por objetivo orientar os administradores de Fundos 
de Investimento Imobiliário (FII) na aplicação de 
determinados dispositivos da Instrução CVM nº 472 e, 
também, na composição do Informe Mensal de FII, nos 
termos do artigo 39, I, da referida Instrução. A 
padronização do Informe Mensal dos fundos imobiliários 
visa à prestação adequada de informações sobre a 
composição da carteira aos investidores desses fundos. O 
formato único de apresentação também permitirá ao 
mercado maior comparação entre os diversos tipos de FII 
e, consequentemente, a tomada de decisões em bases 
mais refletidas. 

Ofício-Circular/CVM/SIN nº 09/2013, de 6 de 
setembro de 2013 
Com o objetivo de fornecer maior eficácia à decisão de 
transformação de fundos de investimento de 
condomínios abertos em fechados (artigo 104, I, da 
Instrução CVM nº 409/04), em 23 de agosto de 2013 a 
CVM editou a Instrução CVM nº 536/13, estabelecendo a 
autorização automática para os pedidos de transformação 
de fundos de investimento exclusivos ou destinados a 
investidores qualificados. A autorização será 
automaticamente concedida mediante o envio à CVM, 
por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível 
na página da autarquia na rede mundial de 
computadores, dos documentos referidos no artigo 103 
da Instrução CVM nº 409/04: (i) novo Regulamento; e 
(ii) Prospecto devidamente atualizado, quando for o caso. 

Ofício-Circular/CVM/SIN nº 10/2013, de 18 de 
outubro de 2013 
Tem como objetivo principal esclarecer dúvidas quanto à 
forma de melhor cumprir as normas que regulam os 
fundos de investimento, o registro de investidor não 
residente e as atividades de administração de carteiras, 
consultoria e análise de valores mobiliários. O documento 
também apresenta o entendimento de dispositivos das 
normas e, por consequência, a forma de sua aplicação, 
que vem sendo adotada pela Superintendência de 
Relações com Investidores Institucionais (SIN). 

Ofício-Circular/CVM/SNC/SIN nº 01/2013, de 5 de 
fevereiro de 2013 
Tem como objetivo orientar os administradores de FIDC, 
FIC-FIC, FIDC-PIPS e FIDC-NP (em conjunto “FIDC”) na 
aplicação de determinados dispositivos da Instrução CVM 
nº 489 e, também, no preenchimento do Informe Mensal 
de que trata o Anexo A da referida Instrução. 

Ofício-Circular/CVM/SNC/SIN nº 02/2013, de 11 de 
junho de 2013 
Tem como objetivo esclarecer os auditores independentes 
de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios e 
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não 
Padronizados (em conjunto “FIDC”), e seus respectivos 
administradores, quanto à existência de ameaça à 
independência em trabalhos de auditoria das 
demonstrações financeiras desse segmento. 

Ofício-Circular/CVM/SEP nº 01/2013, de 28 de 
fevereiro de 2013 
Visa orientar os emissores de valores mobiliários, tanto 
sobre os procedimentos principais que devem ser 
observados no envio de informações periódicas e 
eventuais quanto sobre interpretações dadas pelo 
Colegiado da CVM e pela SEP relativamente a aspectos 
relevantes da legislação e regulamentação societária que 
devem ser considerados pelos emissores quando da 
realização de determinadas operações. Por meio deste 
expediente, a SEP pretende fomentar a divulgação das 
informações societárias de forma coerente com as 
melhores práticas de governança corporativa, visando à 
transparência e à equidade no relacionamento com os 
investidores e o mercado, bem como minimizar eventuais 
desvios e, consequentemente, reduzir a necessidade de 
formulação de exigências e a aplicação de penalidades. 

Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP nº 01/2013, de 8 de 
fevereiro de 2013 
Visa orientar a elaboração das demonstrações contábeis, 
para salvaguardar a qualidade das informações 
disseminadas no mercado, de forma coerente com as 
melhores práticas de governança corporativa, visando à 
transparência e à equidade no relacionamento com os 
investidores e o mercado, bem como minimizar eventuais 
desvios e, consequentemente, reduzir a necessidade de 
formulação de exigências e a aplicação de multas 
cominatórias e de penalidades. Os temas abordados por 
este Ofício-Circular foram: 

• políticas contábeis discricionárias; 
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• divulgação de informações acerca de mudança nas 
políticas contábeis, mudança nas estimativas 
contábeis e retificação de erro; 

• instrumentos financeiros compostos/híbridos; 

• combinação de negócios entre entidades sob controle 
comum; 

• elaboração de notas explicativas; 

• passivo atuarial; 

• reconhecimento de receita da atividade imobiliária; 

• divulgação de transações com partes relacionadas; e 

• temas de auditoria. 

Banco Central do Brasil (BC): regulamentações do 
setor emitidas em 2012 e 2013 
Circular nº 3.613, de 8 de novembro de 2012 
Altera a Circular nº 3.569/11, que redefine e consolida as 
regras do recolhimento compulsório sobre recursos a 
prazo. Com a nova regra, as instituições devem observar, 
para fins de dedução do recolhimento compulsório, os 
seguintes critérios: (i) Patrimônio de Referência, Nível 1, 
inferior a R$3,5 bilhões, e (ii) a Relação entre o somatório 
de Depósitos a Prazo e Obrigações por Emissão de Letras 
Financeiras sobre o somatório de Passível Exigível a Longo 
Prazo e Resultado de Exercícios Futuros deve ser superior 
a 20%. 

Circular nº 3.614, de 14 de novembro de 2012 
Disciplina os mecanismos disponíveis para monitoramento 
e controle da emissão de títulos de Letra de Crédito 
Imobiliário, principalmente quanto ao registro nos 
sistemas de registro e liquidação financeira e de ativos, no 
qual prevê a identificação da categoria do crédito que 
lastreia sua emissão.  

Circular nº 3.616, de 30 de novembro de 2012 
Dispõe sobre as condições de registro, em sistema de 
registro e de liquidação financeira de ativos, das 
informações a respeito das garantias constituídas sobre 
veículos automotores em operações de crédito e sobre a 
propriedade de veículos automotores objeto de 
operações de arrendamento mercantil. A norma 
estabelece que o registro contemple, ao menos: (i) credor 
ou arrendador, (ii) vendedor, (iii) financiado ou 
arrendatário, (iv) veículo, e (v) contrato. 

Resolução nº 4.150, de 30 de outubro de 2012 
Estabelece os requisitos e as características mínimas do 
Fundo Garantidor de Crédito (FGC) das cooperativas 
singulares de crédito e dos bancos cooperativos, os quais, 
após sua associação ao novo fundo, deixam de ser filiados 
do FGC. O objetivo do novo fundo é garantir crédito com 
estas instituições e realizar operações de assistência e 
suporte financeiro com as referidas instituições.  

Resolução nº 4.151, de 30 de outubro de 2012 
A Resolução cria o Balancete Combinado do Sistema 
Cooperativo, aplicável para bancos cooperativos, 
confederações de crédito e cooperativas centrais de 
crédito, e define condições de elaboração e envio ao BC 
trimestralmente de forma obrigatória, a partir de 30 de 
junho de 2013, o qual deve ser auditado por auditor 
independente. 

Resolução nº 4.152, de 30 de outubro de 2012 
Ampliou o conceito de operações de microcrédito, 
definindo como devem ser conduzidas e o que deve ser 
observado para que sejam classificadas como operações 
de microcrédito, especificando, entre outros, que essas 
operações devem ter saldo devedor por tomador inferior 
a três vezes o montante do Produto Interno Bruto (PIB) 
per capita, exceto as operações habitacionais.  

Resolução nº 4.153, de 30 de outubro de 2012 
Altera a Resolução nº 4.000/11, que dispõe sobre a 
realização de operações de microcrédito destinadas à 
população de baixa renda e a microempreendedores. 
Determina, por exemplo, que os bancos múltiplos com 
carteira comercial, os bancos comerciais e a Caixa 
Econômica Federal devem manter aplicado valor 
correspondente a, no mínimo, 2% dos saldos dos 
depósitos à vista captados pela instituição.  

Circular nº 3.617, de 4 de dezembro de 2012 
A Circular altera o Regulamento do Mercado de Câmbio e 
Capitais Internacionais (RMCCI), divulgado pela Circular 
nº 3.280/05. O prazo para pagamento antecipado de 
exportações sobe de um para cinco anos, isento de 
taxação. As operações acima deste prazo permanecem 
com a taxa de 6% de Imposto sobre Operações 
Financeiras (IOF). 
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Circular nº 3.620, de 21 de dezembro de 2012 
A Circular institui o Sistema de Operações do Crédito 
Rural e do Proagro (Sicor) com o objetivo de registrar as 
operações realizadas no âmbito do Sistema Nacional de 
Crédito Rural (SNCR) que ocorreriam a partir de 1º de 
janeiro de 2013.  

Resolução nº 4.172, de 20 de dezembro de 2012 
Trata das informações que compõem o histórico das 
operações de empréstimo e de financiamento das pessoas 
naturais e jurídicas versando que as instituições financeiras 
e demais instituições autorizadas a funcionar pelo BC 
devem repassá–las aos bancos de dados de 
adimplemento disciplinado pela Lei nº 12.414/11, para 
formação de histórico de crédito. 

Circular nº 3.622, de 27 de dezembro de 2012 
Dispõe sobre a dedução no cumprimento da exigibilidade 
de recolhimento compulsório sobre recursos à vista de 
que trata a Circular nº 3.274/05. O cumprimento desta 
exigibilidade refere–se às instituições cujo Patrimônio de 
Referência Nível I seja superior a R$6 bilhões de reais, 
limitado a 20% de dedutibilidade.  

Resolução nº 4.187, de 19 de fevereiro de 2013  
Extingue o Manual de Normas e Instruções (MNI) e 
revoga a Resolução nº 469/78.  

Circular nº 3.628, de 19 de fevereiro de 2013 
Altera tarifas do Sistema de Transferência de Reservas 
(STR), de que trata o Anexo II do regulamento anexo à 
Circular nº 3.100/02, contemplando os valores de serviços 
em operação de regime normal e de regime de 
contingência.  

Circular nº 3.629, de 19 de fevereiro de 2013  
Aprova o regulamento de comunicação eletrônica de 
dados no âmbito do sistema financeiro nacional e 
disciplina a comunicação eletrônica, regulamentando os 
padrões técnicos das mensagens, das redes e de 
segurança entre sistemas tecnológicos do BC e das 
instituições financeiras por ele autorizadas a funcionar. 

Circular nº 3.630, de 19 de fevereiro de 2013 
Esta Circular determina que as instituições financeiras e 
demais instituições autorizadas a funcionar pelo BC ficam 
dispensadas da elaboração e remessa do documento de 
Informações Financeiras Trimestrais (IFT). 

Circular nº 3.631, de 21 de fevereiro de 2013  
Dispõe sobre os acréscimos à taxa Selic para as operações 
de redesconto do BC. Define os percentuais de 1% ao 
ano, para as operações de um dia útil; 2% ao ano, para 
as operações de até 15 dias úteis; e 2% ao ano, para as 
operações de até 90 dias corridos.  

Circular nº 3.632, de 21 de fevereiro de 2013  
Define e consolida as regras a respeito do recolhimento 
compulsório sobre recursos à vista, captados por bancos 
múltiplos e de investimento titulares de conta Reservas 
Bancárias, bancos comerciais e caixas econômicas.  

Circular nº 3.633, de 21 de fevereiro de 2013  
Define as regras da cobrança de custo financeiro sobre 
deficiência no cumprimento de exigibilidade de 
recolhimento compulsório, encaixe obrigatório ou 
direcionamento obrigatório. 

Resolução nº 4.192, de 1º de março de 2013 
Dispõe sobre a metodologia para apuração do Patrimônio 
de Referência (PR), que deve ser apurado por instituições 
financeiras e pelas demais instituições autorizadas pelo 
BC, exceto as empresas de pequeno porte e sociedades 
de crédito ao microempreendedor. A Resolução consiste 
em definir os critérios do Patrimônio de Referência Nível I, 
que trata do Capital Principal e Capital Complementar, e 
Nível II. 

Resolução nº 4.193, de 1º de março de 2013 
Dispõe sobre a apuração dos requerimentos mínimos de 
Patrimônio de Referência, de Nível I e de Capital Principal 
e institui o adicional de Capital Principal, que devem ser 
apurados pelas instituições financeiras e demais 
instituições autorizadas a funcionar pelo BC. Devido a esta 
Resolução, o BC emitiu diversas Circulares: Circular 
nº 3.634, sobre a variação de taxas de juros prefixadas 
denominadas em real; Circular nº 3.635, sobre a variação 
da taxa dos cupons de moedas estrangeiras; Circular 
nº 3.636, sobre a variação da taxa dos cupons de índices 
de preços; Circular nº 3.637, sobre a variação da taxa dos 
cupons de taxa de juros; Circular nº 3.638, sobre a 
variação do preço de ações; Circular nº 3.639, sobre a 
variação dos preços de mercadorias (commodities); 
Circular nº 3.640, que estabelece os procedimentos para 
o cálculo da parcela dos ativos relativa ao cálculo do 
capital requerido para o risco operacional; Circular 
nº 3.641, sobre as exposições em ouro, em moeda 
estrangeira e em ativos sujeitos à variação cambial; 
Circular nº 3.644, referente às exposições ao risco de 
crédito sujeito ao cálculo do requerimento de capital; 
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Circular nº 3.645, que dispõe sobre os valores dos 
parâmetros a serem utilizados pelas instituições 
financeiras no cálculo de que tratam as Circulares 
nº 3.634, nº 3.635, nº 3.636 e nº 3.637; Circular 
nº 3.646, que estabelece os requisitos mínimos e os 
procedimentos para o cálculo, por meio de modelos 
internos de risco de mercado, do valor diário referente à 
parcela dos ativos; Circular nº 3.647, que estabelece os 
requisitos mínimos para a utilização de abordagem 
avançada, baseada em modelo interno, no cálculo da 
parcela relativa ao risco operacional; e Circular nº 3.648, 
que estabelece os requisitos mínimos para o cálculo da 
parcela relativa às exposições ao risco de crédito sujeitas 
ao cálculo do requerimento de capital mediante sistemas 
internos de classificação de risco.  

Resolução nº 4.194, de 1º de março de 2013 
Dispõe sobre a metodologia facultativa para apuração dos 
requerimentos mínimos de Patrimônio de Referência (PR), 
de Nível I e de Capital Principal para as cooperativas de 
crédito que optarem pela apuração do montante dos 
ativos ponderados pelo risco na forma simplificada e 
institui o Adicional de Capital Principal para essas 
cooperativas. Esta Resolução entra em vigor em 1º de 
outubro de 2013, revogando a Resolução nº 3.897/10. 
Devido a isso, o BC emitiu as seguintes Circulares: Circular 
nº 3.642, sobre classificação de operações na carteira de 
negociação e remessa de informações para as 
cooperativas que apuram o montante dos ativos 
ponderados pelo risco na forma simplificada; e Circular 
nº 3.643, que estabelece os procedimentos para o cálculo 
do montante dos ativos ponderados pelo risco na forma 
simplificada. 

Resolução nº 4.195, de 1º de março de 2013  
Dispõe sobre a elaboração e a remessa de Balancete 
Patrimonial Analítico – Conglomerado Prudencial, em que 
as instituições financeiras e demais instituições, exceto as 
cooperativas de crédito, devem elaborar balancete 
patrimonial analítico de forma consolidada, incluindo os 
dados relativos às entidades localizadas no País ou no 
exterior, que detenham controle direto ou indireto. O 
Balancete Patrimonial Analítico – Conglomerado 
Prudencial deve ser objeto de exame e de relatório 
semestral, pelos auditores independentes, nas datas–base 
30 de junho e 31 de dezembro. Esta Resolução entra em 
vigor em 1º de julho de 2013. 

Circular nº 3.654, de 27 de março de 2013 
Altera a Circular nº 3.461/09, que consolida as regras 
sobre os procedimentos a serem adotados na prevenção 
e no combate às atividades relacionadas com os crimes 
de lavagem de dinheiro previstos na Lei nº 9.613/98. A 
Circular exige que as instituições financeiras e demais 
instituições autorizadas a funcionar pelo BC implementem 
políticas, procedimentos e controles internos, de forma 
compatível com seu porte e volume de operações, 
destinados a prevenir sua utilização na prática dos crimes 
de que trata a Lei nº 9.613/98. Dentre outros, a norma 
estabelece aspectos relativos à qualificação do cliente, às 
pessoas politicamente expostas e às comunicações das 
instituições financeiras com as autoridades referentes a 
movimentos financeiros de seus clientes.  

Resolução nº 4.196, de 15 de março de 2013 
Estabelece procedimentos aos quais as instituições 
financeiras devem se atentar, garantindo a transparência 
na contratação e divulgação de pacotes de serviços para 
pessoas naturais, tais como esclarecimento sobre os 
pacotes disponíveis ou opção pela utilização de serviços e 
tarifas individualizados. 

Resolução nº 4.197, de 15 de março de 2013 
Estabelece medidas de transparência na contratação de 
operações de crédito, relativas à divulgação do Custo 
Efetivo Total (CET), sendo requerido que a planilha de CET 
seja apresentada previamente à contratação da operação 
de crédito e de arrendamento mercantil financeiro. Esta 
Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 1º de julho de 2013. 

Resolução nº 4.198, de 15 de março de 2013 
Estabelece que as instituições financeiras e demais 
instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio 
devem informar ao BC, nas formas e condições por ele 
estabelecidas, o Valor Efetivo Total (VET) nas operações 
de câmbio com clientes ou usuários, previamente à 
realização de operações de câmbio de liquidação pronta 
de até US$100 mil, ou equivalente em outras moedas. 

Circular nº 3.649, de 11 de março de 2013 
Em atenção à Resolução nº 4.122/12, esta Circular 
disciplina as normas para constituição, autorização para 
funcionamento, alterações, reorganização e 
cancelamento de instituições financeiras, elencando os 
documentos e as fases envolvidos em cada um desses 
atos. 
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Circular nº 3.652, de 26 de março de 2013 
Altera a Circular nº 3.360/07, que estabelece os 
procedimentos para o cálculo da parcela do Patrimônio 
de Referência Exigido (PRE) referente às exposições 
ponderadas por fator de risco (PEPR); e a Circular 
nº 3.644/13, que estabelece os procedimentos para o 
cálculo da parcela dos ativos ponderados por risco (RWA) 
referente às exposições ao risco de crédito sujeito ao 
cálculo do requerimento de capital mediante abordagem 
padronizada. Em suma, as principais mudanças estão 
relacionadas aos cálculos de exposição relativos às 
operações de crédito consignado contratado ou 
renegociado. 

Circular nº 3.655, de 27 de março de 2013 
Visando unificar as normas relacionadas, esta Circular 
define e consolida as regras da exigibilidade adicional 
sobre depósitos captados por bancos.  

Resolução nº 4.222, de 23 de maio de 2013 
Altera as normas sobre o estatuto e o regulamento do 
Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Pela nova regra, o 
limite de garantia passa de R$70 mil para R$250 mil e as 
Letras de Crédito de Agronegócio passaram a ser incluídas 
nos créditos garantidos pelo FGC. Adicionalmente, o FGC 
passa a ter acesso às informações do Sistema de Risco de 
Crédito do BC. Esta Resolução entrou em vigor na data de 
sua publicação, ficando revogadas as Resoluções 
nº 4.087/12 e nº 4.115/12. 

Circular nº 3.659, de 25 de junho de 2013 
Altera a Circular nº 3.548/11, que redefine e consolida as 
regras do recolhimento compulsório sobre posição 
vendida de câmbio, a qual passa a ser apurada mediante 
a aplicação da alíquota de 0% sobre a base de cálculo, 
devendo ser recolhida apenas pela instituição líder do 
conglomerado. 

Circular nº 3.660, de 1º de julho de 2013 
Altera a Circular nº 3.569/11, que redefine as regras do 
recolhimento compulsório sobre recursos a prazo. Pela 
nova regra, a remuneração do saldo recolhido por parte 
das instituições financeiras será reduzida e terá conclusão 
antecipada.  

Circular nº 3.661, de 3 de julho de 2013 
Altera a subseção 2–A do Regulamento do Mercado de 
Câmbio e Capitais Internacionais (RMCCI), que dispõe 
sobre o recebimento antecipado de exportação de 
mercadorias ou de serviços. Anteriormente, as empresas 
tinham o prazo máximo de cinco anos para fazer 
operações de Pagamento Antecipado de Exportação; com 
a nova regra, o prazo foi extinto. 

Carta–Circular nº 3.607, de 7 de julho de 2013 
Em complemento à Resolução nº 4.242/13, a Carta– 
–Circular aprovada pelo BC divulga os procedimentos 
para aferição do cumprimento da exigibilidade de 
aplicação de depósitos à vista captados em operações de 
crédito destinadas à população de baixa renda e a 
microempreendedores.  

Carta–Circular nº 3.610, de 21 de agosto de 2013 
Comunica a dispensa, a partir de janeiro de 2014, da 
elaboração e remessa das Informações Complementares 
ao Balancete (ICB). 

Circular nº 3.665, de 21 de agosto de 2013 
Revoga as Circulares nº 3.140/04 e nº 3.240/04, 
dispensando, assim, o envio bimestral de informações 
sobre o direcionamento de recursos para microcrédito e 
operações de crédito consignado, e estabelece os novos 
procedimentos para a elaboração e remessa ao BC. 

Circular nº 3.666, de 30 de agosto de 2013 
Altera e consolida as normas relativas à apuração da base 
de cálculo e ao recolhimento das contribuições das 
instituições associadas ao Fundo Garantidor de Créditos 
(FGC). As informações devem ser calculadas com base nos 
saldos no último dia de cada mês e enviadas à instituição 
financeira credenciada pelo FGC até o dia 15 de cada 
mês.  

Resolução nº 4.263, de 5 de setembro de 2013 
Disciplina as condições de emissão de Certificado de 
Operações Estruturadas (COE) pelos bancos múltiplos, 
bancos comerciais, bancos de investimento e caixas 
econômicas, esclarecendo a abrangência, as modalidades, 
os requisitos mínimos para controle e gestão e os 
procedimentos para registro e monitoramento. O COE é o 
equivalente no mercado de capitais brasileiro à structured 
note (nota estruturada), que é um título híbrido que 
combina renda fixa e renda variável em um único 
instrumento. Esta Resolução entra em vigor 120 dias após 
a data de sua publicação. 
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Circular nº 3.668, de 25 de setembro de 2013 
Estabelece procedimentos para elaboração e remessa do 
Balancete Patrimonial Analítico – Conglomerado 
Prudencial, que deve ser elaborado pelas instituições 
financeiras e demais instituições autorizadas e remetido 
ao BC. Definiu o cronograma de remessa ao BC, sendo: 
balancetes de julho e agosto de 2013 devem ser enviados 
até 31 de dezembro de 2013; balancetes de setembro e 
outubro de 2013 devem ser enviados até 31 de janeiro de 
2014; balancetes de novembro e dezembro de 2013 
devem ser enviados até 28 de fevereiro de 2014; e 
balancetes de janeiro e fevereiro de 2014 devem ser 
enviados até 31 de março de 2014. Fica facultada a estas 
instituições a apresentação comparativa das 
demonstrações financeiras relativas às datas–base 
anteriores a 30 de junho de 2014. 

Resolução nº 4.271, de 30 de setembro de 2013 
Dispõe sobre os critérios de concessão de financiamento 
imobiliário. As principais alterações são quanto aos limites 
de avaliação dos imóveis, que passam a ser de R$650 mil, 
e ao valor de financiamento, limitado a 80% do valor 
total do imóvel. Para os Estados de Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e São Paulo e para o Distrito Federal os limites 
passam a ser R$750 mil e 90%, respectivamente.  

Circular nº 3.669, de 2 de outubro de 2013 
Estabelece os procedimentos e as regras de envio do 
Balancete Combinado do Sistema Cooperativo de que 
trata a Resolução nº 4.151/12.  

Circular nº 3.670, de 2 de outubro de 2013 
Estabelece os procedimentos relativos ao fornecimento de 
informações enviadas ao banco de dados de 
adimplemento, por parte das administradoras de 
consórcio, instituído pela Lei nº 12.414 e regulamentado 
na Resolução nº 4.172/12. 

Conselho Nacional de Previdência Complementar 
(CNPC) 
Resolução CNPC nº 9, de 29 de novembro de 2012 
Altera a Resolução nº 18, de 28 de março de 2006, do 
Conselho de Gestão de Previdência Complementar, que 
estabelece parâmetros técnico–atuariais para estruturação 
de plano de benefícios de entidades fechadas de 
previdência complementar, e dá outras providências. Esta 
Resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2013. 

Resolução CNPC nº 10, de 19 de dezembro de 
2012 
Altera a Resolução nº 26, de 29 de setembro de 2008, do 
Conselho de Gestão de Previdência Complementar, que 
dispõe sobre as condições e os procedimentos a serem 
observados pelas entidades fechadas de previdência 
complementar na apuração do resultado, na destinação e 
utilização de superávit e no equacionamento de déficit 
dos planos de benefícios de caráter previdenciário que 
administram, e dá outras providências. Esta Resolução 
entra em vigor em 1º de janeiro de 2013. 

Resolução CNPC nº 11, de 13 de maio de 2013 
Aplica–se às entidades fechadas de previdência 
complementar e aos planos de benefícios abrangidos por 
processo de retirada de patrocínio, aos patrocinadores 
que se retiram e aos respectivos participantes e assistidos. 
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação 
e será aplicada tão somente aos processos de retirada de 
patrocínio protocolados na PREVIC após o início de sua 
vigência. 

Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar (PREVIC) 
Instrução PREVIC nº 03, de 10 de outubro de 2012 
Dispõe sobre os procedimentos relativos ao recolhimento 
da Taxa de Fiscalização e Controle da Previdência 
Complementar (TAFIC). Esta Instrução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Instrução PREVIC nº 01, de 12 de abril de 2013 
Estabelece as orientações e os procedimentos a serem 
adotados pelas entidades fechadas de previdência 
complementar para a solicitação de autorização prévia à 
PREVIC para a manutenção de taxa real de juros do plano 
de benefícios superior aos limites estipulados no item 4 
do Regulamento Anexo à Resolução CGPC nº 18, de 28 
de março de 2006, alterada pela Resolução CNPC nº 9, de 
29 de novembro de 2012, e igual ou inferior a 6% ao 
ano, e dá outras providências. Esta Instrução entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Instrução PREVIC nº 02, de 28 de maio de 2013 
Altera a Instrução SPC nº 26, de 1º de setembro de 2008. 
Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação. 
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Instrução PREVIC nº 03, de 4 de julho de 2013 
Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas 
entidades fechadas de previdência complementar para 
fins do pedido de autorização de retirada de patrocínio 
regulada pela Resolução CNPC nº 11, de 13 de maio de 
2013, no âmbito da PREVIC. Esta Instrução entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Instrução PREVIC nº 04, de 13 de setembro de 
2013 
Determina o envio, à PREVIC, de extratos de 
movimentação e de posição de custódia de títulos 
públicos federais pertencentes às carteiras próprias das 
entidades fechadas de previdência complementar e de 
seus fundos de investimento e fundos de investimento em 
cotas de fundos de investimento exclusivos, 
disponibilizados pelo Sistema Especial de Liquidação e de 
Custódia (Selic), e dá outras providências. Esta Instrução 
entra em vigor na data de sua publicação. 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) 
Resolução CNSP nº 276, de 30 de janeiro de 2013 
Dispõe sobre as regras e os procedimentos para o cálculo 
dos limites de retenção das sociedades seguradoras e dos 
resseguradores locais. 

Resolução CNSP nº 277, de 30 de janeiro de 2013 
Altera o artigo 13 da Resolução CNSP nº 226, de 6 de 
dezembro de 2010, para o que segue: “Art. 13. A Susep 
regulamentará as situações em que os seguintes valores 
poderão ser deduzidos da necessidade de cobertura das 
provisões técnicas por ativos garantidores: I – direitos 
creditórios; II – ativos de resseguro redutores e ativos de 
retrocessão redutores; III – parcelas dos depósitos judiciais 
relacionadas às provisões técnicas; e IV – custos de 
aquisição diferidos referentes às despesas diretamente 
relacionadas ao valor do prêmio comercial e diferidas de 
acordo com a vigência de cada risco.” 

Resolução CNSP nº 278, de 30 de janeiro de 2013 
Dispõe sobre a restituição de comissões de corretagem às 
seguradoras, no caso de cancelamento ou devolução de 
prêmio. 

Resolução CNSP nº 280, de 30 de janeiro de 2013 
Dispõe sobre os critérios de estabelecimento do capital de 
risco de subscrição das operações de seguro e previdência 
complementar realizadas pelas sociedades seguradoras e 
entidades abertas de previdência complementar. 

Resolução CNSP nº 281, de 30 de janeiro de 2013, 
e Circular SUSEP nº 462, de 31 de janeiro de 2013 
Instituem regras para a constituição das provisões técnicas 
das sociedades seguradoras, das entidades abertas de 
previdência complementar, das sociedades de 
capitalização e dos resseguradores locais.  

Resolução CNSP nº 282, de 30 de janeiro de 2013 
Dispõe sobre o capital mínimo requerido para autorização 
e funcionamento e sobre os planos corretivo e de 
recuperação de solvência das sociedades seguradoras, das 
entidades abertas de previdência complementar, das 
sociedades de capitalização e dos resseguradores locais.  

Resolução CNSP nº 283, de 30 de janeiro de 2013 
Dispõe sobre os critérios de estabelecimento do capital de 
risco baseado no risco operacional das sociedades 
seguradoras, das entidades abertas de previdência 
complementar, das sociedades de capitalização e dos 
resseguradores locais. 

Circular SUSEP nº 461, de 31 de janeiro de 2013 
Dispõe sobre as parcelas dos depósitos judiciais e os 
custos de aquisição diferidos que podem ser deduzidos da 
necessidade de cobertura das provisões técnicas por 
ativos garantidores. 

Circular SUSEP nº 463, de 1º de março de 2013 
Acrescenta o parágrafo único ao artigo 15 do Anexo IV 
da Circular SUSEP nº 430, de 5 de março de 2012, 
permitindo a reclassificação de ativos financeiros, 
vinculados aos ativos garantidores das reservas técnicas, 
quando da elaboração do teste de adequação de 
passivos. 

Circular SUSEP nº 464, de 1º de março de 2013 
Dispõe sobre alterações das normas contábeis a serem 
observadas pelas sociedades seguradoras, sociedades de 
capitalização, entidades abertas de previdência 
complementar e resseguradores locais, instituídas pela 
Resolução CNSP nº 86, de 3 de setembro de 2002. 

Circular SUSEP nº 469, de 19 de junho de 2013 
Altera os parágrafos 1º e 2º do artigo 12 e revoga o 
parágrafo 2º do artigo 20 da Circular SUSEP nº 462, de 31 
de janeiro de 2013; dessa forma, altera o cálculo de 
provisões para planos estruturados nos regimes 
financeiros de: capitalização, repartição simples e 
repartição de capitais de cobertura. 
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Circular SUSEP nº 474, de 22 de agosto de 2013 
Dispõe sobre os procedimentos para o registro contábil 
dos prêmios de resseguro das sociedades seguradoras, 
das entidades abertas de previdência complementar e dos 
resseguradores locais. [Em vigor a partir de 1º de janeiro 
de 2015.] 

Circular SUSEP nº 475, de 6 de setembro de 2013 
Dispõe sobre o estabelecimento de prazo mínimo de 
carência para resgate dos títulos de capitalização que 
prevejam cessão integral do direito de resgate e dos 
títulos da modalidade Incentivo e dá outras providências. 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)  
Resolução Normativa nº 307, de 22 de outubro de 
2012 
Dispõe sobre os procedimentos de adequação 
econômico–financeira das operadoras de planos privados 
de assistência à saúde de que trata a alínea “e” do inciso 
XLI do artigo 4º da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 
2000, revoga a Resolução Normativa nº 199, de 7 de 
agosto de 2009, e dá outras providências. 

Resolução Normativa nº 313, de 28 de novembro 
de 2012 
Altera a Resolução Normativa nº 209, de 22 de dezembro 
de 2009, que dispõe sobre os critérios de manutenção de 
Recursos Próprios Mínimos e constituição de Provisões 
Técnicas a serem observados pelas operadoras de planos 
privados de assistência à saúde. 

Resolução Normativa nº 314, de 28 de novembro 
de 2012 
Altera os Anexos da Resolução Normativa nº 290, de 27 
de fevereiro de 2012, que dispõe sobre o Plano de Contas 
Padrão para as Operadoras de Planos de Assistência à 
Saúde, a Resolução Normativa nº 264, de 19 de agosto 
de 2011, que dispõe sobre Promoção da Saúde e 
Prevenção de Riscos e Doenças e seus Programas na 
Saúde Suplementar, a Resolução Normativa nº 209, de 22 
de dezembro de 2009, que dispõe sobre os critérios de 
manutenção de Recursos Próprios Mínimos e constituição 
de Provisões Técnicas a serem observados pelas 
operadoras de planos privados de assistência à saúde e a 
Resolução Normativa nº 206, de 2 de dezembro de 2009, 
que dispõe sobre a alteração na contabilização das 
contraprestações e prêmios das operações de planos de 
assistência à saúde na modalidade preço preestabelecido 
e altera as Resoluções Normativas nº 159 e nº 160. 

Resolução Normativa nº 322, de 28 de março de 
2013 
Altera o Anexo da Resolução Normativa nº 290, de 27 de 
fevereiro de 2012, que dispõe sobre o Plano de Contas 
Padrão para as Operadoras de Planos de Assistência à 
Saúde. 

Resolução Normativa nº 329, de 27 de maio de 
2013 
Altera a Resolução Normativa nº 227, de 19 de agosto de 
2010, que dispõe sobre a constituição, vinculação e 
custódia dos ativos garantidores das provisões técnicas, 
especialmente da Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar, 
e a Resolução Normativa nº 278, de 17 de novembro de 
2011, que institui o Programa de Conformidade 
Regulatória. 

Instrução Normativa DIOPE nº 50, de 28 de 
novembro de 2012 
Define os ajustes por efeitos econômicos no patrimônio 
da operadora, a ser considerado para fins de Margem de 
Solvência e Patrimônio Mínimo Ajustado, e revoga a 
Instrução Normativa nº 38, de 28 de dezembro de 2009, 
da Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras 
(DIOPE). 
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Reabertura e Expansão de Programa de 
Parcelamento  
Em 10 de outubro de 2013, foi promulgada a Lei 
nº 12.865/13, que dentre outros dispositivos introduziu a 
reabertura do parcelamento instituído pela Lei 
nº 11.941/09, aplicável a débitos vencidos até 30 de 
novembro de 2008 que não haviam sido previamente 
incluídos no programa de parcelamento. 

O prazo para inclusão estende–se até 31 de dezembro de 
2013.  

A Lei nº 12.865/13 também introduziu um novo 
parcelamento para casos específicos: 

• PIS/COFINS devidos por instituições financeiras e 
companhias seguradoras, vencidos até 31 de 
dezembro de 2012; e 

• PIS/COFINS objeto de discussão judicial relativos à 
exclusão do ICMS da base de cálculo dessas 
contribuições. 

Esses débitos podem ser pagos à vista com redução de 
100% das multas de mora e de ofício, de 80% das multas 
isoladas, de 45% dos juros de mora e de 100% sobre o 
valor do encargo legal; ou parcelados em até 60 
prestações, sendo 20% de entrada e o restante em 
parcelas mensais, com redução de 80% das multas de 
mora e de ofício, de 80% das multas isoladas, de 40% 
dos juros de mora e de 100% sobre o valor do encargo 
legal. 

IRPJ e CSLL decorrentes da aplicação do artigo 74 da 
Medida Provisória nº 2.158–35, de 24 de agosto de 2001, 
vencidos até 31 de dezembro de 2012. 

Os débitos podem ser pagos à vista, com redução de 
100% das multas de mora e de ofício, das multas 
isoladas, dos juros de mora e do valor do encargo legal; 
ou parcelados em até 120 prestações, sendo 20% de 
entrada e o restante em parcelas mensais, com redução 
de 80% das multas de mora e de ofício, de 80% das 
multas isoladas, de 40% dos juros de mora e de 100% 
sobre o valor do encargo legal. 

A constitucionalidade das leis que introduziram os tributos 
ora incluídos no programa de parcelamento tem sido 
objeto de relevantes discussões e uma longa controvérsia 
nos Tribunais Superiores.  

Até que seja tomada uma decisão final na esfera judicial 
sobre esses temas, o Governo pretendeu oferecer 
incentivos aos contribuintes para que eles abandonem 
suas medidas judiciais ao incluir referidos débitos no 
programa de parcelamento. 

Ao aderir ao parcelamento, os contribuintes podem 
beneficiar–se de uma forma mais vantajosa para liquidar 
os débitos partindo do pressuposto de que a decisão 
judicial final sobre a matéria seja desfavorável. 

Por outro lado, os contribuintes devem avaliar 
minuciosamente os parcelamentos de que trata a Lei 
nº 12.865/13 à luz das particularidades que permeiam 
suas respectivas situações, ponderando o andamento e a 
evolução das respectivas medidas judiciais. 

O prazo para inclusão dos débitos de PIS/COFINS e 
IRPJ/CSLL estende–se até 29 de novembro de 2013. 

Rateio de Despesas – Grupo Econômico 
Solução de Divergência COSIT nº 23/2013  
É possível a concentração, em uma única empresa, do 
controle dos gastos referentes a departamentos de apoio 
administrativo centralizados, para posterior rateio dos 
custos e das despesas administrativos comuns entre 
empresas que não a mantenedora da estrutura 
administrativa concentrada. Para que os valores 
movimentados em razão do citado rateio de custos e 
despesas sejam dedutíveis do IRPJ, exige–se que 
correspondam a custos e despesas necessários, normais e 
usuais, devidamente comprovados e pagos; que sejam 
calculados com base em critérios de rateio razoáveis e 
objetivos, previamente ajustados, formalizados por 
instrumento firmado entre os intervenientes; que 
correspondam ao efetivo gasto de cada empresa e ao 
preço global pago pelos bens e serviços; que a empresa 
centralizadora da operação aproprie como despesa tão 
somente a parcela que lhe cabe de acordo com o critério 
de rateio, assim como devem proceder de forma idêntica 
as empresas descentralizadas beneficiárias dos bens e 
serviços, e contabilizem as parcelas a serem ressarcidas 
como direitos de créditos a recuperar; e, finalmente, que 
seja mantida escrituração destacada de todos os atos 
diretamente relacionados com o rateio das despesas 
administrativas. Relativamente à contribuição para o 
PIS/PASEP e à COFINS, observadas as exigências 
estabelecidas no item anterior para regularidade do rateio 
de dispêndios em estudo: (a) os valores auferidos pela 
pessoa jurídica centralizadora das atividades 
compartilhadas como reembolso das demais pessoas 
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jurídicas integrantes do grupo econômico pelo 
pagamento dos dispêndios comuns não integram a base 
de cálculo das contribuições em lume apurada pela 
pessoa jurídica centralizadora; (b) a apuração de eventuais 
créditos da não cumulatividade das mencionadas 
contribuições deve ser efetuada individualizadamente em 
cada pessoa jurídica integrante do grupo econômico, com 
base na parcela do rateio de dispêndios que lhe foi 
imputada; e (c) o rateio de dispêndios comuns deve 
discriminar os itens integrantes da parcela imputada a 
cada pessoa jurídica integrante do grupo econômico para 
permitir a identificação dos itens de dispêndio que geram 
para a pessoa jurídica que os suporta direito de 
creditamento, nos termos da legislação correlata.    

Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) – 
Obrigatoriedade 
No dia 8 de abril de 2013, o Decreto nº 7.979 alterou o 
artigo 2º do Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, 
passando a exigir a entrega dos arquivos SPED pelas 
sociedades empresárias isentas e imunes, não 
dispensando a obrigatoriedade da manutenção dos livros 
e documentos na forma e nos prazos previstos na 
legislação. 

Escrituração Contábil Digital (ECD) 
No dia 30 de abril de 2013, foi publicada a Instrução 
Normativa RFB nº 1.352, que incluiu o parágrafo 6º no 
artigo 5º da Instrução Normativa RFB nº 787, de 19 de 
novembro de 2007, determinando que o prazo para a 
apresentação da ECD relativa a eventos de extinção, cisão 
parcial, cisão total, fusão ou incorporação ocorridos no 
período de janeiro a maio do ano da entrega da 
escrituração será até o último dia útil do mês de junho do 
referido ano. 

Adicionalmente, alterou o valor da multa devida em caso 
de não apresentação ou apresentação com incorreções 
ou omissões, conforme o artigo 57 da Medida Provisória 
nº 2.158–35, de 24 de agosto de 2001, alterado pela Lei 
nº 12.766, de 27 de dezembro de 2012. 

Em 6 de maio de 2013, foi publicado Ato Declaratório 
Executivo Cofis nº 33, aprovando novo Manual de 
Orientação do layout do SPED Contábil, incluindo os 
seguintes registros à escrituração: 

 

 

• Registro I157: Transferência de Saldos de Plano de 
Contas Anterior; 

• Registro J200: Tabela de Histórico de Fatos Contábeis 
que Modificam a Conta Lucros Acumulados ou a 
Conta Prejuízos Acumulados ou Todo o Patrimônio 
Líquido; 

• Registro J210: DLPA – Demonstração de Lucros ou 
Prejuízos Acumulados/DMPL – Demonstração de 
Mutações do Patrimônio Líquido; 

• Registro J215: Fato Contábil que Altera a Conta 
Lucros Acumulados ou a Conta Prejuízos Acumulados 
ou Todo o Patrimônio Líquido; 

• Registro J310: Demonstração dos Fluxos de Caixa; e 

• Registro J410: Demonstração do Valor Adicionado. 

O novo layout ratificou que, a partir da versão 3.X do 
Programa Validador e Assinador (PVA), não será 
necessário o preenchimento do registro I051. 

Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT) 
No dia 30 de abril de 2013, foi publicada a Instrução 
Normativa RFB nº 1.354, que incluiu o parágrafo 5º no 
artigo 2º da Instrução Normativa RFB nº 967, de 15 de 
outubro de 2009, determinando que o prazo para a 
apresentação do FCONT relativo a eventos de extinção, 
cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação ocorridos 
no período de janeiro a maio do ano da entrega da 
escrituração será até o último dia útil do mês de junho do 
referido ano. 

Programa Gerador da Declaração de Serviços 
Médicos e de Saúde (PGD–Dmed) 
Publicada a Instrução Normativa RFB nº 1.399/13, que 
aprova o layout do arquivo de importação de dados para 
o PGD–Dmed, o qual será utilizado para o envio das 
informações referentes a 2013 e 2014, nos casos de 
situação especial. 

Demonstrativo de Apuração de Contribuições 
Sociais (Dacon) 
Em 26 de dezembro de 2012, foi publicada a Instrução 
Normativa RFB nº 1.305 dispensando a entrega da 
declaração relativa a fatos geradores ocorridos a partir de 
1º de janeiro de 2013 às pessoas jurídicas tributadas com 
base no lucro presumido ou arbitrado. 
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Instrução Normativa RFB nº 1.397/2013 – 
Regulamento do Regime Tributário de Transição 
(RTT) e Introdução da Escrituração Contábil Fiscal 
(ECF) 
A Receita Federal do Brasil (RFB) publicou em 17 de 
setembro de 2013 a Instrução Normativa RFB n° 1.397/13 
(“IN nº 1.397/13”), que regulamenta o Regime Tributário 
de Transição (RTT) instituído pelo artigo 15 da Lei 
n° 11.941/09. 

A IN nº 1.397/13 traz diversas inovações, bem como 
modifica o mecanismo de apuração das bases tributáveis 
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), do 
Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) das 
pessoas jurídicas submetidas ao RTT. 

A Lei nº 11.941/09 determina que as mudanças nos 
critérios de reconhecimento de receitas, custos e despesas 
computadas na apuração do lucro líquido, por conta das 
novas regras contábeis, deveriam ser neutralizadas para 
fins tributários, devendo o contribuinte considerar para 
esses fins os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 
de dezembro de 2007. 

No entanto, a IN nº 1.397/13 determina que, além dos 
elementos de Receitas, Custos e Despesas, também os 
elementos do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido deverão 
ser considerados para fins tributários, com base nos 
métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de 
dezembro de 2007. 

Distribuição dos Lucros ou Dividendos: As autoridades 
tributárias também inovaram quanto ao tratamento fiscal 
dos lucros ou dividendos distribuídos pelas pessoas 
jurídicas. De acordo com a IN nº 1.397/13, os lucros ou 
dividendos a serem tratados como isentos, nos termos do 
artigo 10º da Lei nº 9.249/95, são aqueles obtidos com 
base nos métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de 
dezembro de 2007. Esse dispositivo corrobora o 
entendimento adotado pela Procuradoria–Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) através do Parecer Normativo 
nº 202/13. 

Na hipótese de distribuição de lucros ou dividendos aos 
sócios ou acionistas da pessoa jurídica, que são 
determinados com base na contabilidade societária, 
excederem os saldos de lucros acumulados com base nos 
critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, 
as seguintes implicações tributárias ocorreriam com 
relação à parcela excedente dos lucros ou dividendos 
distribuídos:  

• Beneficiário do Rendimento Pessoa Física residente no 
Brasil: Está sujeito à incidência do Imposto de Renda 
Retido na Fonte (IRRF) calculado de acordo com a 
Tabela Progressiva Mensal e deve integrar a base de 
cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de 
Ajuste Anual do ano–calendário do recebimento; 

• Beneficiário do Rendimento Pessoa Jurídica residente 
no Brasil: Deve ser computado na base de cálculo do 
IRPJ e da CSLL; e 

• Beneficiário do Rendimento residente ou domiciliado 
no exterior: Estaria sujeito à incidência do IRRF à 
alíquota de 15% ou 25%, na hipótese de o 
beneficiário ser residente ou domiciliado em país ou 
dependência com tributação favorecida, cuja listagem 
está descrita na Instrução Normativa nº 1.037/10. A 
fonte pagadora dos lucros ou dividendos seria 
responsável pelo recolhimento do IRRF. 

Esse é um dos dispositivos mais controversos introduzidos 
pela Instrução Normativa e certamente poderá produzir 
efeitos relevantes para as sociedades anônimas de capital 
aberto, bem como para as limitadas de grande porte.  

Juros sobre o Capital Próprio (JCP)  
A IN nº 1.397/13 prescreve que a pessoa jurídica poderá 
deduzir, para fins de determinação das bases tributáveis 
do IRPJ e da CSLL, as despesas com JCP, devendo, no 
entanto, ser considerado o valor do patrimônio líquido 
segundo os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 
de dezembro de 2007.  



Assuntos tributários 
Principais temas editados em 2013 

Guia de Demonstrações Financeiras – Exercício de 2013 • 40 

Introdução da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) 
A partir do ano–calendário 2014, as pessoas jurídicas 
tributadas com base no lucro real deverão apresentar 
anualmente a ECF. A ECF deverá conter todos os 
lançamentos do período de apuração considerando os 
métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de 
dezembro de 2007. A ECF será transmitida anualmente ao 
Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), mediante 
aplicativo a ser disponibilizado no sítio da RFB na internet, 
até o último dia útil do mês de junho do ano seguinte ao 
ano–calendário a que se refira a escrituração.  

Até o ano–calendário 2013, ainda permanece a 
obrigatoriedade de entrega das informações necessárias 
para gerar o Controle Fiscal Contábil de Transição 
(FCONT).  

Dessa forma, os contribuintes serão obrigados a manter 
duas escriturações contábeis, uma para atendimento da 
legislação societária e outra para atendimento da 
legislação fiscal.  

Comentários Finais 
Tendo em vista que a Instrução Normativa RFB 
nº 1.397/13 ampliou o conceito de RTT, previamente 
definido pela Lei nº 11.941/09, os contribuintes podem 
enfrentar reflexos imediatos quanto ao tratamento 
tributário dos seguintes itens:  

• Dividendos; 

• JCP; 

• Mensuração do ágio fiscal; 

• Ganho ou Perda de Capital relativo a investimentos 
avaliados com base no método de equivalência 
patrimonial; e 

• Regras de Subcapitalização. 

O dispositivo mais controverso da Instrução Normativa é o 
relativo a dividendos e distribuição de lucros, o qual pode 
trazer impacto a uma série de empresas abertas e 
companhias de grande porte. Além disso, a Instrução 
Normativa também impõe nova obrigação acessória (ECF) 
e controles que certamente aumentarão os custos de 
compliance das pessoas jurídicas.  

A IN nº 1.397/13 entra em vigor a partir da data de sua 
publicação. Todavia, por tratar–se de dispositivo de cunho 
interpretativo, as autoridades poderiam potencialmente 
aplicá–la retroativamente. O embasamento de certos 
dispositivos da Instrução Normativa (como a aplicação 
retroativa e a ampliação do escopo do RTT) é questionável 
e, consequentemente, litígios podem ser esperados pelo 
lado dos contribuintes.  

Assim, é indispensável a avaliação minuciosa dos 
impactos e riscos que as medidas publicadas na IN 
nº 1.397/13 poderão acarretar.  

Alteração de Multas – Artigo 57 da Medida 
Provisória nº 2.158–35 
Ao final de 2012, foi publicada a Lei nº 12.766, cujo 
artigo 8º trouxe grandes alterações ao texto do artigo 57 
da Medida Provisória nº 2.158–35, de 24 de agosto de 
2001, que trata dos valores de multa a serem aplicados 
quando da não apresentação ou apresentação omissa ou 
com incorreções de declarações, demonstrativos ou 
escriturações digitais devidos à Receita Federal. 

A partir de 27 de dezembro de 2012, data em que foi 
publicada a Lei, o contribuinte será sujeito às seguintes 
multas: 

1) Quando da apresentação extemporânea da 
escrituração: 

– R$500,00 por mês–calendário ou fração, 
relativamente às pessoas jurídicas que, na última 
declaração apresentada, tenham apurado lucro 
presumido, conforme alínea “a”, inciso I. 

– R$1.500,00 por mês–calendário ou fração, 
relativamente às pessoas jurídicas que, na última 
declaração apresentada, tenham apurado lucro real 
ou tenham optado pelo autoarbitramento, conforme 
alínea “b”, inciso I. Quando do não atendimento à 
intimação da Receita Federal do Brasil, para 
apresentar documentos ou prestar esclarecimentos, 
nos prazos estipulados pela autoridade fiscal a multa 
será de R$1.000,00 por mês–calendário. 



Assuntos tributários 
Principais temas editados em 2013 

Guia de Demonstrações Financeiras – Exercício de 2013 • 41 

2) Quando da apresentação de declaração, 
demonstrativo ou escrituração digital com 
informações inexatas, incompletas ou omitidas, a 
multa será de 0,2%, não inferior a R$100,00, sobre 
o faturamento do mês anterior ao da entrega da 
declaração, demonstrativo ou escrituração 
equivocada, assim entendido como a receita 
decorrente das vendas de mercadorias e serviços. 

Quando a pessoa jurídica for optante pelo Simples 
Nacional, os valores e o percentual referidos nos incisos II 
e III deste artigo serão reduzidos em 70%. 

Caso a pessoa jurídica, na última declaração, tenha 
utilizado mais de uma forma de apuração do lucro, ou 
tenha realizado algum evento de reorganização societária, 
deverá ser aplicada a multa de R$1.500,00, prevista na 
alínea “b” do inciso I do referido artigo. 

O artigo prevê, ainda, redução à metade das multas 
relacionadas no inciso I quando a declaração, 
demonstrativo ou escrituração digital forem apresentados 
após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de 
ofício. 

Lucro Presumido – Aumento do Limite da Receita 
Bruta a Partir de 2014 
O Governo Federal aumentou, através da Lei 
nº 12.814/13, publicada em 16 de maio de 2013, o limite 
de receita total do ano–calendário anterior permitido para 
opção pelo regime de tributação com base no lucro 
presumido. 

Referida Lei alterou o artigo 13 da Lei nº 9.718/98 para 
aumentar de R$48 milhões para R$78 milhões o limite da 
receita bruta parâmetro.  

Esta alteração entrará em vigor a partir de 1° de janeiro 
de 2014. 

REINTEGRA – Regime Especial de Reintegração de 
Valores Tributários para as Empresas Exportadoras 
No dia 14 de agosto de 2013 foi publicado o Decreto 
nº 8.073, que alterou o texto do Decreto nº 7.633, de 1º 
de dezembro de 2011, o qual regulamenta o REINTEGRA. 

Dentre as principais alterações, destacam–se: 

• Inclusão do parágrafo 10 no artigo 2º, definindo que: 
(i) 17,84% do crédito apurado corresponderão 
a crédito da contribuição para o PIS/PASEP; e 
(ii) 82,16% corresponderão a crédito da COFINS; e 

• Inclusão do parágrafo 1º no artigo 6º para definir que 
o recolhimento do valor atribuído à empresa 
produtora vendedora deverá ser efetuado pela 
Empresa Comercial Exportadora (ECE) até o décimo 
dia subsequente: (i) ao da revenda no mercado 
interno, ou (ii) ao do vencimento do prazo 
estabelecido para a efetivação da exportação. 

Nos termos do Decreto nº 8.073/13, o REINTEGRA ficará 
em vigor até 31 de dezembro de 2013. 

Depreciação Acelerada – Veículos Automóveis para 
Transportes de Mercadorias e dos Vagões, 
Locomotivas, Locotratores e Tênderes 
No dia 14 de janeiro de 2013, a Medida Provisória 
nº 578, publicada em agosto de 2012, foi convertida na 
Lei nº 12.788. 

Referida Lei aprovou a depreciação acelerada dos veículos 
automóveis para transportes de mercadorias e dos 
vagões, locomotivas, locotratores e tênderes que 
menciona, previstos na TIPI. 

Para efeito de apuração do imposto sobre a renda, as 
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real terão 
direito à depreciação acelerada, calculada pela aplicação 
da taxa de depreciação usualmente admitida multiplicada 
por três, sem prejuízo da depreciação contábil de veículos 
automóveis para transporte de mercadorias, de vagões, 
locomotivas, locotratores e tênderes, destinados ao ativo 
imobilizado da pessoa jurídica.  

A depreciação acelerada constituirá exclusão do lucro 
líquido para fins de determinação do lucro real e será 
controlada no livro fiscal de apuração do lucro real; além 
disso, deverá ser calculada antes da aplicação dos 
coeficientes de depreciação acelerada a que faz referência 
o artigo 69 da Lei nº 3.470, de 28 de novembro de 1958, 
e, por fim, deverá ser apurada a partir de 1º de janeiro de 
2013. 
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A partir do momento em que o saldo da depreciação 
acelerada for igual ao total do valor do bem, o valor da 
depreciação, registrada na contabilidade, deverá ser 
adicionado ao lucro líquido para efeito de determinação 
do lucro real. 

RECOPA – Alteração dos Procedimentos de 
Habilitação 
Em setembro de 2012, foi publicada a Instrução 
Normativa RFB nº 1.289, que estabelece os 
procedimentos necessários à habilitação para fins de gozo 
dos benefícios fiscais previstos na Lei nº 12.350/10, 
relativos à realização, no Brasil, da Copa das 
Confederações Fifa 2013 e da Copa do Mundo Fifa 2014. 

Referida Instrução Normativa, ao final de 2012, através da 
Instrução Normativa RFB nº 1.304, sofreu alterações a fim 
de esclarecer os procedimentos e requisitos que deverão 
ser atendidos para que a sociedade empresária possa fruir 
dos benefícios fiscais concedidos pela Lei. 

Dentre os benefícios do RECOPA destacam–se a isenção 
de IPI, II, PIS/PASEP–Importação e COFINS–Importação 
sobre a importação de bens ou mercadorias para uso e 
consumo necessários para a realização do evento, tais 
como alimentos, suprimentos médicos e farmacêuticos, 
troféus, medalhas e material promocional, entre outros 
bens cuja vida útil não seja superior a um ano. 

Com relação à importação de bens duráveis, a Lei prevê 
não a isenção, mas a suspensão do pagamento dos 
tributos incidentes sobre a importação. 

Além disso, prevê outros benefícios, tais como a isenção 
de PIS e COFINS sobre as receitas de vendas de máquinas, 
aparelhos, instrumentos e equipamentos novos e de 
materiais de construção quando vendidos para pessoa 
jurídica beneficiária do RECOPA. 

Procedimentos para Gozo de Benefícios Fiscais 
Referentes à Realização, no Brasil, dos Jogos 
Olímpicos de 2016 e dos Jogos Paraolímpicos de 
2016  
No dia 26 de fevereiro de 2013, foi publicada a Instrução 
Normativa nº 1.335 legislando sobre os procedimentos 
necessários para a habilitação para o gozo dos benefícios 
fiscais previstos na Lei nº 12.780/13 (conversão da 
Medida Provisória nº 584/12). 

Dentre os principais aspectos da Instrução Normativa, 
destacam–se: 

• Vedação à habilitação das instituições financeiras, 
sociedades inscritas no SIMPLES nacional, bem como 
aquelas com situação irregular perante a Receita 
Federal do Brasil; e 

• Vedação às sociedades empresárias que não possuem 
estabelecimento situado no Brasil, para o exercício 
das atividades de: (i) comercialização de produtos e 
serviços; e (ii) contratação de pessoas físicas, com ou 
sem vínculo empregatício. 

Uma vez encaminhado o requerimento à Delegacia da 
Receita Federal, a habilitação será formalizada com a 
edição de Ato Declaratório Executivo, que deverá ser 
emitido no prazo de até 30 dias. 

Na hipótese de indeferimento do pedido de habilitação, 
caberá, no prazo de dez dias, contado da data da ciência 
ao interessado, a apresentação de recurso, em instância 
única, ao Superintendente da Receita Federal do Brasil da 
região fiscal do domicílio do requerente.  

Desoneração de PIS/COFINS para Produtos da 
Cesta Básica 
A Medida Provisória nº 609, de 8 de março de 2013, 
aprovada e convertida na Lei nº 12.839/13 em 9 de julho 
de 2013, reduziu a zero as alíquotas de PIS e COFINS 
incidentes sobre as vendas no mercado interno e 
importações de bens componentes da cesta básica.  

Entre os produtos com redução, encontram–se carnes, 
sabão, produtos de higiene pessoal, manteiga e 
margarina, entre outros. 

Ressalte–se que referida Lei determinou, ainda, a redução 
da alíquota de PIS e COFINS somente até 31 de dezembro 
de 2013 referente a farinha de trigo, trigo e pré–misturas 
para a fabricação de pão e massas. 
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Criação de Créditos Presumidos sobre Provisões 
para Créditos de Liquidação Duvidosa de 
Instituições Financeiras 
A Lei nº 12.838, de 9 de julho de 2013, resultado da 
aprovação e conversão da Medida Provisória nº 608/13, 
permite que instituições financeiras e demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo BC, exceto cooperativas de 
crédito e administradoras de consórcio, apurem crédito 
presumido a partir de provisões para créditos de 
liquidação duvidosa (PCLD), em cada ano–calendário, 
quando estas instituições apresentarem, de forma 
cumulativa: 

• Créditos decorrentes de diferenças temporárias 
oriundos de PCLD, existentes no ano–calendário 
anterior; e 

• Prejuízo fiscal apurado no ano anterior. 

De acordo com o parágrafo 1º da referida Lei, os créditos 
decorrentes de diferenças temporárias oriundos da PCLD 
correspondem à aplicação das alíquotas de IRPJ e CSLL 
sobre as diferenças entre as despesas com PCLD 
decorrentes das atividades, deduzidas de acordo com a 
legislação contábil societária, e as despesas autorizadas 
como dedução para determinação do lucro real. 

Além disso, a Lei esclarece como deverá ser efetuado o 
cálculo do crédito presumido e prevê, ainda, que aludido 
crédito poderá ser objeto de pedido de ressarcimento. 

Em caso de solicitação de ressarcimento de crédito com 
base em apurações falsas, será aplicada multa de 30% 
sobre o valor deduzido de ofício dos débitos com a 
Fazenda Nacional ou ressarcido em espécie ou em títulos 
da dívida pública mobiliária federal. 

Siscoserv – Sistema Integrado de Comércio Exterior 
de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que 
Produzam Variações no Patrimônio – Alterações 
Instituído pela Instrução Normativa RFB nº 1.277/12, o 
Siscoserv é a obrigação de prestar informações relativas às 
transações entre residentes ou domiciliados no Brasil e 
residentes ou domiciliados no exterior. Devem ser 
informadas as transações que compreendam serviços, 
intangíveis e outras operações que produzam variações 
no patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou 
dos entes despersonalizados. 

Em 2013 algumas alterações relevantes foram realizadas 
nas normas relacionadas ao Siscoserv.  

Foram editadas a Portaria Conjunta RFB/SCS nº 232/13 e 
a Portaria Conjunta RFB/SCS nº 1.268/13, alterando a 
Portaria Conjunta RFB/SCS nº 1.908, de 19 de julho de 
2012. Dentre as mudanças, destacam–se: 

Portaria Conjunta RFB/SCS nº 232/13  
• Alteração dos prazos de registro das informações 

iniciais, de faturamento e pagamento da operação; e 

• Alteração do valor das multas aplicadas por: 
(i) apresentação extemporânea, (ii) não atendimento à 
intimação da Receita Federal do Brasil, e (iii) omissão 
ou inexatidão das informações declaradas. 

Portaria Conjunta RFB/SCS nº 1.268/13 (Instrução 
Normativa RFB nº 1.391/13) 
• Alteração do limite de dispensa da obrigação para 

pessoas físicas residentes no País que, em nome 
individual, não explorem nenhuma atividade 
econômica de natureza civil ou comercial, visando ao 
lucro, desde que não realizem operações em valor 
superior a US$30.000,00, ou o equivalente em outra 
moeda, no mês. 

IOF 
Alterações do IOF Câmbio – Empréstimos de Curto 
Prazo com o Exterior 
Após reiteradas alterações com relação ao conceito de 
“curto prazo” para fins de empréstimos diretos ou títulos 
externos, constante no artigo 15–A do Decreto 
nº 6.306/07, no dia 4 de dezembro de 2012 foi publicado 
no Diário Oficial da União o Decreto nº 7.853/12 
definindo que será aplicada a alíquota de 6% sobre 
operações com prazo médio de amortização de até 360 
dias, tornando isentas de IOF as operações com prazo 
superior a este prazo. 

As disposições do Decreto entraram em vigor no dia 5 de 
dezembro de 2012, por prazo indeterminado. 
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Alterações de Alíquotas de IOF – Financiamentos 
O Decreto nº 7.975, de 1º de abril de 2013, alterou o 
artigo 8º do Decreto nº 6.306/07, para inserir hipótese de 
redução da alíquota de IOF a zero nas operações de 
financiamento realizadas pelas instituições financeiras, 
contratadas a partir de 2 de abril de 2013, destinadas a 
aquisição, produção e arrendamento mercantil de bens 
de capital, à produção de bens de consumo para 
exportação, ao setor de energia elétrica, a estruturas para 
exportação de granéis líquidos, a projetos de engenharia 
e à inovação tecnológica, entre outras operações. 

As disposições do Decreto entraram em vigor no dia 2 de 
abril de 2013, por prazo indeterminado. 

Alterações de Alíquotas de IOF – Investimentos 
Financeiros 
O Decreto nº 8.023, de 4 de junho de 2013, alterou o 
artigo 15–A para inserir hipóteses de incidência de IOF à 
alíquota zero nas liquidações de operações de câmbio 
contratadas por investidor estrangeiro, para ingresso de 
recursos no País, inclusive por meio de operações 
simultâneas, para constituição de margem de garantia, 
inicial ou adicional, exigida por bolsas de valores, de 
mercadorias e futuro; e aplicação no mercado financeiro 
e de capitais, excetuadas as operações de que tratam os 
incisos XIII, XIV, XV, XVII, XVIII e XXIII do artigo 15–A. 

As disposições do Decreto entraram em vigor no dia 5 de 
junho de 2013, por prazo indeterminado. 

Alteração de Alíquota de IOF – Derivativos 
O Decreto nº 8.027, de 12 de junho de 2013, alterou o 
artigo 32–C do Decreto nº 6.306/07 com o fito de reduzir 
a zero a alíquota do IOF incidente sobre operações de 
aquisição, venda ou vencimento de contrato de derivativo 
financeiro celebrado no País que, individualmente, resulte 
em aumento da exposição cambial vendida ou redução 
da exposição cambial comprada. 

As disposições do Decreto entraram em vigor no dia 13 
de junho de 2013, por prazo indeterminado. 

ICMS 
REPETRO – ICMS/SP – Benefício 
O Decreto Estadual nº 58.388 alterou a incidência de 
ICMS em determinadas operações relacionadas ao 
Regime Aduaneiro Especial de Exportação e de 
Importação de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa 
e de Lavra das Jazidas de Petróleo e de Gás Natural – 
REPETRO. 

De acordo com este Decreto, o ICMS passa a ser isento 
do desembaraço aduaneiro de bens ou mercadorias 
constantes do Anexo Único do Convênio ICMS nº 130/07, 
importados para aplicação nas instalações de exploração 
ou pesquisa de petróleo e gás natural, atendidos os 
requisitos elencados nos incisos do artigo 4º do referido 
Decreto. 

ICMS–ST – Cosméticos, Perfumaria, Artigos de 
Higiene Pessoal e de Toucador – SP e RJ 
O Protocolo de ICMS nº 104/12 entre os Estados de São 
Paulo e Rio de Janeiro foi publicado para, entre outras 
determinações, atribuir ao estabelecimento remetente, na 
qualidade de substituto tributário, a responsabilidade pela 
retenção e pelo recolhimento do ICMS nas operações de 
mercadorias relacionadas a cosméticos, perfumaria, 
artigos de higiene e toucador. 

Dito Protocolo determina, ainda, que tais mercadorias 
deverão ser objeto de emissão de documento fiscal 
específico, não podendo conter outras mercadorias. 

Ademais, prevê que o estabelecimento que efetuar a 
retenção do ICMS deverá entregar à Secretaria de 
Fazenda do Estado de origem o arquivo digital previsto no 
Convênio ICMS nº 57, de 28 de junho de 1995, até o dia 
15 do mês subsequente, devendo declarar todas as 
informações de operações interestaduais realizadas com o 
Estado de destino. 

São Paulo – Parcelamento de ICMS – Redução de 
Multas e Acréscimos Legais 
No final de 2012 foi publicado o Convênio ICMS nº 108, 
ratificado pelo Ato Declaratório nº 15/12, posteriormente 
regulamentado pelo Decreto Estadual nº 58.811, de 27 
de dezembro de 2012. 

Referido Convênio prevê parcelamento de débitos fiscais 
relacionados com o ICM e o ICMS e dispensa ou redução 
de multas e demais acréscimos legais, vencidos até 31 de 
julho de 2012, constituídos ou não, inscritos ou não em 
dívida ativa, inclusive ajuizados.  

O débito consolidado poderá ser pago: 

• Em parcela única, com redução de até 75% das 
multas punitivas e moratórias e de até 60% dos 
demais acréscimos legais; e 

• Em até 120 parcelas mensais, iguais e 
sucessivas, com redução de até 50% das 
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multas punitivas e moratórias e 40% dos 
demais acréscimos legais. 

As pessoas jurídicas interessadas deveriam ter 
manifestado a opção pelo parcelamento até 31 de agosto 
de 2013. 

Guerra Fiscal – Decreto nº 58.918/13 – SP – 
Incentivos e Benefícios sem Prévia Ratificação em 
Convênio 
Em 27 de fevereiro de 2013, foi editado o Decreto 
Estadual nº 58.918 – SP, que alterou o texto do artigo 
426–C do RICMS. 

Anteriormente, referido artigo previa possível cobrança do 
valor do ICMS correspondente a benefício, não 
reconhecido pelo CONFAZ, eventualmente tomado pelo 
remetente. 

O Decreto nº 59.918/13 – SP prevê que o Governo do 
Estado de São Paulo divulgará lista de benefícios e 
incentivos concedidos por outras Unidades da Federação, 
informando o valor do ICMS a ser recolhido quando da 
entrada da mercadoria no estabelecimento do adquirente 
paulista. 

Sendo assim, a Secretaria da Fazenda de São Paulo 
presumirá que os benefícios, elencados nesta lista a ser 
divulgada, foram tomados pelo adquirente, acarretando 
ao adquirente paulista a obrigação do recolhimento do 
ICMS não pago em razão dos benefícios tomados pelo 
remetente. 

IPI 
Desoneração de IPI – Sabão e Açúcar 
O Decreto nº 7.947, publicado também em 8 de março 
de 2013, reduziu a zero as alíquotas do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) incidentes sobre sabão e 
açúcar. 

O Decreto não prevê data final da redução do imposto. 

IPI – Ajuste de Alíquotas 
A Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (TIPI) é regulamentada pelo Decreto 
nº 7.660, de 23 de dezembro de 2011. 

A TIPI, no entanto, devido à sua abrangência, no final de 
2012 e durante 2013 foi alterada diversas vezes. Veja 
abaixo as principais alterações legislativas: 

• Decreto nº 7.834, de 31 de outubro de 2012 – 
Alteração da redação de Notas Complementares ao 
Capítulo 87 da TIPI; 

• Decreto nº 7.879, de 27 de dezembro de 2012 – 
Alteração da TIPI; 

• Decreto nº 7.947, de 8 de março de 2013 – Alteração 
da TIPI; 

• Decreto nº 7.971, de 28 de março de 2013 – 
Alteração da TIPI; 

• Decreto nº 8.017, de 17 de maio de 2013 – Alteração 
da TIPI; 

• Decreto nº 8.035, de 28 de junho de 2013 – 
Alteração da TIPI; 

• Decreto nº 8.070, de 14 de agosto de 2013 – 
Alteração da TIPI; e 

• Decreto nº 8.116, de 30 de setembro de 2013 – 
Alteração da TIPI. 

A última alteração foi efetuada no Decreto nº 7.796, que 
está vigente até o momento. 

DECISÕES/CONSULTAS 
Tributação dos Benefícios Fiscais – DESENVOLVE e 
REINTEGRA 
No mês de outubro de 2012, foram editadas Soluções de 
Consulta nº 195 e nº 41 pela Receita Federal do Brasil 
manifestando ser tributáveis para fins de IRPJ, CSLL, PIS e 
COFINS as receitas provenientes dos programas Regime 
Especial de Reintegração de Valores Tributários para as 
Empresas Exportadoras (REINTEGRA) e Programa de 
Desenvolvimento Industrial e de Integração Econômica do 
Estado da Bahia (DESENVOLVE). 

De acordo com essas Soluções de Consulta, a receita 
decorrente de descontos no pagamento do 
PIS/COFINS/ICMS apurados por esses programas seria de 
subvenções para custeio, devendo ser tributada pelo IRPJ, 
CSLL, PIS e COFINS. 
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STF Declara Inconstitucional ICMS na Base de 
Cálculo do PIS/COFINS–Importação  
No dia 20 de março de 2013, o Supremo Tribunal Federal 
julgou no Recurso Extraordinário nº 559.937/RS o 
acréscimo do valor do ICMS à base de cálculo do 
PIS/COFINS–Importação, na hipótese de importação de 
bens, cuja previsão encontra–se no inciso I do artigo 7º 
da Lei nº 10.865/04. 

Neste acórdão, o inciso citado foi julgado como 
inconstitucional, especificamente na parte em que exige a 
adição do ICMS às bases das contribuições. 

TRF da 4ª Região Julga Inconstitucional o 
Acréscimo do ISS na Base de Cálculo do 
PIS/COFINS–Importação 
No dia 29 de novembro de 2012, foi publicada decisão da 
Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região 
proferida nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade 
nº 0013782–62.2009.404.7000/PR. 

Por maioria de votos, o incidente de arguição foi acolhido 
para entender pela inconstitucionalidade do inciso “II” do 
artigo 7º da Lei nº 10.865/04. 

De acordo com o voto do Desembargador Relator, 
referido inciso viola o disposto na Constituição Federal, 
vez que esta somente permite a tributação no caso do 
“valor da transação”. 

STF Define Vigência da Isenção de Imposto de 
Renda nas Operações de Mútuo 
A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no dia 13 de 
março de 2013, julgou os Embargos de Divergência em 
Recurso Especial nº 1.050.430/DF e reconheceu, por 
unanimidade, que a isenção de imposto de renda em 
operações de mútuo, instituída pelo inciso II do artigo 77 
da Lei nº 8.981/95, vigorou até o advento da Lei 
nº 10.833/03. 

Inconstitucionalidade da Multa de 50% por 
Compensação Não Homologada 
A Corte Especial do Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região, nos autos da Arguição 
de Inconstitucionalidade 
nº 5007416–62.2012.404.0000/TRF, decidiu, por maioria 
de votos, pela inconstitucionalidade dos parágrafos 15 e 
17 do artigo 74 da Lei nº 9.430/96. 

Os parágrafos 15 e 17 preveem a aplicação de multa de 
50% sobre o valor do crédito objeto de pedido de 

ressarcimento indeferido ou indevido ou compensação 
não homologada, respectivamente. 

Lucros Auferidos de Investida no Exterior – 
Tributação de IRPJ e CSLL 
No mês de agosto de 2013, foi assinada Solução de 
Consulta Interna nº 18/13 elaborada pela Coordenação 
do Sistema de Tributação – Cosit, que trata sobre a 
tributação de lucros auferidos no exterior, em país com 
tributação favorecida ou não. 

De acordo com essa Solução de Consulta, a tributação 
pelo IRPJ e pela CSLL do lucro não distribuído proveniente 
de coligada ou controlada localizada no exterior, prevista 
no artigo 74 da Medida Provisória nº 2.158–35/01, não 
viola tratados internacionais assinados para evitar dupla 
tributação, por entender que: 

• a norma interna incide sobre contribuinte brasileiro, 
inexistindo qualquer conflito com os dispositivos do 
tratado que versam sobre a tributação de lucros;  

• o Brasil não está tributando os lucros da sociedade 
domiciliada no exterior, mas sim os lucros auferidos 
pelos próprios sócios brasileiros – vez que, de acordo 
com o entendimento da Receita Federal, o lucro 
objeto de tributação seria do sócio e não da 
sociedade investida  e a legislação brasileira permite à 
empresa investidora no Brasil o direito de compensar 
o imposto pago no exterior, ficando, assim, eliminada 
a dupla tributação, independentemente da existência 
de tratado. 

Sendo assim, de acordo com o entendimento 
manifestado na Solução de Consulta, o lucro auferido por 
coligada ou controlada localizada ou não em país com 
tributação favorecida deve ser tributado pelo IRPJ e pela 
CSLL na data da apuração do balanço.  
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Preços de Transferência 
Preços de Transferência – Alteração das Regras de 
Cálculo – Commodities 
A Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, apresenta 
regras específicas para cálculo de commodities sujeitas à 
cotação em bolsas, sendo elas: 

• Preço sob Cotação na Importação (PCI) – definido 
como os valores médios diários da cotação de bens 
ou direitos sujeitos a preços públicos em bolsas de 
mercadorias e futuros internacionalmente 
reconhecidas; e 

• Preço sob Cotação na Exportação (PECEX) – definido 
como os valores médios diários da cotação de bens 
ou direitos sujeitos a preços públicos em bolsas de 
mercadorias e futuros internacionalmente 
reconhecidas (artigo 50 da Lei nº 12.715). 

A partir das alterações trazidas por esta Lei, além de não 
existir distinção na fórmula de cálculo para importações e 
exportações, a Receita Federal do Brasil divulgará as 
bolsas de mercadorias e futuros e das instituições de 
pesquisas setoriais internacionalmente reconhecidas para 
cotação de preços. 

Estas alterações entraram em vigência a partir de 1º de 
janeiro de 2013. 

Alteração na Legislação de Preços de Transferência 
– Spread 
O Ministro da Fazenda (MF) emitiu, em 2 de agosto de 
2013, a Portaria nº 427/13, a qual define e traz 
esclarecimentos acerca de spreads que devem ser levados 
em consideração para fins de preços de transferência. Os 
spreads aplicam–se aos juros devidos em transações com 

partes vinculadas localizadas no exterior.Novas regras de 
preços de transferência aplicáveis a transações financeiras 
com partes vinculadas localizadas no exterior foram 
publicadas em dezembro de 2012 por meio da Lei 
nº 12.766/12, a qual incumbiu o MF de emitir orientações 
sobre os respectivos spreads. Antes de as novas regras 
entrarem em vigor, os juros pagos em transações 
financeiras contratadas entre partes vinculadas não 
estavam sujeitos às regras de preços de transferência 
desde que as transações estivessem registradas no BC. 

A Lei nº 12.766/12 estabeleceu as taxas de juros que 
devem ser aplicadas como base para fins de determinação 
da razoabilidade de despesas ou receitas financeiras 
associadas com transações contratadas entre partes 
vinculadas e determinou que tais taxas devem ser 
aplicadas em conjunto com um componente de spread a 
ser definido pelo MF. Uma vez que nenhuma orientação 
foi publicada até 2 de agosto, contribuintes e tributaristas 
estavam incertos quanto à correta aplicação das novas 
regras de preços de transferência para transações 
financeiras. Por exemplo, não estava claro se seriam 
definidos spreads distintos para cada tipo de transação 
financeira ou apenas uma margem fixa, bem como havia 
incertezas sobre quando ou com que frequência tais 
spreads seriam aplicados. 

A regra básica, determinada pela Lei nº 12.766/12, é que 
o “limite” para juros relativos a transações financeiras (um 
limite máximo, para transações envolvendo a entrada de 
divisas, e um limite mínimo, para transações envolvendo a 
saída de divisas) consiste na combinação de “taxa” mais 
spread. Diferentes taxas são aplicáveis, dependendo do 
tipo de operação e da moeda utilizada, dentre outros 
fatores, conforme segue:

  



Assuntos tributários 
Principais temas editados em 2013 

Guia de Demonstrações Financeiras – Exercício de 2013 • 48 

Moeda Mercado Tipo Taxa–limite 

Dólar norte–americano Externo Taxa fixa, 
predeterminada 

Taxa de mercado dos títulos soberanos da República Federativa do 
Brasil, emitidos em dólares norte–americanos, no mercado externo. 

Real Externo Taxa fixa, 
predeterminada 

Taxa de mercado dos títulos soberanos da República Federativa do 
Brasil, emitidos em reais, no mercado externo. 

Qualquer (a) Qualquer (a) Qualquer (a) LIBOR pelo prazo de seis meses, para a correspondente moeda (b). 

Real Externo Taxa variável Poderá ser fixada pelo Ministério da Fazenda. 

(a) O limite baseado na taxa LIBOR considera a adoção de qualquer moeda, mercado e tipo de transação, resultando em combinações diferentes 
daquelas especificadas para as demais taxas–limite. 

(b) No caso de não existir uma taxa LIBOR específica para a moeda adotada, deverá ser utilizada a taxa LIBOR de seis meses para o dólar norte–
americano. 

O componente de spread, que deve ser levado em 
consideração quando da aplicação das taxas anteriormente 
mencionadas, foi finalmente determinado pelo MF através 
da Portaria nº 427. O spread varia em virtude da natureza 
da operação financeira em análise (i.e., créditos tomados 
ou concedidos). Com relação a operações de tomada de 
crédito, nas quais o contribuinte brasileiro realiza 
pagamentos de juros para uma parte vinculada domiciliada 
no exterior, o spread anual está limitado a um máximo de 
3,5%. No que tange a operações de concessão de crédito, 
nas quais o contribuinte brasileiro recebe juros de uma 
parte vinculada domiciliada no exterior, o spread anual está 
limitado a uma taxa mínima de 2,5%. Não são claras as 
bases adotadas pelo MF para a fixação dessas taxas.  

O MF reconhece a ausência de qualquer orientação 
durante os primeiros sete meses de 2013 e a Portaria 
nº 427/13 determina que o spread aplicável a operações 
de concessão de crédito por uma entidade brasileira para 
uma parte vinculada domiciliada no exterior durante o 
período de 1º de janeiro a 2 de agosto de 2013 é de 0%. 
Em outras palavras, o spread de 2,5%, para operações de 
concessão de créditos por uma entidade brasileira, 
somente é aplicável a partir de 3 de agosto de 2013.  

Considerando que os preços de transferência devem ser 
avaliados por ano–calendário, pode–se afirmar que um 
spread de 0% para os primeiros sete meses de 2013 
beneficiará contribuintes que concederam crédito para 
partes vinculadas domiciliadas no exterior, na medida em 
que isso irá reduzir a receita mínima de juros a ser 
reconhecida no Brasil.  

Conclusão  
A Portaria nº 427/13 endereça a maior parte das dúvidas 
que contribuintes e tributaristas tinham quanto à aplicação 

das regras de preços de transferência para as operações 
financeiras. Todavia, a Portaria deixou de abordar questões 
pendentes acerca da aplicação das taxas de juros 
sumariadas na tabela anterior em relação ao montante, ao 
prazo e a outros padrões econômicos relevantes em 
operações financeiras. Os contribuintes devem atentar 
para o limite de juros vigente quando da assinatura do 
contrato, o que deve incluir os respectivos spreads 
aplicáveis.  

Assuntos Tributários sobre Questões Trabalhistas e 
Previdenciárias 
Escrituração Fiscal Digital Social – eSocial 
Desde 2009, a Receita Federal do Brasil, em conjunto com 
o Instituto Nacional do Seguro Social, o Ministério do 
Trabalho e Emprego e a Caixa Econômica Federal, vem 
trabalhando na construção do que, recentemente, se 
oficializou como eSocial. 

Popularmente conhecido como EFD Social e SPED Folha, 
entre outros, o eSocial vai coletar e unificar informações 
relativas à contratação e utilização de mão de obra 
onerosa, com ou sem vínculo empregatício, bem como 
outras informações previdenciárias e fiscais previstas na 
Lei nº 8.212/91, armazenando–as no Ambiente Nacional 
do eSocial, possibilitando aos órgãos participantes sua 
efetiva utilização para fins previdenciários, fiscais e de 
apuração de tributos e do FGTS. 

Quando da implementação de suas fases, o eSocial 
viabilizará a racionalização e uniformização das diversas 
obrigações acessórias atualmente exigidas às empresas, 
com o estabelecimento de transmissão única para os 
diferentes órgãos de governo. 
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Além disso, com o eSocial serão possíveis a realização de 
cruzamentos das informações enviadas pelas empresas, a 
simplificação do cumprimento das obrigações principais e 
acessórias, a redução da informalidade e o aumento da 
arrecadação por meio da diminuição da inadimplência, da 
incidência de erros, da sonegação e das fraudes. 
Complementarmente, espera–se do eSocial o 
aprimoramento da qualidade das informações da 
seguridade social e das relações do trabalho e, dentre 
outros benefícios, a garantia dos direitos dos 
trabalhadores e da aplicabilidade da legislação trabalhista 
e previdenciária. 

O que muda para as empresas? 
Algumas atividades operacionais das empresas serão 
diretamente impactadas pela implantação do eSocial e 
estão relacionadas, principalmente, a eventos trabalhistas 
(exemplos: admissões, afastamentos temporários, 
comunicações de aviso prévio e de acidente de trabalho, 
etc.), folha de pagamento, ações judiciais trabalhistas, 
retenções de contribuição previdenciária, cooperativas de 
trabalho, prestação de serviços com cessão de mão de 
obra e patrocínios a associações desportivas que 
mantenham equipes de futebol profissional, dentre 
outros. 

A seguir, relacionamos as principais mudanças previstas 
com a implantação do eSocial:  

• Serão criados novos identificadores para 
empregadores, empregados e obras de construção 
civil; 

• Os eventos serão lançados em tabelas que 
funcionarão como matrizes das informações dos 
empregadores e, para cada evento ocorrido na 
empresa, como admissão, demissão, etc., será criado 
um bloco de informações no eSocial;  

• Será disponibilizado o Registro de Eventos 
Trabalhistas (RET), que é o ambiente virtual no qual 
serão consignadas as informações decorrentes dos 
eventos trabalhistas; 

• Todos os arquivos de eventos, ao serem transmitidos 
em conformidade com o leiaute do eSocial, passarão 
por validação e somente serão aceitos se estiverem 
consistentes com o RET; e; 

• A transmissão dos arquivos do eSocial será efetuada 
seguindo uma sequência lógica, obedecendo a 

etapas, como eventos iniciais, eventos trabalhistas, 
folha de pagamento de salários e outras informações.  

Diante dos novos procedimentos que envolvem aspectos 
de sistemas e processos, as diferentes áreas da empresa 
precisarão estar interligadas e em sinergia para o correto 
saneamento cadastral e operacionalização do eSocial, já 
que a nova obrigação interfere diretamente no trabalho 
da área de Recursos e Gestão de Pessoas, geralmente 
autônoma dentro das empresas. 

É neste cenário que reforçamos a importância de que se 
constituam ações preventivas quando da implantação do 
eSocial, além da adoção de um modelo corporativo 
multidisciplinar, para uma gestão eficaz do processo de 
adaptação e atendimento a esta nova exigência.  

Cronograma de implantação 
O eSocial entrará em vigor a partir de janeiro de 2014, 
obedecendo aos critérios previstos em cronograma 
divulgado pela Receita Federal do Brasil. 

Novas Regras para a Desoneração da Folha de 
Pagamento 
Em 19 de julho de 2013, foi publicada a Lei nº 12.844, a 
qual converteu a Medida Provisória nº 610/13 e 
incorporou algumas disposições constantes da Medida 
Provisória nº 612/13, que dispunha sobre a desoneração 
da folha de pagamento. 

As novas regras já haviam sido estabelecidas na Medida 
Provisória nº 601/12, que tratava da inclusão, na 
desoneração da folha de pagamento, de alguns setores 
da economia, tais como construção civil e comércio 
varejista, a qual teve seu prazo de vigência encerrado em 
3 de junho de 2013. 

Dentre as novas regras, destacamos: 

• Até 31 de dezembro de 2014, contribuirão sobre o 
valor da receita bruta, excluídos as vendas canceladas 
e os descontos incondicionais concedidos, em 
substituição às contribuições previdenciárias (cota 
patronal), à alíquota de 2%, as empresas do setor da 
construção civil, transporte ferroviário e 
metroferroviário de passageiros e as empresas de 
construção de obras de infraestrutura; 

• Até 31 de dezembro de 2014, contribuirão sobre o 
valor da receita bruta, excluídos as vendas canceladas 
e os descontos incondicionais concedidos, à alíquota 
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de 1%, em substituição às contribuições 
previdenciárias – cota patronal, dentre outros, as 
empresas de manutenção e reparação de 
embarcações, que realizam operações de carga, 
descarga e armazenagem de contêineres em portos 
organizados, transporte rodoviário e ferroviário de 
cargas, varejo, e empresas jornalísticas e de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens; e 

• Para a execução dos serviços relacionados na Lei 
nº 12.844/13, realizados mediante cessão de mão de 
obra, a empresa contratante deverá reter 3,5% do 
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de 
serviços. 

Destacamos, ainda, que determinadas atividades 
contempladas pelas alterações da Lei nº 12.844/13 
poderiam antecipar para 4 de junho de 2013 sua inclusão 
na tributação substitutiva, observando–se que a 
antecipação seria exercida de forma irretratável mediante 
o recolhimento, até o prazo de vencimento, da 
contribuição substitutiva, relativa a junho de 2013. 

RFB Define Conceito de Receita Bruta para Fins de 
Base de Cálculo da Contribuição Previdenciária 
Por meio do Parecer Normativo nº 3, publicado em 27 de 
novembro de 2012, a Secretaria da Receita Federal (SRF) 
definiu o conceito de Receita Bruta que constitui a base 
de cálculo da contribuição substitutiva às contribuições 
sobre a folha de salários e demais rendimentos do 
trabalho pagos ou creditados à pessoa física que preste 
serviço a determinadas pessoas jurídicas, a que se referem 
os artigos 7º a 9º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro 
de 2011, a qual trata da desoneração da folha de 
pagamento.  

No referido Parecer, a RFB esclarece que “Receita Bruta” 
deve ser entendida como receita decorrente da venda de 
bens nas operações de conta própria, receita decorrente 
da prestação de serviços e, ainda, o resultado auferido 
nas operações de conta alheia. 

De acordo com o texto do Parecer, podem, ainda, ser 
excluídos da mencionada Receita Bruta a receita bruta de 
exportações, as vendas canceladas e os descontos 
incondicionais concedidos, o Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) quando incluído na receita bruta e o 
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), 
quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador 

dos serviços na condição de substituto tributário. 

De acordo com o Parecer, ficou corroborado o 
entendimento de que, para fins de apuração da 
contribuição previdenciária substitutiva em tela, deve–se 
adotar o conceito de Receita Bruta tradicionalmente 
utilizado na legislação tributária. 

Alteração na Legislação que Regula os Programas 
de PLR 
Em 21 de junho de 2013, foi publicada no Diário Oficial 
da União a Lei nº 12.832 alterando alguns dispositivos da 
Lei nº 10.101/00, que regula a Participação dos 
trabalhadores nos Lucros e Resultados (PLR) das 
empresas. Dentre as principais alterações, podemos citar:  

• Em caso de acordo de PLR firmado por comissão, esta 
deverá ser paritária (número de representantes dos 
empregados e do empregador) e possuir um 
representante indicado pelo sindicato; 

• Caso o acordo de PLR seja pautado por metas 
referentes a índice de produtividade, qualidade ou 
lucratividade da empresa, esta deverá fornecer aos 
trabalhadores da comissão paritária informações que 
colaborem para a negociação; 

• As metas individuais não poderão ser atreladas 
à saúde ou segurança no trabalho; 

• Os pagamentos não poderão ser realizados 
mais de duas vezes no mesmo ano civil e em 
periodicidade inferior a um trimestre civil; 

• A tabela progressiva utilizada para cálculo do 
Imposto de Renda Retido na Fonte aplicável à 
tributação única e exclusiva dos pagamentos de 
PLR será reajustada, a partir de 2014, no 
mesmo percentual de reajuste da Tabela 
Progressiva Mensal do imposto de renda 
incidente sobre os rendimentos das pessoas 
físicas; 

Valor da PLR Anual  

(em R$) 
Alíquota 

Parcela a 

Deduzir do 

IR (em R$) 

De 0,00 a 6.000,00 0% – 

De 6.000,01 a 9.000,00 7,5% 450,00 

De 9.000,01 a 12.000,00 15% 1.125,00 

De 12.000,01 a 15.000,00 22,5% 2.025,00 

Acima de 15.000,00 27,5% 2.775,00 
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• Caso a negociação da PLR resulte em impasse, além 

da mediação, será possível utilizar–se do instituto da 
arbitragem, regulada pela Lei nº 9.307/96. 

Destacamos que, conforme previsto no artigo 3º da 
referida Lei nº 12.832/13, estas alterações produzem 
efeitos de forma retroativa a 1º de janeiro de 2013. 

Novos Procedimentos para Restituição e 
Compensação de Contribuição Previdenciária 
Por meio da Instrução Normativa nº 1.300, publicada em 
21 de novembro de 2012, a Secretaria da Receita Federal 
(SRF) determinou os novos procedimentos para 
restituição, compensação, ressarcimento e reembolso de 
quantias recolhidas a título de tributos e contribuições 
administrados pela Receita Federal do Brasil (RFB). 

Com a publicação da Instrução Normativa nº 1.300/12, 
foram revogadas as Instruções Normativas RFB nº 900/08, 
nº 973/09, nº 981/09, nº 1.067/10 e nº 1.224/11, que 
tratavam do mesmo assunto. 

Fator Acidentário de Prevenção (FAP) – 2014 
O FAP é o Fator Acidentário de Prevenção, aplicado às 
alíquotas de 1% (risco mínimo), 2% (risco médio) ou 3% 
(risco grave), que representam a contribuição da empresa 
decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (RAT), 
incidente sobre o total da remuneração paga, devida ou 
creditada a qualquer título, no decorrer do mês, aos 
segurados empregados e trabalhadores avulsos, para 
custear aposentadorias especiais e os benefícios 
decorrentes de acidentes de trabalho. 

A Portaria nº 413, de 25 de setembro de 2013, dispôs 
sobre a publicação dos índices de frequência, gravidade e 
custo, por atividade econômica, considerados para o 
cálculo do FAP do ano 2013, com vigência para o ano 
2014.  

O FAP, com as respectivas ordens de frequência, 
gravidade, custo e demais elementos que possibilitem à 
empresa verificar o respectivo desempenho dentro da sua 
subclasse da Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE), foi disponibilizado pelo Ministério da 
Previdência Social (MPS) a partir de 30 de setembro de 
2013, podendo ser acessado, por meio da Internet, nos 
sites do Ministério da Previdência Social e da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil. 

 

Portanto, as empresas devem ficar atentas e consultar seu 
FAP em um dos sites oficiais para poder calcular 
corretamente, a partir da competência janeiro de 2014, o 
RAT Ajustado que incidirá sobre o total das remunerações 
pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados 
empregados e trabalhadores avulsos. 

Estabilidade Provisória da Gestante  
Em 13 de maio de 2013, foi publicada a Lei nº 12.812, 
que acrescentou o artigo 391–A à Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), para dispor sobre a estabilidade 
provisória da gestante. 

De acordo com o texto da nova Lei, a confirmação do 
estado de gravidez advindo no curso do contrato de 
trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio 
trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante 
a estabilidade provisória prevista na alínea “b” do inciso II 
do artigo 10º do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. 

Programa de Cultura do Trabalhador – Vale–
cultura 
Em 27 de agosto de 2013, foi publicado o Decreto 
nº 8.084/13, que regulamenta a Lei nº 12.761/12.  

A referida Lei instituiu o Programa de Cultura do 
Trabalhador e criou o vale–cultura, destinado a oferecer 
aos trabalhadores meios para o exercício dos direitos 
culturais e acesso às fontes de cultura. 

O vale–cultura consiste em um cartão magnético 
pré–pago, válido em todo o território nacional, no valor 
de R$50,00 mensais, que possibilitará aos empregados ir 
a teatro, cinema, museus, espetáculos, shows e circo ou 
mesmo comprar ou alugar CDs, DVDs, livros, revistas e 
jornais.  

O benefício oferecido pelo governo exige a adesão das 
empresas, pois são elas que fornecerão o vale– 
–cultura aos empregados. Será permitido que a empresa 
no lucro real deduza do imposto de renda devido até 1% 
do imposto devido a 15%. 

Cabe mencionar que o valor correspondente não integra 
a remuneração, portanto não sofre incidências de 
contribuição previdenciária, de FGTS e de IRRF. 
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Sistema Homolognet – Acesso com Certificação 
Digital  
Foi publicada em 17 de junho de 2013 a Portaria nº 855 
do MTE, que instituiu, a partir de 16 de setembro de 
2013, o acesso com certificação digital ICP – Brasil ao 
Sistema Homolognet.  

De acordo com a nova Portaria, a adesão da empresa à 
certificação digital no Sistema Homolognet substituirá o 
acesso ao sistema por login e senha até então utilizado, e 
terá como objetivo a autenticação e assinatura das 
transações de geração, quitação e homologação das 
rescisões de contrato de trabalho. 

Em relação aos sindicatos laborais, o acesso ao módulo 
de assistência à homologação de rescisões de contrato de 
trabalho será feito no Sistema Homolognet 
exclusivamente por meio de certificação digital. 

Revogação do RTT, Alterações na Tributação dos 
Lucros de Empresas Controladas e Coligadas no 
Exterior e Regulamentação do Tratamento Fiscal 
do Ágio 
A Medida Provisória nº 627/13 (MP 627), publicada pelo 
governo em 12 de novembro de 2013, introduz amplas 
alterações às regras fiscais do País. Entre as alterações 
mais significativas, dentre os 100 artigos trazidos pela 
MP 627, estão a revogação do Regime Tributário de 
Transição (RTT), novas regras para a tributação dos lucros 
de empresas controladas e coligadas no exterior e a 
regulamentação do tratamento fiscal do ágio nas 
aquisições de participações societárias. 

Devido à complexidade e aos inúmeros tópicos 
abrangidos pela MP 627, a Receita Federal do Brasil (RFB) 
deverá emitir uma série de regulamentações sobre estas 
matérias.  

Regime Tributário de Transição (RTT) 
A MP 627 revoga o RTT a partir de 1º de janeiro de 2015. 
Entretanto, é facultada aos contribuintes a opção pela 
antecipação de seus efeitos para 1º de janeiro de 2014.  

Neste contexto, a adoção da MP 627, a princípio, 
dependerá de o contribuinte eleger a opção pela 
aplicação dos dispositivos da MP já a partir do ano- 
-calendário 2014. Se o contribuinte optar pela aplicação 
destas novas disposições, o RTT será revogado 
automaticamente e as novas regras serão efetivadas a 
partir de 1º de janeiro de 2014. 

Na hipótese de o contribuinte optar pela antecipação, os 
lucros ou dividendos pagos até a publicação da MP 627, 
calculados com base nos resultados apurados entre 1º de 
janeiro de 2008 e 31 de dezembro de 2013, e que forem 
superiores ao apurado com observância dos métodos e 
critérios vigentes em 31 de dezembro de 2007, estarão 
isentos de tributação (ao contrário do que fora previsto 
na Instrução Normativa nº 1.397, emitida em 17 de 
setembro de 2013), que não foi revogada. 

A MP 627 também permite ao contribuinte a opção de 
eleger o critério IFRS, de acordo com as disposições da Lei 
nº 6.404/76, para a apuração dos Juros sobre Capital 
Próprio (JCP) entre os anos-calendário de 2008 a 2013, 
para os contribuintes que fizerem a opção de antecipar os 
efeitos das regras dispostas na MP. 

Estas medidas demonstram que a RFB não aplicará o 
disposto em relação a dividendos e JCP retroativamente, o 
que vinha sendo uma preocupação após a publicação da 
Instrução Normativa nº 1.397/13, para os casos em que a 
distribuição tenha havido até a publicação da MP. 
Não obstante, os contribuintes devem analisar 
cuidadosamente se é benéfico optar pela aplicação das 
novas regras já em 2014, além de avaliar o impacto dos 
dividendos distribuídos e as novas disposições da MP 627. 

Regras para Tributação dos Lucros de Empresas 
Controladas e Coligadas no Exterior 
De acordo com a legislação em vigor, os lucros auferidos 
pelas empresas controladas e coligadas do exterior estão 
sujeitos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e à 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) na 
proporção de sua participação em cada controlada. O 
resultado das empresas controladas e coligadas está 
sujeito à tributação em 31 de dezembro do ano-
calendário em que tenham sido apurados pela empresa 
controladora domiciliada no Brasil. 

A MP 627, que contém 20 artigos tratando da tributação 
de empresas controladas e coligadas, introduz medidas 
que tornam a aplicação destas regras mais flexível: 

• A principal alteração está na opção irrevogável (em 
bases anuais) para consolidar os lucros e prejuízos das 
empresas controladas do exterior até 2017; as 
autoridades fiscais emitirão orientações de como a 
opção deverá ser feita. Esta opção ao contribuinte 
não será possível caso a empresa controlada seja 
domiciliada em país classificado como de tributação 
favorecida (lista negra), seja beneficiária de regime 
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fiscal privilegiado (lista cinza), situada em país com o 
qual o Brasil não mantenha acordo em vigor para 
troca de informações para fins tributários, ou que 
esteja sujeita a alíquota de imposto de renda nominal 
inferior a 20%. 

• Os valores referentes às adições à base tributável da 
empresa controladora no Brasil decorrentes de ajustes 
de preços de transferência das transações entre a 
empresa controladora domiciliada no Brasil e suas 
controladas e coligadas no exterior poderão ser 
deduzidos das bases do imposto de renda e da 
contribuição social de acordo com as regras aplicáveis 
às empresas controladas e coligadas. 

• Os prejuízos auferidos pelas empresas controladas 
podem ser utilizados pela controladora domiciliada no 
Brasil por cinco anos subsequentes, observados 
alguns requisitos. 

• O pagamento do IRPJ e da CSLL relacionado aos 
lucros das empresas controladas ou coligadas poderá 
ser feito em até cinco anos (sendo um mínimo de 
25% do resultado apurado no primeiro ano 
subsequente ao período de apuração), o restante 
deverá ser pago nos próximos quatro anos, sujeito à 
atualização pelos juros aplicáveis. Entretanto, esta 
opção está condicionada à desistência de processos 
administrativos e judiciais sobre a matéria e ao 
recente programa de anistia (para o qual deve ser 
feita a opção até 29 de novembro de 2013). 

• A tributação dos lucros das pessoas jurídicas não 
controladas ocorrerá, como regra geral, na 
distribuição dos lucros à pessoa jurídica controladora 
no Brasil, caso cumpridos os requisitos da MP 627 
acerca do domicílio destas entidades, comentados 
anteriormente para os casos das controladas. No 
entanto, os lucros de tais empresas poderão ser 
computados em 31 de dezembro de cada ano. 

• Regras semelhantes também são aplicáveis às pessoas 
físicas domiciliadas no Brasil. 

Alocação do Ágio e Rentabilidade Futura 
A MP 627 determina que a alocação do ágio resultante 
da aquisição de participação societária deverá ser 
mensurada e reconhecida em duas categorias: 

(1) primeiramente, dos ativos identificáveis adquiridos e 
dos passivos assumidos a valor justo; e 
(2) posteriormente, do ágio por rentabilidade futura 
(goodwill) ou do ganho proveniente de compra vantajosa. 
Os valores deverão ser reconhecidos e registrados em 
contas separadas, sendo os valores em (1) suportados por 
um laudo elaborado por perito independente protocolado 
na Receita Federal do Brasil ou cujo sumário seja 
registrado em Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos. 

Esta determinação implica que o tratamento fiscal do ágio 
deve ser consistente com o Estudo de Alocação do Custo 
de Aquisição (PPA). A dedução do ágio deve ser tomada 
com base na depreciação e/ou amortização dos ativos 
adquiridos e passivos assumidos pelo valor justo e/ou 
amortizados em período não inferior a cinco anos (para a 
parcela alocada como goodwill). Esta posição deve 
encerrar a dúvida sobre quanto a dedução do ágio - se 
conforme o RTT (GAAP - Fiscal), ou se o critério do Estudo 
de Alocação do Custo de Aquisição (GAAP - Contábil) 
prevaleceria para a determinação do ágio. 

Há restrições à dedução do ágio se o relatório de 
avaliação (laudo) não for protocolado no prazo 
determinado ou se contiver erros ou inconsistências. A 
MP veda o aproveitamento do goodwill decorrente de 
operações envolvendo substituição de ações ou cotas de 
participação societária. 

Outras Questões 
Em adição às regras referentes às empresas controladas e 
coligadas no exterior e à alocação do ágio, a MP 627 
introduz outras alterações, resumidas na tabela a seguir: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Assuntos tributários 
Principais temas editados em 2013 

Guia de Demonstrações Financeiras – Exercício de 2013 • 54 

Artigos daArtigos daArtigos daArtigos da    MP 627MP 627MP 627MP 627    MatériaMatériaMatériaMatéria    

Artigo 1º - Promulgação da MP 627 

Artigo 2º (Alterações 

no Decreto-Lei 

nº 1.598/77) 

- Entrega da escrituração do e-Lalur em meio digital ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED)  

- Definição de Receita Bruta (incluindo o tratamento do ajuste a valor presente) 

- Dedutibilidade de juros 

- Tratamento das subvenções para investimentos e determinação do valor justo 

- Método de equivalência patrimonial e tratamento fiscal correspondente (swap/determinação de custo e 

determinação de lucro bruto) 

- Ganho de capital sobre venda de bens (investimentos, PPE e intangíveis) 

Artigos 3º e 4º  - Ajuste de Valor Presente 

Artigo 5º (Alterações 

na Lei nº 9.430/96) 
- Determinação da antecipação do imposto de renda 

Artigos 6º a 8º  

- Determinação do lucro presumido e arbitrado e das porcentagens 

- Cálculo de Juros sobre o Capital Próprio 

- Fusões e cisões 

Artigo 9º - Cálculo do ganho de capital 

Artigo 10º - Despesas administrativas e operacionais  

Artigo 11 - Efeitos de variação cambial 

Artigos 12 a 18 - Ajuste de Valor Justo 

Artigos 19 a 27 - Fusões e aquisições - ágio, rentabilidade futura, etc.  

Artigo 28 - Contratos de Longo Prazo 

Artigo 29 - Subvenção para Investimento 

Artigo 30 - Prêmio na emissão de debêntures 

Artigo 31 - Teste de Recuperabilidade 

Artigos 32 e 33 - Pagamentos baseados em ações 

Artigo 34 - Contratos de Concessão 

Artigos 35 a 37 - Aquisição de Participação Societária em Estágios 

Artigo 38 - Depreciação - Exclusão no e–Lalur 

Artigos 39 e 40 - Amortização do Intangível 

Artigo 41 - Prejuízos Não Operacionais 

Artigo 42 - Contrato de Concessão - Lucro Presumido 
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Artigos daArtigos daArtigos daArtigos da    MP 627MP 627MP 627MP 627    MatériaMatériaMatériaMatéria    

Artigo 43 - Custos estimados de desmontagens 

Artigos 44 a 47 - Arrendamento Mercantil 

Artigo 48 - Aplicações à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 

Artigos 49 a 53 - Aplicações ao PIS e à COFINS 

Artigos 54 a 59 - Regulações contábeis futuras e neutralidade fiscal 

Artigos 60 a 66 - Disposições sobre opção inicial e implicações nas determinações fiscais  

Artigos 67 a 70 - RTT e distribuição de dividendos 

Artigo 71 - Opção pelos efeitos da MP 627 para 2014 

Artigos 72 a 91 - Regras de tributação de sociedades controladas e coligadas domiciliadas no exterior 

Artigo 92 - Programa de anistia recentemente publicado 

Artigos 93 a 100 - Disposições finais, opção pela regulamentação da MP 627 e efeitos 

 
Comentários 
A publicação da MP 627, que fornece a aguardada 
orientação sobre os efeitos fiscais associados às normas 
brasileiras de contabilidade (IFRSs), é um importante passo 
em direção à redução de incertezas quanto à neutralidade 
fiscal, ao período de transição, aos efeitos das fusões e 
aquisições e aos investimentos realizados no exterior, 
entre outros.  

Embora tenha vigência imediata, o Senado e a Câmara 
dos Deputados ainda devem votar a medida, o que deve 
ocorrer nos quatro meses seguintes à sua publicação. A 
MP, válida por dois meses, perde a validade 
automaticamente se não for prorrogada pelo prazo 
adicional de dois meses ou se a Câmara e o Senado não 
votarem em favor da conversão da MP em Lei no prazo 
de quatro meses.  

É esperado que a MP 627 seja convertida em Lei em 
2014. Por isso, a aplicação das medidas já foi 
disponibilizada como uma opção aos contribuintes ainda 
para o próximo ano. De outro modo, a nova Lei só 
impactaria o imposto de renda em 2015. 

Empresas, entidades setoriais, profissionais especialistas 
do meio tributário, além da própria Receita Federal, já se 
empenham em interpretar e avaliar os reflexos dos artigos 
da MP. São esperadas diversas propostas de emendas ao 
texto original (atualmente, estima-se que esse número 
supere as 500 propostas), abrangendo os mais variados 
aspectos, incluindo ágio na troca de ações, definição de 
receita bruta, multas relativas a obrigações acessórias, 
contratos de concessão, definição e abrangência dos 
conceitos de partes dependentes, entre diversos outros 
assuntos relevantes. 
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Os projetos prioritários do Financial Accounting Standards 
Board (FASB) e do International Accounting Standards 
Board (IASB), assim como os projetos individuais do FASB, 
estão apresentados nas próximas páginas, refletindo as 
revisões de agendas e cronogramas do FASB e IASB e o 
progresso ocorrido nestes projetos desde a emissão da 
última publicação, em novembro de 2012. 

Projetos Conjuntos FASB/IASB 
Instrumentos Financeiros 
O objetivo deste projeto é melhorar significativamente a 
utilidade das informações relacionadas a instrumentos 
financeiros nas demonstrações financeiras. O projeto vai 
substituir os respectivos padrões de instrumentos 
financeiros do IASB e FASB por uma norma comum. O 
FASB e IASB esperam que a simplificação dos 
requerimentos de contabilização de instrumentos 
financeiros também ocorra nesta melhoria. 

Em maio de 2010, o FASB liberou uma minuta de 
exposição (ED) que alteraria: (a) a classificação e 
mensuração de ativos e passivos financeiros, (b) a 
contabilização para redução ao valor recuperável de 
ativos financeiros, e (c) a contabilização de hedge (hedge 
accounting). Desde o fim do período de comentários 
relativo à minuta de exposição, o FASB redeliberou e 
revisou vários aspectos de suas propostas iniciais. Além 
disso, o FASB adicionou dois componentes à sua 
reconsideração, relativa ao tratamento contábil de 
instrumentos financeiros: (1) apresentação de ativos e 
passivos financeiros no balanço patrimonial em base 
líquida, e (2) divulgações relacionadas à liquidez e aos 
riscos associados à taxa de juros de instrumentos 
financeiros. 

a) Classificação e Mensuração de Ativos e 
Passivos Financeiros 

Status: Minutas de exposição desta norma foram 
emitidas em fevereiro e abril de 2013, com seu período 
para comentários encerrando–se em maio de 2013. A 
versão final desta norma é esperada para o primeiro 
semestre de 2014. 

O FASB tentativamente propõe que ativos financeiros 
devem ser mensurados ao valor justo por meio do 
resultado, valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes, ou custo amortizado, com base em 
avaliação das características contratuais dos fluxos de 
caixa do instrumento financeiro e do respectivo modelo 
de negócio. A reclassificação de uma categoria para outra 
será necessária caso o modelo de negócios utilizado pela 
entidade na administração de um determinado grupo de 
ativos financeiros mude, o que não deve ser frequente. 
Investimentos em instrumentos de patrimônio líquido 
(tanto negociáveis como não negociáveis) serão 
mensurados ao valor justo por meio do resultado; 
todavia, uma exceção mais prática – mensuração por 
meio do custo – seria permitida para instrumentos de 
patrimônio líquido não negociáveis mantidos tanto por 
companhias de capital aberto quanto de capital fechado. 
Passivos financeiros serão mensurados ao custo 
amortizado, com exceção de derivativos, vendas de 
período curto e todas aquelas que serão 
subsequentemente negociadas ao valor justo (as quais 
seriam mensuradas pelo valor justo por meio do 
resultado). 

b) Redução do Valor Recuperável de Ativos 
Financeiros 

Status: A emissão da minuta de exposição desta norma 
foi realizada em 20 de dezembro de 2012, com seu 
período de comentários encerrando–se em 31 de maio de 
2013. A versão final desta norma é esperada para o 
primeiro semestre de 2014. 

O modelo proposto seria utilizar um único modelo 
objetivo de “perda esperada” para o reconhecimento de 
perdas de crédito, substituindo os vários modelos de 
avaliação existentes no US GAAP, que geralmente exigem 
que a perda deve ser considerada “incorrida” antes de ser 
reconhecida. Segundo a proposta, as companhias devem 
estimar os fluxos de caixa que não esperam coletar, 
utilizando toda a informação disponível, incluindo a 
experiência histórica e as previsões razoáveis e suportáveis 
sobre o futuro. O balanço patrimonial deve refletir a atual 
estimativa de perdas de crédito esperadas na data do 
balanço (a provisão para perdas de crédito) e a 
demonstração do resultado deve refletir os efeitos da 
deterioração (ou melhoria) do crédito que tenha ocorrido 
durante o período. 

Normas contábeis norte–
americanas 
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c) Contabilidade de Hedge (Hedge Accounting) 
Status: O IASB completou suas deliberações relativas à 
minuta de exposição e emitiu uma minuta de suas 
propostas em setembro de 2012, sendo esperada a sua 
emissão final até o fim de 2013. Adicionalmente, o IASB 
continua trabalhando no projeto de contabilização de 
macro hedges e espera emitir uma minuta de discussão 
sobre este tópico até o fim de 2013.  

Após propor alterações pontuais e simplificações para o 
tratamento de hedge accounting como parte da minuta 
de exposição de maio de 2010, o FASB emitiu uma 
minuta de discussão (DP) em fevereiro de 2011, a fim de 
obter comentários sobre a minuta de exposição emitida 
pelo IASB em dezembro de 2010, que propõe alinhar as 
práticas de hedge accounting com as práticas de 
gerenciamento de riscos. O FASB também está 
considerando as sugestões recebidas pelo IASB sobre a 
minuta de exposição de setembro de 2012. 

d) Apresentação de Ativos e Passivos Financeiros 
em Base Líquida 

Status: em dezembro de 2011, o FASB e o IASB emitiram 
a versão final desta norma (emitida pelo FASB como o 
ASU 2011–11 e pelo IASB como alterações à IAS 32 e 
IFRS 7). 

O objetivo desta nova orientação é fornecer um 
aperfeiçoamento da “informação sobre apresentação em 
base líquida e disposições relacionadas com o objetivo de 
permitir que os usuários das demonstrações financeiras 
entendam o efeito de tais disposições sobre a posição 
financeira de determinada entidade”. As companhias 
devem divulgar informações relativas a seus instrumentos 
financeiros tanto em base bruta quanto líquida. Os 
comitês esperam que isto elevará a “comparabilidade 
entre entidades que preparam suas demonstrações 
financeiras em US GAAP e aquelas que preparam suas 
demonstrações financeiras em IFRS”. Os novos 
requerimentos de divulgação são efetivos para anos fiscais 
(incluindo períodos intermediários) iniciados em ou após 
1º de janeiro de 2013, sendo requerida a aplicação 
retrospectiva.  

Reconhecimento de Receita 
Status: Em novembro de 2011, o FASB e o IASB emitiram 
em conjunto uma minuta de exposição revisada (emitida 
pelo FASB como um ASU proposto) sobre 
reconhecimento de receita. O FASB espera que a norma 
final seja emitida até o fim de 2013. 

A atualização da norma de contabilidade proposta 
(Accounting Standard Update (ASU)) propõe um modelo 
único e abrangente a ser utilizado pelas entidades na 
contabilização de contratos com clientes e irá substituir 
grande parte da norma contábil relativa a reconhecimento 
de receita, acabando, assim, com um grande volume de 
normas que são aplicadas a indústrias específicas, as quais 
vêm sendo utilizadas há anos. Em seu lugar, as 
companhias aplicariam um princípio geral no 
reconhecimento de receita relativo a contratos nos quais 
bens ou serviços são oferecidos. Este princípio geral 
requereria que a entidade: (1) identificasse seus contratos 
com determinado cliente, (2) identificasse os diferentes 
elementos/obrigações, (3) determinasse o preço de 
transação, (4) alocasse o preço de transação para os 
diferentes elementos/ obrigações do contrato, e 
(5) reconhecesse a respectiva receita com base no 
atendimento dos elementos/obrigações do contrato.  

Arrendamentos Mercantis (Leases) 
Status: Em agosto de 2010, o FASB e IASB emitiram uma 
minuta de exposição (emitida pelo FASB como um ASU 
proposto) sobre arrendamentos mercantis. Após a 
consideração de sugestões, o FASB e IASB emitiram uma 
versão revisada desta minuta em maio de 2013, com 
período de comentários encerrado em setembro de 2013. 

O modelo de arrendamento mercantil proposto por 
ambos os comitês propunha inicialmente, com base na 
minuta de 2010, a alteração do tratamento contábil de 
arrendamentos mercantis pelo arrendatário, basicamente 
eliminando a opção de arrendamento mercantil 
operacional, o que resultará em um tratamento único, no 
balanço patrimonial, para qualquer modalidade de leasing 
(exceto leasings de curto prazo). Sob o modelo proposto, 
o arrendatário reconhecerá uma obrigação de realizar 
pagamentos futuros e um ativo que representa o direito 
de uso do respectivo bem. 

Tendo como base os comentários recebidos relativos a 
este modelo proposto, os comitês estão discutindo várias 
questões relativas à mensuração, incluindo período de 
arrendamento, aluguéis contingentes e formas de 
reconhecimento no resultado. Também ocorreram várias 
discussões sobre aspectos mais fundamentais do 
arrendamento mercantil, como, por exemplo, distinção de 
um arrendamento mercantil para um contrato de serviço 
e o tratamento contábil por parte do arrendador. 
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Como resultado de tais deliberações, os comitês emitiram 
a norma revisada em 2013. Esta nova minuta propõe uma 
abordagem dupla para o reconhecimento, a mensuração 
e a apresentação de despesas e fluxos de caixa 
decorrentes de um contrato de arrendamento. Para a 
maioria dos contratos de locação de imóveis, um locatário 
apresentaria uma despesa de arrendamento linear em sua 
demonstração do resultado. Para a maioria dos demais 
contratos de locação, tais como equipamentos ou 
veículos, um locatário apresentará a amortização do ativo 
separadamente dos juros sobre o passivo de 
arrendamento. O FASB e o IASB também estão propondo 
divulgações que deverão permitir aos investidores e 
outros usuários das demonstrações financeiras 
compreender os montantes, a tempestividade e a 
incerteza dos fluxos de caixa decorrentes de contratos de 
arrendamento. 

O FASB e o IASB também estão propondo alterações no 
modo como locadores de equipamentos e veículos 
contabilizariam locações que estejam atualmente fora do 
balanço. Essas mudanças visam proporcionar maior 
transparência sobre a exposição de tais locadores ao risco 
de crédito e risco de ativos. 

Contratos de Seguros 
Status: Em junho de 2013, o FASB emitiu uma minuta 
das alterações propostas, para comentários até outubro 
de 2013. Atualmente, o US GAAP possui princípios mais 
detalhados, evoluindo gradativamente ao longo de 
décadas, resultando em mais de um modelo, alguns dos 
quais são incompatíveis com outros, mais recentemente 
emitidos. Por outro lado, as IFRSs não têm um padrão 
abrangente em matéria de contratos de seguros.  

Estas considerações, bem como um forte apoio do 
mercado, convenceram o FASB a trabalhar com o IASB 
em um projeto conjunto de contratos de seguros, não só 
para melhorar as atuais US GAAP, mas também para 
trabalhar no sentido de um padrão internacional 
convergente. 

Uma das mudanças mais significativas é que a minuta das 
alterações propostas exige que os contratos que 
transferem de forma significativa o risco de seguro 
venham a ser contabilizados de forma semelhante, 
independentemente do tipo de instituição emissora do 
contrato. Em outras palavras, as características do 
contrato, não do tipo de seguradora, determinam se a 
transação é um seguro.  

Consequentemente, a proposta de norma aplica–se a 
bancos, fiadores, prestadores de serviços e outros tipos de 
seguradoras, além de companhias de seguros. 

A norma contábil proposta também estabelece os 
princípios que uma seguradora aplicaria no 
reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação 
de contratos de seguro emitidos e contratos de resseguro 
realizados em suas demonstrações financeiras. Isto 
aumentaria a utilidade das informações sobre passivos de 
seguros, incluindo a natureza, os valores, o tempo e a 
incerteza dos fluxos de caixa relacionados com os 
passivos, e os efeitos relacionados com a demonstração 
do resultado abrangente. 

Segundo a proposta, a seguradora iria aplicar um dos dois 
modelos de mensuração com base nas características do 
contrato. A abordagem de “bloco de construção” seria 
aplicada à maior parte dos seguros de vida e contratos de 
saúde a longo prazo, enquanto a abordagem de alocação 
do prêmio seria aplicada mais a seguros de propriedade e 
responsabilidade, e contratos de saúde de curto prazo, 
bem como algumas garantias e contratos de serviços. 

Contratos de seguros que utilizam a abordagem de bloco 
de construção seriam contabilizados a cada período de 
reporte com base no valor presente atual do líquido dos 
fluxos de caixa esperados e das saídas de caixa, com base 
na estimativa ponderada de probabilidade (valor 
esperado) que incorpora todas as informações relevantes 
e considera todas as características do contrato, incluindo 
garantias. 

Projetos Individuais do FASB 
Definição de Entidade Não Pública 
Status: O FASB planeja emitir as alterações às normas em 
versão final até o final de 2013.  

O objetivo deste projeto é reexaminar a definição de 
entidade não pública e entidade pública nas normas de 
US GAAP, visando determinar o escopo da estrutura 
conceitual para companhias privadas.  

Em 7 de agosto de 2013, o FASB emitiu proposta de 
alteração, cujo período para comentários encerrou– 
–se em 20 de setembro de 2013, listando ao mercado o 
fornecimento de sugestões sobre o tipo de situação na 
qual possa ser permitida ou criada simplificação no US 
GAAP para companhias privadas. 
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Apresentação de Operação Descontinuada 
Status: O FASB planeja emitir as alterações às normas em 
versão final até o final de 2013. 

O objetivo principal do projeto é aprimorar a definição e 
apresentação de operações descontinuadas, visando à 
aproximação com a norma existente nas IFRSs. O FASB 
emitiu uma minuta para comentários nesta norma em 
abril de 2013, cujo prazo encerrou–se em agosto de 
2013.  

Entidades em Fase de Desenvolvimento  
Status: É esperada a emissão de uma minuta para 
comentários das alterações propostas até o final de 2013. 

O projeto tem a intenção de reduzir os custos e a 
complexidade no sistema de relatórios financeiros das 
demonstrações financeiras de entidades em fase de 
desenvolvimento. Espera–se que o ASU proposto 
substitua todas as exigências adicionais para apresentação 
e divulgação das demonstrações financeiras, requeridas 
atualmente pelo tópico 915, entidades em fase de 
desenvolvimento. 

O Board decidiu provisoriamente que o ASU proposto 
será aplicável para as demonstrações financeiras 
publicadas depois da data efetiva, com a opção de 
adoção antecipada. O período para comentários do ASU 
proposto será de no mínimo 45 dias. 

Estrutura Conceitual para Divulgação 
Status: O FASB irá considerar os comentários recebidos, 
quando do desenvolvimento do processo de decisão do 
Board, para estabelecer as exigências de divulgação. O 
FASB está trabalhando neste projeto em conjunto com o 
European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).  

Adicionalmente, o FASB planeja ainda trabalhar com a 
Securities and Exchange Commission (SEC) e o Public 
Company Accounting Oversight Board (PCAOB) com o 
objetivo de esclarecer a aplicação de materialidade para 
as divulgações financeiras. 

O objetivo e foco principal deste projeto é aprimorar a 
eficácia das notas explicativas das demonstrações 
financeiras, comunicando claramente a informação que é 
mais importante para o usuário. Embora a redução do 
volume das notas explicativas não seja o foco principal, o 
FASB espera que o foco nas informações importantes 
tenha esse resultado na maioria dos casos. 

Em resposta às solicitações e recomendações feitas por 
diversos constituintes, em 2009 o FASB adicionou à sua 
agenda um projeto para estabelecer uma estrutura 
conceitual, que visa tornar divulgações relativas às 
demonstrações financeiras “mais efetivas, coordenadas e 
menos redundantes”.  

Este projeto tem dois objetivos principais: 

• Estabelecer uma ampla estrutura conceitual a fim de 
aperfeiçoar a efetividade de divulgações financeiras, o 
que seria atingido por meio do foco nos aspectos 
mais relevantes para os usuários finais das 
demonstrações financeiras. Estes aspectos seriam 
apresentados em uma ordem e formato que 
promovessem uma comunicação clara, o que 
resultaria na redução no volume das divulgações 
necessárias, porém um aumento na utilidade de tais 
divulgações. 

• Procurar melhores maneiras de integrar as 
informações contidas nas demonstrações financeiras, 
análise e discussão da administração (“MD&A”) e 
outras peças contábeis, com a intenção primária de 
promover uma comunicação mais relevante, e evitar 
repetições sempre que possível. Para alcançar este 
objetivo, o comitê precisaria primeiramente 
desenvolver uma estrutura conceitual visionando o 
primeiro objetivo, citado anteriormente.  

Em 12 de julho de 2012, o FASB emitiu uma minuta de 
discussão (DP), com o objetivo de receber feedback das 
partes relacionadas relativas a este projeto. A minuta de 
discussão (DP), que não caracteriza uma proposta do 
FASB, ou pontos de vista preliminares, identifica aspectos 
das divulgações em notas explicativas que precisam ser 
aperfeiçoadas e explora as possíveis maneiras de se fazê–
lo. Se aplicadas, algumas das ideias da minuta de 
discussão (DP) poderiam alterar significativamente o 
processo atualmente utilizado pelo FASB para a criação de 
exigências de divulgação em normas emitidas 
futuramente e potencialmente alterariam exigências 
contidas nas normas atuais. 
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Transferências e Serviços: Contratos de 
Reaquisição e Transações Similares 
Status: O FASB planeja emitir as alterações às normas em 
versão final no primeiro semestre de 2014. 

O objetivo deste projeto é aprimorar a contabilidade 
existente e a orientação para divulgação dos contratos de 
reaquisição e outras transações envolvendo a 
transferência e contratos futuros (forward agreements) 
para readquirir os ativos transferidos a um preço fixo do 
cessionário, tratando de questões aplicadas e alterações 
no mercado e assegurando que os investidores obtenham 
informação útil sobre essas transações. A minuta das 
alterações propostas foi emitida pelo FASB em 15 de 
janeiro de 2013. 

As alterações propostas eliminariam a distinção entre os 
acordos que são efetuados antes do vencimento do ativo 
transferido e aqueles efetuados na data de vencimento do 
ativo transferido. Como resultado, ambos os tipos de 
transferências com contratos futuros de recomprar os 
ativos transferidos ou substancialmente os mesmos ativos 
a um preço fixo continuariam registrados no cedente e 
seriam contabilizados como empréstimos garantidos. Para 
estes tipos de arranjos, a orientação proposta resultaria 
em informações mais comparáveis com as IFRSs. 

Quando o cedente não mantiver controle efetivo sobre 
um ativo financeiro transferido, a transação será avaliada 
nas condições de desreconhecimento restantes no US 
GAAP para determinar se ela deve ser contabilizada como 
um empréstimo garantido ou uma venda com um acordo 
de recompra a prazo. 

A orientação proposta esclarece as características de 
ativos que podem ser considerados “substancialmente o 
mesmo” e exigiria novas divulgações para determinadas 
transferências com contratos futuros de recomprar os 
ativos transferidos. 

Demonstrações Financeiras de Entidades sem Fins 
Lucrativos 
Status: O FASB planeja emitir as alterações às normas em 
versão final no primeiro semestre de 2014. 

O objetivo deste projeto é reexaminar as normas 
existentes de apresentação das demonstrações financeiras 
para entidades sem fins lucrativos, focando em aprimorar 
as exigências de classificação de ativos líquidos e as 
informações fornecidas nas demonstrações financeiras e 

nas notas explicativas sobre liquidez, desempenho 
financeiro e fluxos de caixa. 

O Board decidiu provisoriamente: 

• Substituir as exigências existentes a fim de apresentar 
os totais, para cada uma das três classes de ativos 
líquidos, na posição das demonstrações financeiras. O 
Board também decidiu efetuar alterações na 
terminologia e definição das classes de ativos líquidos. 

• Manter a exigência atual para fornecer informações 
referentes à natureza e aos montantes de diferentes 
tipos de restrições impostas pelo doador, mas 
modificar as exigências para: (a) remover a distinção 
entre restrição temporária e permanente, e (b) em vez 
de descrever as diferenças na natureza, focar em 
como e quando os recursos podem ser utilizados 
(ativos líquidos). 

Entidades de Interesse Variável (VIEs) e Entidades 
de Interesse Votante 
Status: O FASB espera emitir a atualização das normas 
referentes a este assunto no segundo semestre de 2014. 

Este projeto de consolidação começou com um projeto 
em conjunto entre o FASB e o IASB com o intuito de 
desenvolver normas contábeis melhoradas e 
harmonizadas referentes à consolidação, para serem 
aplicadas a todas as companhias (isto é, entidades de 
interesse variável (VIEs) e entidades de interesse votante). 
Todavia, os comitês decidiram pela não convergência de 
todos os aspectos deste tópico, principalmente por causa 
de pontos de vista conflitantes sobre “controle com 
menor do que a maioridade dos direitos de voto” e a 
consideração sobre “potenciais direitos de voto”. 

Adicionalmente, também propõe algumas alterações 
adicionais que visam uniformizar alguns aspectos 
relacionados aos modelos de consolidação para VIEs e 
entidades de interesse votante. Os comentários relativos à 
minuta de exposição deveriam ter sido enviados até 15 de 
fevereiro de 2012.  

A nova e modificada norma do IASB relativa à 
consolidação, emitida em maio de 2011, endereça 
demonstrações financeiras consolidadas, joint 
arrangements e divulgações relativas a participações e 
interesses em outras entidades. 
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A avaliação qualitativa que determina se aqueles com 
poder de tomada de decisão (ou sócios gerais) são 
considerados principais ou agentes levaria em 
consideração o propósito e o desenho da entidade, e 
incluiria também uma avaliação sobre: (1) os direitos 
mantidos por outras partes; (2) a remuneração daqueles 
com poder de tomada de decisão; e (3) a exposição à 
variabilidade do retorno de outras participações mantidas 
por aqueles com poder de tomada de decisão. 
Adicionalmente, a proposta também propõe: 

• Modificar o critério para determinar: (1) se uma 
entidade deve ser classificada como VIE; e (2) quem é 
o principal beneficiário da VIE. 

• Revisar as definições de direitos de proteção 
(protective rights), direitos de participação 
(participating rights) e direitos de exclusão (kickout 
rights). Em particular, esta proposta alinharia a análise 
de todos estes direitos sob a ótica dos modelos de 
VIE, capital votante e modelos de sociedade. 

• Modificar a norma que trata da avaliação de 
sociedades para fins de consolidação (em particular, 
se um sócio deve consolidar uma sociedade limitada). 
Esta avaliação qualitativa permitiria a um sócio 
analisar sua estrutura econômica para determinar a 
consolidação ou não da sociedade. 

• Eliminar a prorrogação indefinida prevista no ASU 
2010–10 relativo a participações em determinadas 
entidades. 

Outros Projetos do FASB 
Além dos projetos listados anteriormente, o FASB possui 
ativos os seguintes projetos: 

• Definição de um negócio. 

• Continuidade operacional da entidade (“going 
concern”). 

• Entidades de investimento: divulgações sobre 
participações em outra entidade de investimento. 

• Pelo status dos projetos disponibilizado pelo FASB em 
seu website, atualizado em outubro de 2013, não é 
esperada a emissão de minutas de documentos ou 
documentos finais em 2013 ou 2014. 

SEC 
SEC Emite Norma Final sobre Relatório de 
Corretoras 
Em 30 de julho de 2013, a SEC emitiu uma regra final que 
altera alguns requisitos para corretoras. As alterações 
incluem o seguinte: 

• Auditorias de corretoras devem ser conduzidas de 
acordo com as normas do PCAOB, uma vez que o 
Dodd–Frank Act autorizou o PCAOB a supervisionar 
essas auditorias. 

• Corretoras devem arquivar suas demonstrações 
financeiras anuais na SEC juntamente com um 
relatório de conformidade ou um relatório de isenção 
que é preparado pelo corretor, bem como alguns 
relatórios que são elaborados pelo auditor 
independente que cobre o relatório financeiro e o 
relatório de conformidade ou o relatório de isenção. 

• A corretora deve permitir que os representantes da 
SEC ou o órgão designado para fiscalização das 
corretoras (DEA) revisem a documentação associada a 
certos relatórios do auditor da corretora e permitir 
que o auditor discuta os resultados relativos aos 
relatórios com esses representantes, quando 
solicitado, em conexão com um exame regulatório da 
corretora. 

• A corretora é requerida a arquivar um novo 
formulário com o DEA que possui informações sobre 
as práticas da corretora com relação à custódia de 
valores mobiliários e fundos de clientes e não clientes. 
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Taxas de câmbio 

Dólar x Real 

 
2012 2013 

 
Compra Venda Médio Compra Venda Médio 

Janeiro 1,7385 1,7391 1,7897 1,9877 1,9883 2,0311 

Fevereiro 1,7086 1,7092 1,7184 1,9749 1,9754 1,9733 

Março 1,8215 1,8221 1,7953 2,0132 2,0138 1,9828 

Abril 1,8912 1,8918 1,8548 2,0011 2,0017 2,0022 

Maio 2,0217 2,0223 1,9860 2,1314 2,1319 2,0348 

Junho 2,0207 2,0213 2,0492 2,2150 2,2156 2,1690 

Julho 2,0494 2,0499 2,0287 2,2897 2,2903 2,2540 

Agosto 2,0366 2,0372 2,0294 2,3719 2,3725 2,3475 

Setembro 2,0300 2,0306 2,0281 2,2294 2,2300 2,2705 

Outubro 2,0308 2,0313 2,0298 2,2020 2,2026 2,1886 

Novembro 2,1068 2,1074 2,0678 2,3243 2,3249 2,2958 

Dezembro 2,0429 2,0435 2,0778 (*) (*) (*) 

Euro x Real  

 
2012 2013 

 
Compra Venda Médio Compra Venda Médio 

Janeiro 2,3021 2,3049 2,3078 2,6977 2,6987 2,7014 

Fevereiro 2,2942 2,2970 2,2708 2,5824 2,5832 2,6324 

Março 2,4270 2,4298 2,3728 2,5843 2,5853 2,5696 

Abril 2,5065 2,5080 2,4439 2,6354 2,6364 2,6066 

Maio 2,4872 2,4899 2,5368 2,7668 2,7676 2,6378 

Junho 2,5596 2,5606 2,5708 2,8817 2,8827 2,8676 

Julho 2,5234 2,5242 2,4958 3,0435 3,0452 2,9456 

Agosto 2,5610 2,5620 2,5180 3,1297 3,1308 3,1139 

Setembro 2,6100 2,6109 2,6111 3,0170 3,0181 3,0043 

Outubro 2,6339 2,6348 2,6340 2,9982 2,9995 2,9865 

Novembro 2,7384 2,3794 2,6542 3,1610 3,1626 3,0968 

Dezembro 2,6944 2,6954 2,7270 (*) (*) (*) 

  

Índices de mercado 
2012 e 2013 



Índices de mercado 2012–2013 
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Índices de inflação 

IGP–M – Índices de Preços – Mercado 

 
2012 2013 

 Valor Mês (%) Ano (%) 
Últimos 12 
meses (%) 

Valor Mês (%) Ano (%) 
Últimos 12 
meses (%) 

Janeiro 474,43 0,25 0,25 4,53 511,98 0,34 0,34 7,91 

Fevereiro 474,14 –0,06 0,19 3,43 513,47 0,29 0,63 8,29 

Março 476,17 0,43 0,62 3,23 514,53 0,21 0,84 8,06 

Abril 480,23 0,85 1,47 3,65 515,28 0,15 0,98 7,30 

Maio 485,14 1,02 2,51 4,26 515,30 0,00 0,99 6,22 

Junho 488,34 0,66 3,19 5,14 519,15 0,75 1,74 6,31 

Julho 494,89 1,34 4,57 6,67 520,51 0,26 2,01 5,18 

Agosto 501,96 1,43 6,07 7,72 521,27 0,15 2,16 3,85 

Setembro 506,80 0,97 7,09 8,07 529,09 1,50 3,69 4,40 

Outubro 506,93 0,02 7,12 7,52 533,62 0,86 4,58 5,27 

Novembro 506,80 –0,03 7,09 6,96 535,17 0,29 4,88 5,60 

Dezembro 510,25 0,68 7,82 7,82 (*) (*) (*) (*) 

IGP–DI – Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna 

 
2012 2013 

 Valor Mês (%) Ano (%) 
Últimos 12 
meses (%) 

Valor Mês (%) Ano (%) 
Últimos 12 
meses (%) 

Janeiro 466,979 0,30 0,30 4,29 504,830 0,31 0,31 8,11 

Fevereiro 467,308 0,07 0,37 3,38 505,832 0,20 0,51 8,24 

Março 469,910 0,56 0,93 3,32 507,375 0,31 0,81 7,97 

Abril 474,683 1,02 1,95 3,86 507,087 –0,06 0,76 6,83 

Maio 479,019 0,91 2,89 4,80 508,715 0,32 1,08 6,20 

Junho 482,311 0,69 3,59 5,66 512,598 0,76 1,85 6,28 

Julho 489,621 1,52 5,16 7,31 513,313 0,14 1,99 4,84 

Agosto 495,949 1,29 6,52 8,04 515,688 0,46 2,46 3,98 

Setembro 500,314 0,88 7,46 8,17 522,690 1,36 3,86 4,47 

Outubro 498,739 –0,31 7,12 7,41 525,966 0,63 4,51 5,46 

Novembro 499,989 0,25 7,39 7,22 (*) (*) (*) (*) 

Dezembro 503,283 0,66 8,10 8,10 (*) (*) (*) (*) 
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IPC – DI/FGV – Índice de Preços ao Consumidor – Disponibilidade interna 

 
2012 2013 

 
Mês (%) Ano (%) 12 meses (%) Mês (%) Ano (%) 12 meses (%) 

Janeiro 0,81 0,81 5,88 1,01 1,01 5,95 

Fevereiro 0,24 1,06 5,62 0,33 1,34 6,04 

Março 0,6 1,66 5,50 0,72 2,07 6,16 

Abril 0,52 2,19 5,05 0,52 2,60 6,17 

Maio 0,52 2,72 5,06 0,32 2,93 5,96 

Junho 0,11 2,83 5,37 0,35 3,29 6,22 

Julho 0,22 3,05 5,47 –0,17 3,12 5,80 

Agosto 0,44 3,51 5,69 0,20 3,32 5,54 

Setembro 0,54 4,07 5,73 0,30 3,63 5,29 

Outubro 0,48 4,58 5,97 0,55 4,20 5,36 

Novembro 0,45 5,05 5,89 (*) (*) (*) 

Dezembro 0,66 5,74 5,74 (*) (*) (*) 

INPC/IBGE – Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

 
2012 2013 

 Valor Mês (%) Ano (%) 
Últimos 12 
meses (%) 

Valor Mês (%) Ano (%) 
Últimos 12 
meses (%) 

Janeiro 3516,11 0,51 0,51 5,63 3749,25 0,92 0,92 6,63 

Fevereiro 3529,82 0,39 0,90 5,47 3768,65 0,52 1,44 6,77 

Março 3536,17 0,18 1,08 4,97 3791,36 0,60 2,05 7,22 

Abril 3558,81 0,64 1,73 4,88 3813,73 0,59 2,66 7,16 

Maio 3578,38 0,55 2,29 4,86 3827,08 0,35 3,02 6,95 

Junho 3587,67 0,26 2,56 4,90 3837,80 0,28 3,30 6,97 

Julho 3603,10 0,43 3,00 5,36 3832,81 –0,13 3,17 6,38 

Agosto 3619,31 0,45 3,46 5,39 3838,94 0,16 3,33 6,07 

Setembro 3642,12 0,63 4,11 5,58 3849,31 0,27 3,61 5,69 

Outubro 3667,97 0,71 4,85 5,99 3872,79 0,61 4,25 5,58 

Novembro 3687,78 0,54 5,42 5,95 (*) (*) (*) (*) 

Dezembro 3715,07 0,74 6,20 6,20 (*) (*) (*) (*) 

  



Índices de mercado 2012–2013 
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TJLP – Taxa de Juros de Longo Prazo 

TJLP (% ao ano) 

 
2010 2011 2012 2013 

Janeiro 6,00 6,00 6,00 5,00 

Fevereiro 6,00 6,00 6,00 5,00 

Março 6,00 6,00 6,00 5,00 

Abril 6,00 6,00 6,00 5,00 

Maio 6,00 6,00 6,00 5,00 

Junho 6,00 6,00 6,00 5,00 

Julho 6,00 6,00 5,50 5,00 

Agosto 6,00 6,00 5,50 5,00 

Setembro 6,00 6,00 5,50 5,00 

Outubro 6,00 6,00 5,50 5,00 

Novembro 6,00 6,00 5,50 5,00 

Dezembro 6,00 6,00 5,50 5,00 

SELIC 

SELIC (% ao ano) 

 
2010 2011 2012 2013 

Janeiro 0,66 0,86 0,89 0,60 

Fevereiro 0,59 0,84 0,75 0,49 

Março 0,76 0,92 0,82 0,55 

Abril 0,67 0,84 0,71 0,61 

Maio 0,75 0,99 0,74 0,60 

Junho 0,79 0,96 0,64 0,61 

Julho 0,86 0,97 0,68 0,72 

Agosto 0,89 1,07 0,69 0,71 

Setembro 0,85 0,94 0,54 0,71 

Outubro 0,81 0,88 0,61 0,81 

Novembro 0,81 0,86 0,55 0,72 

Dezembro 0,93 0,91 0,55 (*) 

(*) Dados públicos não disponíveis até a data de preparação deste material 
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