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Apresentação

Fernando Alves
Sócio Presidente  
PwC - Brasil

É com satisfação que apresento a 
25ª edição do Guia Demonstrações 
Financeiras Sinopses Normativa e 
Legislativa da PwC Brasil. Todos os 
anos, uma equipe de profissionais das 
áreas de auditoria e consultoria tributária 
e societária se dedica a compilar e 
analisar os efeitos das normas que 
foram instituídas ou alteradas durante 
o exercício social que se encerra e que 
possam ter efeitos mais específicos 
e relevante sobre a elaboração das 
Demonstrações Financeiras.

Como sabemos, as Demonstrações 
Financeiras, mais do que um importante 
instrumento de prestação de contas 
para os diversos stakeholders – 
acionistas, órgãos reguladores, governo 
e sociedade em geral, são parte 
essencial do processo de Governança 
de qualquer companhia. Constituem-se 
em ponto de partida indispensável para 
o conhecimento e a análise da situação 
econômico financeira de uma empresa e 
embasam as decisões de negócios.  

Além do conteúdo técnico relacionado 
especificamente à preparação desses 
documentos, oferecemos ainda 
no referido Guia, interpretações 
e comentários sobre aspectos do 
atual contexto econômico, tributário 
e societário do País que exercem 
influência no ambiente de negócios, 
assim como as perspectivas e 
prognósticos para o próximo ano.   
A cada edição buscamos acrescentar 
às seções e assuntos tradicionalmente 
abordados, outros tópicos relevantes 
para o meio empresarial. Dessa forma, 
este ano acrescentamos uma seção  
que versa sobre aspectos de 
governança corporativa.

Nós, da PwC, mantemos o compromisso 
de trabalhar ativamente para disseminar 
o conhecimento que acumulamos 
como líderes em nosso segmento de 
negócios. Nesse sentido, esperamos 
que esta publicação seja uma fonte 
valiosa de consulta na preparação das 
Demonstrações Financeiras referentes 
ao exercício social findo em 2015.
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2015: Ano marcado pelas reformas contracionistas  
e retração da economia

A retração econômica em 2015 não é  
mais apenas uma possibilidade, mas, sim,  
um fato consumado.

A grande questão é saber qual é sua dimensão, 
que impactos ela terá e por quanto tempo seus 
efeitos e  desdobramentos  serão  sentidos. 
Com isso em mente, apresentamos aqui 
alguns dados econômicos já consolidados e as 
previsões para 2015. 

Inicialmente, espera-se que o programa de 
recomposição fiscal iniciado pelo Governo limite 
significativamente o crescimento econômico  
em 2015.

Além disso, o cenário político conturbado e 
os efeitos da perda do grau de investimento 
atribuido pela Standard and Poor’s (S&P)  
acabaram por afetar negativamente o  ímpeto 
dos empresários, assim como o afluxo de 
capitais e a confiança do consumidor.

Essas evidências apontam para um ano de 
decrescimento econômico, associado a um 
menor dinamismo dos serviços (-2,0%); e 
a uma brusca queda na indústria (-5,4%). 
Contudo espera-se também um bom 
crescimento no setor agropecuário (2,0%).

Crescimento Anual - PIB Brasil
Fonte: IBGE; Projeção: Lafis Fonte: IBGE; Projeção: Lafis
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Contexto Econômico | Brasil: Aspectos econômicos 2015/2016

A PwC fez uma parceria com a 
Lafis Consultoria para fornecer 
aos nossos leitores o panorama 
econômico do Brasil neste ano 
de 2015 e também oferecer uma 
análise para os próximos anos.
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Preços administrados e alimentos pressionaram  
a inflação em 2015

Desde janeiro deste ano, mês após 
mês, as expectativas de mercado para a 
inflação de 2015 (IPCA) vêm se elevando 
sistematicamente. Em janeiro, elas projetavam 
uma inflação de 7,0% para o acumulado de 
2015. Passados onze meses, apontam para 
uma taxa de 10,3%. O motivo foi a própria 
evolução do índice durante o ano. Ao fim de 
outubro, o IPCA acumulado em 2015 registrou 
alta de 8,5%. Já no acumulado em 12 meses, o 
índice atingiu 9,9%. 

Nesse período, entre todas as subcategorias 
que compõem o IPCA, o grupo Habitação 
(2,78 p.p) foi o que mais pressionou o índice, 
em razão da grande elevação dos preços 
administrados, como energia elétrica, água 
e esgoto, e gás de cozinha. Em seguida, 
vieram Alimentação e Bebidas (contribuição 
de 2,56 p.p) e Transporte (1,73 p.p), categoria 
influenciada pela alta do preço dos combustíveis  
das tarifas de transporte público urbano.

A estimativa de 10,1% para o acumulado de 
2015 é um valor consideravelmente maior que 
o teto da margem de tolerância predeterminada 
pelo regime de metas de Inflação do Banco 
Central (Bacen), fixado em 6,5%.  

IPCA - acumulado 12 meses

IPCA - por grupo Acumulado de janeiro a agosto/2015

Fonte: IBGE

Fonte: IBGE
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Categoria Peso mês ago. Impacto (p.p.)
IPCA 100% 9,93
1. Alimentação e Bebidas 24,92% 2,56

2. Transportes 18,20% 1,73

3. Habitação 15,87% 2,78

4. Saúde e Cuidados Pessoais 11,25% 0,96

5. Despesas Pessoais 10,76% 1,02

6. Vestuário 6,13% 0,23

7. Educação 4,63% 0,42

8. Artigos de Residência 4,35% 0,20

9. Comunicação 3,91% 0,03

Contexto Econômico | Brasil: Aspectos econômicos 2015/2016

Inflação - IPCA
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Brasil corre grande risco de perder o grau  
de investimento

Ao longo do ano, o governo revisou (para 
baixo) diversas vezes a meta de superávit 
primário do setor público para 2015. No entanto, 
dada a constante deteriorização do cenário 
fiscal, dificilmente essa meta será cumprida. 
A previsão é que o governo apresente déficit 
primário ao fim de 2015 (equivalente a  
0,79% do PIB). Com isso, o país vive a situação 
de perda iminente do grau de investimento 
concedido por pelo menos mais uma das três 
maiores agências de classificação de risco.

Em 2015, o resultado primário acumulado 
até setembro foi deficitário em R$ 33,1 
bilhões, frente ao déficit de R$11,6 bilhões 
no mesmo período de 2014. O resultado se 
deve, sobretudo, à redução real de 5,4% da 
receita líquida, uma vez que a despesa total 
apresentou queda de 3,3%  em termos reais. 

Brasil: Evolução do Resultado Primário

Fonte: BACEN
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Política Fiscal: Rating Brasil
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Incertezas econômicas e políticas do real

Em 2015, o real percorreu uma trajetória de 
desvalorização, chegando a ultrapassar o valor 
de R$ 4,12/US$ em setembro. No acumulado 
dos onze primeiros meses de 2015, a taxa 
média ficou em R$/US$ 3,29/dólar, uma 
desvalorização de R$ 0,98 em comparação à 
média do mesmo período de 2014. 

O motivo foi o aumento das incertezas dos 
agentes em relação ao ambiente econômico 
(mau resultado do PIB, baixo  dinamismo 
industrial e fracasso do governo em atingir 
a meta de superávit primário), somado às 
incertezas políticas e econômicas criadas pelas 
investigações acerca do esquema de corrupção 
que envolveu algumas das maiores empresas 
em operação no país.

A desvalorização cambial também se deveu 
à decisão da agência Standard and Poor’s 
(S&P) de rebaixar o rating brasileiro para o grau 
“especulativo”. Em seu comunicado, a agência 
mencionou como motivos a deterioração fiscal e 
a falta de coesão da equipe ministerial.

Evolução da Taxa de Câmbio (R$/US$)

Desvalorização da moeda frente ao dólar em %

Fonte: BACEN

Fonte: Banco Mundial
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Câmbio
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O fraco desempenho  
da economia interrompe 
o longo ciclo de alta  
da SELIC

A fim de controlar o crédito e o consumo e, 
assim, conter a inflação, o Copom optou por 
elevar a taxa básica de juros (SELIC) de forma 
ininterrupta, em um ciclo iniciado em outubro de 
2014 e encerrado em julho de 2015. 

O aumento de 250 pontos-base da SELIC, 
que passou de 11,75% a.a. para 14,25% 
a.a., expressou a intenção das autoridades 
monetárias de coordenar as expectativas e  
criar um ambiente propício para a entrada  
(ou pelo menos evitar a fuga) do capital  
externo necessário para financiar o déficit 
na conta corrente.

No entanto, devido ao fraco desempenho da 
economia e à necessidade de conter o rítmo 
de retração do PIB, o Copom decidiu por fim ao 
ciclo de alta, mantendo a taxa SELIC estável 
em 14,25%  a.a

Evolução Selic
Fonte: BACEN
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Política Monetária - SELIC
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Desemprego avança significativamente

Nas seis regiões metropolitanas analisadas 
pelo IBGE (Recife, Salvador, Belo Horizonte, 
Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre), o 
desemprego fechou o mês de outubro de 2015 
em 7,9%. No acumulado do ano, a taxa média 
atingiu 6,8%, - 1,9 ponto percentual acima dos 
4,9% registrados no mesmo período de 2014.

O rendimento da população ocupada nos oito 
primeiros meses de 2015 apresentou queda 
de 3,3% em relação ao mesmo período do ano 
anterior e atingiu R$ 2.228,44).

Taxa de Desemprego Mensal Em proporção da PEA (%).
Fonte: IBGE
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Mercado de trabalho e os efeitos  
da retração econômica

O desemprego no País segue em alta 
desde o início do ano e, pela primeira 
vez desde 2011, houve queda no 
rendimento médio.

O encarecimento do crédito, 
devido ao aumento da taxa básica 
de juros (SELIC), e o alto nível 
de endividamento das famílias 
influenciaram  esse desempenho,  
mas  ele certamente também reflete  
o mau momento vivido pela economia 
brasileira, pois nem o setor produtivo 
nem o consumo apresentam resultados 
satisfatórios.

Como o cenário econômico não deverá 
melhorar até o fim de 2015, a Lafis 
projeta que a taxa de desemprego deve 
aumentar, atingindo o percentual médio 
de 6,9%.

Contexto Econômico | Brasil: Aspectos econômicos 2015/2016

Mercado de Trabalho
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O cenário conjuntural do país não sugere um 
bom horizonte (pelo menos em termos de 
crescimento e dinamização do consumo e 
produção) para 2015, nem para o ano seguinte. 

Com base nos resultados dos agregados 
econômicos que destacamos anteriormente, 
espera-se que o Brasil ainda sofra as 
consequências dos ajustes fiscais que precisa 
fazer após adotar uma política monetária e 
fiscal expansionista em 2014.

Assim seguem, as nossas principais 
conclusões e diretrizes orientadoras para este 
ano e o seguinte: 

Contexto Econômico | Brasil: Aspectos econômicos 2015/2016

Conclusão

 ●  A inflação deve se manter acima do teto da  meta, encerrando  
o ano da mesma forma. 

 ● Considerando a aceleração da inflação, nas últimas reuniões do 
Copom, a taxa Selic foi elevada  e o Banco Central  demonstrou 
ter a intenção de levar a inflação para o centro da meta nos 
próximos anos. No entanto, dadas as pressões cambiais, a 
inflação dificilmente convergirá para o centro da meta antes 
de 2017.

 ●  A deterioração do cenário fiscal leva o país a  perda iminente do 
grau de investimento concedido por , pelo menos , mais uma  
das três maiores agências de classificação de risco.

 ● Embora o governo reafirme seu compromisso com as metas 
de superávit primário em 2015 e 2016, a Lafis considera que 
dificilmente elas serão alcançadas.

 ● O impacto da desaceleração econômica já pode ser observado 
também no setor de serviços, que deve apresentar retração  
em 2015.

 ● A indústria ainda sofre com a perda de competitividade  
e representa um dos principais vetores de queda  da atividade  
no ano.

 ● Em 2015, o PIB deverá apresentar  significativa queda em relação 
ao ano anterior.
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Probabilidade  
de ocorrência

Impacto

A persistência de um cenário político marcado por indefinições e incertezas quanto à governabilidade 
pode comprometer a saúde institucional e impactar negativamente a economia doméstica.

Internacionalização das empresas brasileiras, bem como empresas familiares se alinhando para IPOs, 
além de outras estratégias de crescimento com uso maior de tecnologia. 

Possibilidade de a crise energética/hídrica se agravar nos próximos anos, uma vez que os reservatórios 
nacionais (sobretudo os localizados nas regiões Sudeste e Nordeste) ainda estão em níveis baixos. 
Nesse caso, um possível racionamento poderia prejudicar a produção industrail, com efeitos negativos 
para a economia.

A deteriorização fiscal pode reduzir as expectativas do empresariado nacional e internacional, com 
impactos nos investimentos e na produção.

Após a Standard & Poors rebaixar o rating brasileiro, existe a possibilidade de uma fuga de investimentos 
do país, reduzindo o nível de investimentos estrangeiros diretos (IED) e produzindo desvalorização 
cambial.

Aumento de investimentos estrangeiros diretos, bem como fluxo de comércio “Sul-Sul” e “Leste-Sul” e 
fluxos de capital. Orientação geopolítica para estas regiões.

Fatores que poderão impactar o país  
nos próximos anos

Contexto Econômico | Brasil: Aspectos econômicos 2015/2016
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Contexto 
Contábil

Accounting  follows 
economics
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Accounting follows economics

Tadeu Cendon
Sócio PwC

Contexto Contábil | Accounting follows economics

A contabilidade é moldada por mudanças no 
ambiente socioeconômico e em resposta a 
progressos tecnológicos. “Accounting follows 
economics” – é como a literatura internacional 
descreve o fenômeno. Desde as Grandes 
Navegações, passando pela Revolução 
Industrial, até a internacionalização dos 
mercados de capitais, novas interpretações 
e pronunciamentos contábeis surgem para 
atender necessidades específicas dos usuários 
das demonstrações financeiras. 

Por exemplo, quando grandes volumes de 
capital foram exigidos para financiar a transição 
do mercantilismo para processos de produção 
em massa, a contabilidade se adaptou 
para gerar informações para proprietários 
recém-divorciados da administração de suas 
empresas. Posteriormente, a crise de 1929 
resultou em regulação mais rigorosa dos 
padrões contábeis em todo o mundo. Mais 
recentemente, a globalização da economia e 
a internacionalização dos mercados criaram 
condições favoráveis para a convergência das 
normas internacionais de contabilidade. 

Hoje, essas atualizações são contínuas. A 
globalização da economia impõe mudanças 
mais dinâmicas à contabilidade. Vimos a 
emissão do IFRS 9 – Financial Instrumensts, 
como resultado das críticas originadas durante 
a crise financeira de 2008 à complexidade 
das normas sobre instrumentos financeiros. 
Também, presenciamos o surgimento de novos 
padrões para reconhecimento de receita, os 
quais passarão a ser ditados pelo IFRS 15 – 
Revenue from Customers. Antes do IFRS 15, 
inconsistências entre pronunciamentos sobre 
reconhecimento de receitas resultavam em 
transações semelhantes sendo contabilizadas 
de forma diferente, gerando diversidade 
nas práticas adotadas pelas empresas e 
pressões do mercado por maior consistência 
e comparabilidade entre as demonstrações 
financeiras. Finalmente, o Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis emitiu o OCPC 07 
– Notas Explicativas em resposta ao paradoxo 
criado pelo excesso de informações irrelevantes 
e omissão de informações relevantes nas 
demonstrações financeiras, que tem sido objeto 
de críticas principalmente por parte de analistas 
e investidores. 
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1. IFRS 9 – Financial Instruments

O principal objetivo do IFRS 9 é simplificar os 
padrões para reconhecimento e mensuração de 
instrumentos financeiros. Dada a complexidade 
do tema, o IASB dividiu o projeto em três 
etapas: i) classificação e mensuração; ii) 
impairment; e iii) hedge accounting. 

O novo modelo de classificação e mensuração 
de ativos financeiros é baseado nas 
características dos fluxos de caixa dos 
instrumentos financeiros e no modelo de 
negócios com que são gerenciados. Já o novo 
padrão para reconhecimento de impairment de 
ativos financeiros incorpora o conceito de perda 
esperada, que resultará no reconhecimento 
mais tempestivo de perdas por créditos de 
liquidação duvidosa. Finalmente, as novas 
regras para adoção do hedge accounting 
têm como principal objetivo aproximar a 
contabilidade à lógica econômica usada no 
processo de gerenciamento de risco. O IFRS 9 
entra em vigor em 2018.

2. IFRS 15 – Revenue from Customers

O objetivo do IFRS 15 é prover um modelo 
único e abrangente para reconhecimento 
de receita e aprimorar a comparabilidade 
entre empresas de diferentes setores de 
indústria e em diferentes mercados. O novo 
pronunciamento dispõe sobre os princípios 
para determinar quando a receita deve ser 
reconhecida e quanto de receita reconhecer. 

O novo modelo de reconhecimento de receita 
é composto por cinco etapas, quais sejam: i) 
identificar contratos com clientes; ii) identificar 
obrigações de execução do contrato; iii) 
determinar o preço da transação; iv) alocar 
o preço da transação às obrigações de 
execução; v) reconhecer a receita quando a 
correspondente obrigação de execução  
for satisfeita.

Com o novo pronunciamento, espera-se que 
contratos economicamente semelhantes sejam 
reconhecidos contabilmente em bases mais 
consistentes. No Brasil espera-se um impacto 
grande em algumas indústrias específicas, 
dentre elas a de incorporação imobiliária e 
telecomunicações. Difícil é dizer que não será 
impactado, dada a abrangência da norma. 
É fundamental que um diagnóstico seja feito 
tão logo quanto possível, já que um possível 
impacto no total da receita ou na oportunidade 
de seu reconhecimento é sempre relevante. 
Quando mais cedo a administração das 
empresas e os investidores puderem saber, 
melhor. O IFRS 15 estará vigente a partir  
de 2018. 

Contexto Contábil | Accounting follows economics

Além de novos pronunciamentos, 
mudanças no ambiente econômico 
desviam a atenção para algumas 
áreas específicas da contabilidade 
de tempos em tempos. Um exemplo 
comum trata-se do impairment 
de ativos em períodos de crise 
econômica. Esta área de foco para 
o fechamento de 2015 e os novos 
normativos contábeis emitidos pelo 
CPC e IASB1 são discutidos a seguir.

1  O International Accounting Standards Board (IASB) 
atualmente conduz projeto denominado Disclosure Initiative, 
o qual busca propor alternativas para o aprimoramento das 
informações divulgadas em notas explicativas às demonstrações 
financeiras.	
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3. OCPC 07 – Notas Explicativas

A adoção das normas internacionais resultou 
em aumento significativo do volume de 
informações divulgadas nas demonstrações 
financeiras. Entretanto, o aumento da 
quantidade pode não ser sinônimo de aumento 
da qualidade da informação. Recentes 
estudos acadêmicos também corroboram tais 
constatações1.  Com isso, o objetivo do  
OCPC 07 é aprimorar a qualidade das 
informações divulgadas em notas explicativas, 
provendo orientações mais claras sobre como 
aplicar conceitos de materialidade e relevância 
(já existentes nas normas vigentes) na 
preparação das notas explicativas. 

Com a emissão do OCPC 07, espera-se que 
as demonstrações financeiras sejam mais 
concisas e deem maior ênfase a informações 
úteis à tomada de decisão. O OCPC 07 entrou 
em vigor em 2014, mas como sua aprovação 
ocorreu muito próxima do final do ano, se 
espera que o maior benefício de sua aplicação 
ocorra em 2015.

1  Para maiores informações, ver SOUZA, Estela M. Vieira (2014). Notas 
Explicativas: utilidade das informações financeiras divulgadas no Brasil 
com a adoção das Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS). 
Dissertação de mestrado. Universidade de São Paulo FEA-USP. 

4. Impairment de ativos

Os últimos meses têm sido marcados por 
desvalorização cambial, aumento da volatilidade 
dos mercados e desaquecimento da economia 
em mercados emergentes. Um cenário como 
esse pode levar à revisão de orçamentos e 
projeções com base na expectativa de queda 
dos fluxos de caixa gerados por ativos não 
financeiros. Em última análise, tal cenário 
resultaria em aumento da probabilidade do 
reconhecimento de perdas por impairment.

Três áreas de atenção se destacam em 
uma revisão robusta para fins de teste de 
impairment: i) fluxos de caixa: as projeções 
de receita devem ser suportadas por taxas 
de crescimento e rentabilidade históricas ou 
consistentes com as taxas do setor de indústria 
em que a entidade opera; ii) referências 
de mercado: a resposta final do modelo 
deve ser consistente com fontes externas à 
entidade disponíveis no mercado; e iii) taxa de 
desconto: a taxa de desconto deve refletir os 
riscos específicos ao ativo sendo avaliado para 
fins de impairment. 

Contexto Contábil | Accounting follows economics
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5. Conclusão

A internacionalização dos mercados de 
capitais e a globalização da economia 
impõem mudanças cada vez mais dinâmicas 
à contabilidade. Arrendamento mercantil 
e contratos de seguros serão as próximas 
áreas afetadas pela emissão de novos 
pronunciamentos contábeis. A participação 
no processo de elaboração de novos 
pronunciamentos passou a ser vital para que 
preparadores e usuários das demonstrações 
financeiras influenciem e antecipem eventuais 
impactos causados pela adoção de novos 
normativos contábeis.

Embora 2018 seja o prazo para adoção do 
IFRS 9 e do IFRS 15, as demonstrações 
financeiras findas em 2015 já devem, na medida 
do possível, conter os resultados da avaliação 
dos impactos decorrentes desses novos 
pronunciamentos. 

O prazo de 2018 pode parecer distante. 
Entretanto, a nova norma sobre reconhecimento 
de receitas e, especialmente no caso de 
instituições financeiras, os novos padrões 
contábeis sobre instrumentos financeiros podem 
requerer extensa revisão de processos  
e sistemas. 

Contexto Contábil | Accounting follows economics
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Contexto Tributário | A tributação de dividendos no Brasil e seus efeitos sobre o investimento

A admissão, no Brasil, do padrão internacional 
de Contabilidade, nos termos dos International 
Financial Reporting Standards – IFRS, 
trouxe significativa mudança na cultura 
empresarial brasileira. A Contabilidade passou 
a ser direcionada prioritariamente para os 
investidores e para o mercado, rompendo com a 
tradicional influência das regras tributárias sobre 
a prática contábil. 

Para assegurar a neutralidade entre as leis 
comercial e tributária num primeiro momento, 
foi editada a Lei nº 11.941/09, que instituiu um 
regime fiscal denominado “Regime Tributário 
de Transição” (RTT). Segundo o RTT, os novos 
padrões contábeis não devem produzir efeitos 
tributários no Brasil. Os contribuintes devem 
adotar os métodos e critérios contábeis vigentes 
em 31 de dezembro de 2007 para apurar o 
Imposto de Renda.

Com o fim do RTT e a introdução da nova 
disciplina da Lei nº 12.973/14, a neutralidade 
tributária passou a ser definida na legislação 
fiscal, exonerando o contribuinte da 
responsabilidade de assegurar a neutralidade 
em cada caso.  

De fato, a partir de 2014 (para os não optantes), 
as regras societárias passaram a afetar a 
apuração do lucro tributável caso não haja  
regra específica de neutralização na nova 
legislação fiscal.

Nos anos de vigência do RTT, as autoridades 
fiscais sustentavam que a isenção concedida 
à distribuição de dividendos só seria aplicável 
ao lucro apurado segundo as regras fiscais, já 
que este poderia ser inferior ao lucro societário 
passível de distribuição aos acionistas. Se uma 
empresa, por exemplo, teve R$ 100 milhões 
de lucro societário, mas apenas R$ 70 milhões 
de lucro fiscal, ela poderia distribuir dividendos 
isentos de IR apenas até o limite de  
R$ 70 milhões. 

Surge, então, uma relevante controvérsia 
sobre qual deveria ser o valor base para fins 
de distribuição de dividendos isentos: os 
resultados apurados segundo as novas regras 
contábeis introduzidas pela Lei nº 11.638/07 
(“lucro societário”), ou o resultado apurado 
conforme as regras contábeis vigentes em 31 
de dezembro de 2007 (“lucro fiscal”).
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1. Histórico sobre a tributação  
dos dividendos

O art. 10, da Lei nº 9.249/95  prevê que:

Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados 
com base nos resultados apurados a 
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou 
creditados pelas pessoas jurídicas tributadas 
com base no lucro real, presumido ou 
arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência 
do imposto de renda na fonte, nem 
integrarão a base de cálculo do imposto 
de renda do beneficiário, pessoa física ou 
jurídica, domiciliado no País ou no exterior. 
(Grifamos). 

A Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN), 
por meio do Parecer nº 202, de 07 de fevereiro 
de 2013, adotou o entendimento de que são 
apenas considerados isentos os lucros ou 
dividendos distribuídos pelas pessoas jurídicas 
sujeitas ao RTT até o montante do lucro fiscal 
apurado no período, ou seja, do lucro líquido 
apurado conforme os métodos e critérios 
contábeis vigentes em 31 de dezembro  
de 2007.

Posteriormente, foi publicada a Lei  
nº 12.973/14, cujo art. 72 decidiu isentar os 
dividendos distribuídos em montante superior 
ao “lucro fiscal” com base nos resultados 
apurados entre 2008 e 2013. O dispositivo legal 
está assim redigido:

Os lucros ou dividendos calculados com 
base nos resultados apurados entre 1º 
de janeiro de 2008 e 31 de dezembro de 
2013 pelas pessoas jurídicas tributadas com 
base no lucro real, presumido ou arbitrado, 
em valores superiores aos apurados 
com observância dos métodos e critérios 
contábeis vigentes em 31 de dezembro de 
2007, não ficarão sujeitos à incidência do 
imposto de renda na fonte, nem integrarão 
a base de cálculo do imposto de renda e da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
do beneficiário, pessoa física ou jurídica, 
residente ou domiciliado no País ou no 
exterior. (Grifamos)

Observe-se, entretanto, que o silêncio da Lei 
nº 12.973/14 a respeito dos lucros auferidos 
em 2014 não autoriza a interpretação de que 
a isenção prevista no art. 10 da Lei 9.429/10 
estaria tacitamente revogada, porque seu 
objetivo foi esclarecer a controvérsia com 
relação aos resultados apurados entre 2008 e 
2013 pelo Parecer da PGFN durante a vigência 
do RTT.

Além disso, do ponto de vista prático, não faria 
sentido reconhecer a isenção para os anos de 
2008 a 2013, e também a partir de 2015, mas 
apenas com relação a 2014 impor algum tipo  
de restrição. 

Ocorre que a Instrução Normativa RFB  
nº 1.492/14 decidiu adotar outra interpretação 
sobre a norma de isenção e determinou que os 
dividendos relativos aos resultados apurados 
no ano de 2014 que excederem o denominado 
lucro fiscal estarão sujeitos à incidência do 
imposto de renda, senão vejamos:

Art. 28. A parcela excedente de lucros 
ou dividendos calculados com base nos 
resultados apurados entre 1º de janeiro de 
2008 e 31 de dezembro de 2013 não ficará 
sujeita à incidência do IRRF, nem integrará 
a base de cálculo do Imposto sobre a Renda 
e da CSLL do beneficiário, pessoa física ou 
jurídica, residente ou domiciliado no País ou 
no exterior.

 Parágrafo único. A parcela excedente de 
lucros ou dividendos calculados com base 
nos resultados apurados no ano de 2014 
deverá: 

I - estar sujeita à incidência do IRRF 
calculado de acordo com a Tabela 
Progressiva Mensal e integrar a base  
de cálculo do Imposto sobre a Renda  
na Declaração de Ajuste Anual do  
ano-calendário do recebimento, no caso de 
beneficiário pessoa física residente no País; 
(Grifamos).

Com a edição dessa orientação normativa, 
instaura-se a incerteza sobre a legalidade da 
exigência de tributos sobre o pagamento de 
dividendos pelas autoridades fiscais sem ter 
havido a revogação da isenção prevista na Lei 
nº 9.249/95.

Contexto Tributário | A tributação de dividendos no Brasil e seus efeitos sobre o investimento
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2. Uma primeira análise literal da 
isenção fiscal 

A isenção prevista no art. 10 da Lei nº 
9.249/95 é ampla, abrangendo lucros ou 
dividendos recebidos por beneficiário pessoa 
física ou jurídica, residente ou não residente, 
independentemente do método de apuração 
adotado para fins de tributação pelo imposto de 
renda da pessoa jurídica (i.e., seja lucro real, 
presumido ou arbitrado).

A redação desse dispositivo deixa claro que o 
lucro utilizado como base para distribuição de 
dividendos é o lucro societário. Isso porque a 
legislação determina que não importa a base 
utilizada para cálculo dos tributos incidentes 
sobre a renda (i.e., lucro real, presumido ou 
arbitrado). Assim sendo, o método de apuração 
do lucro para fins de incidência dos tributos 
sobre a renda não produz impactos em relação 
à isenção dos dividendos, vez que estes 
são distribuídos com base no lucro apurado 
segundo as normas societárias.

Esse entendimento é reforçado pelas 
expressões utilizadas no art. 10 da Lei 
9.249/95, quais sejam “lucros ou dividendos 
calculados com base nos resultados”. “Lucros”, 
“dividendos” e “resultados” são conceitos de 
natureza societária, intimamente relacionados 
à exploração de atividade econômica. Por outro 
lado, conceitos como “lucro fiscal” e “lucro 
real” não existem na realidade, consistindo em 
ficções criadas pelo legislador com o intuito de 
alcançar objetivos de ordem meramente fiscal, 
como por exemplo permitir exclusões e adições 
específicas para fins fiscais que não fariam 
sentido no âmbito do lucro societário, cujo 
objetivo primordial é refletir a situação financeira 
da entidade para o mercado. 

Ressalte-se, nessa linha, que o direito tributário 
é limitado pelo significado dos conceitos de 
direito privado para fins de lhes atribuir seus 
respectivos efeitos fiscais, nos termos dos 
arts. 109 e 110 do Código Tributário Nacional 
(“CTN”). Ou seja, há uma limitação imposta 
primordialmente ao legislador tributário, que 
deve se ater os significados dos conceitos 
emprestados de outros ramos do direito para 
fins de lhes atribuir seus respectivos efeitos 
fiscais. 

Desse modo, o “lucro” mencionado no art. 10 
da Lei 9.249/95, sem qualquer qualificação 
específica, e em meio a outros conceitos 
essencialmente societários, como “dividendos” 
e “resultados”, só pode ser entendido como o 
lucro societário. 

Quando as categorias de Direito Privado 
são apenas referidas na lei tributária, o 
intérprete deve ingressar no Direito Privado 
para compreendê-las, porque neste caso 
elas continuam sendo institutos, conceitos 
e formas de puro Direito Privado, pois não 
foram alteradas pelo Direito Tributário, mas 
incorporadas sem alteração e portanto 
vinculantes dentro deste.

A própria interpretação adotada pela Receita 
Federal no passado reforça a conclusão 
exposta acima. A Instrução Normativa SRF 
93/97 - recentemente revogada pela Instrução 
Normativa 1.515/14 -, em seu artigo 48, 
prescrevia o seguinte:

Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de 
renda os lucros e dividendos pagos ou 
creditados a sócios, acionistas ou titular de 
empresa individual. 

(...) § 2º No caso de pessoa jurídica tributada 
com base no lucro presumido ou arbitrado, 
poderá ser distribuído, sem incidência de 
imposto: 

(...) II - a parcela de lucros ou dividendos 
excedentes ao valor determinado no item I, 
desde que a empresa demonstre, através 
de escrituração contábil feita com 
observância da lei comercial, que o lucro 
efetivo é maior que o determinado segundo 
as normas para apuração da base de cálculo 
do imposto pela qual houver optado, ou seja, 
o lucro presumido ou arbitrado.
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Note-se que, em diversos dispositivos, o 
normativo expedido pela própria Receita 
Federal deixava claro que a isenção deveria 
ser calculada com base em institutos e 
elementos de natureza societária. “Escrituração 
contábil”, “lei comercial”, “lucros acumulados” 
e “reservas de lucros” são todos conceitos 
provenientes do Direito Privado. Inclusive, 
o § 2º, II, expressamente dispunha que 
no caso de adoção do lucro presumido ou 
arbitrado, o contribuinte poderia observar os 
limites calculados de acordo com as normas 
societárias, caso possuísse documentação apta 
a demonstrar que o lucro societário era maior 
que o lucro ajustado para fins fiscais.   

Portanto, tendo em vista que o art. 10 da Lei 
nº 9.249/95 não traz qualquer qualificação 
específica a respeito dos institutos de Direito 
Privado ali mencionados, não faria sentido 
concluir que tais conceitos não são aqueles 
previstos na legislação societária, como 
defendeu a PGFN em seu Parecer nº 202/13. 
Por fim, tendo em vista que os significados 
dos conceitos de Direito Privado devem ser 
observados para fins de lhes atribuir seus 
efeitos fiscais, não há espaço para defender que 
o lucro mencionado no dispositivo em tela seria 
o “lucro fiscal”, i.e., um lucro distinto daquele 
regulamentado pelas normas societárias.  

3. A finalidade da norma de isenção 
de dividendos

Um dos principais argumentos utilizados pelo 
Fisco para defender a tributação dos dividendos 
distribuídos em excesso com relação ao “lucro 
fiscal” é que a suposta restrição decorrente do 
RTT seria consistente com o objetivo da isenção 
em questão, cuja fruição visa principalmente 
evitar a dupla tributação do investimento que 
poderia ocorrer com a tributação dos lucros e 
também dos dividendos pela pessoa jurídica 
que os distribui. Assim, nos casos em que há 
apenas a tributação do “lucro fiscal”, o excesso 
de lucro que não foi tributado na pessoa jurídica 
não deveria ser abrangido pela isenção.

3.1. A implementação do Regime 
Tributário de Transição

A tese do Fisco baseia-se no fato de que 
“[...] a riqueza a ser considerada, para fins 
tributários, é aquela apurada com suporte 
na redação original da Lei nº 6.404, de 
1976, redação anterior, portanto, à Lei 
nº 11.638, de 2007.” (Parecer PGFN 
nº 202/13). Ou seja, os novos padrões 
contábeis introduzidos pela legislação 
societária deveriam ser destituídos de 
absolutamente quaisquer efeitos tributários, 
independentemente de quais efeitos  
sejam estes.

No entanto, o racional que pauta a instituição do 
RTT é mais aprimorado. Seu objetivo principal 
foi evitar que os novos padrões contábeis 
afetem a apuração da base de cálculo de 
certos tributos federais e, em última instância, 
evitar que os novos padrões contábeis tragam 
impactos sobre a arrecadação tributária, 
positivos ou negativos.  

Isso fica claro nos arts. 15 e seguintes da Lei 
nº 11.941/09, os quais preveem que o objetivo 
do RTT é disciplinar os efeitos tributários dos 
novos métodos e critérios contábeis, buscando 
a neutralidade tributária para fins de apuração 
do lucro real, do lucro presumido, da CSLL, da 
contribuição ao PIS e da COFINS.

Como se sabe, a distribuição de dividendos 
não afeta a apuração do lucro real, do lucro 
presumido, da CSLL ou do PIS/COFINS no 
âmbito da pessoa jurídica que os distribui, 
tratando-se de evento de natureza societária, 
realizado cronologicamente em momento 
posterior à apuração e ao provisionamento/
recolhimento dos valores destinados ao 
pagamento dos tributos incidentes sobre a 
renda (IRPJ/CSLL). A apuração dos tributos 
incidentes sobre a receita bruta (PIS/COFINS) 
também não é afetada de modo algum pelo 
evento de distribuição de dividendos.

Tendo em vista que o RTT foi instituído com 
o objetivo de buscar a neutralidade para fins 
de apuração desses tributos, não faria sentido 
restringir os efeitos decorrentes da nova 
legislação societária que não guardassem 
qualquer relação com sua apuração e que, em 
última instância, não trazem impactos para a 
arrecadação tributária.
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A Lei das S.A. (Lei nº 6.404/76) determina que a 
distribuição de dividendos só pode ser realizada 
após o recolhimento/provisionamento dos 
tributos incidentes sobre a renda. Vejamos:

Art. 189. Do resultado do exercício serão 
deduzidos, antes de qualquer participação, 
os prejuízos acumulados e a provisão para o 
Imposto sobre a Renda.

Participações

Art. 190. As participações estatutárias 
de empregados, administradores e 
partes beneficiárias serão determinadas, 
sucessivamente e nessa ordem, com base 
nos lucros que remanescerem depois de 
deduzida a participação anteriormente 
calculada.

Lucro Líquido

Art. 191. Lucro líquido do exercício é o 
resultado do exercício que remanescer 
depois de deduzidas as participações de 
que trata o artigo 190.

Proposta de Destinação do Lucro

Art. 201. A companhia somente pode 
pagar dividendos à conta de lucro líquido 
do exercício, de lucros acumulados e de 
reserva de lucros; e à conta de reserva de 
capital, no caso das ações preferenciais de 
que trata o § 5º do artigo 17.

Dividendos só podem ser distribuídos com 
base nas contas contábeis de lucro líquido, 
lucros acumulados e reserva de lucros. Tais 
contas, como denota a legislação societária, são 
constituídas de valores dos quais os montantes 
destinados ao pagamento dos tributos incidentes 
sobre a renda já foram subtraídos. Nada 
impediria que o contribuinte apurasse o lucro 
real com base nos critérios contábeis antigos e 
utilizasse as contas contábeis geradas de acordo 
com as novas regras para fins de distribuição de 
dividendos.

Outro fato que parece denotar contradição entre 
os argumentos do Fisco e os objetivos do RTT é 
que a própria Lei nº 12.973/14 contém dispositivo 
que isenta de tributação os resultados positivos 
de 2014 auferidos por controladas ou coligadas 
e reconhecidos por meio de equivalência 
patrimonial pela investidora. 

O art. 74 da Lei nº 12.973/41 permite que, para 
os anos-calendário de 2008 a 2014, o contribuinte 
avalie o investimento em coligada ou controlada 
pelo valor do patrimônio líquido determinado de 
acordo com as disposições da Lei nº 6.404/76 
(isto é, de acordo com as normas contábeis IFRS 
em vigor). Com relação ao ano-calendário de 
2014, essa possibilidade é conferida às empresas 
não optantes pela antecipação do término do 
RTT para 20141, enquanto para as optantes, o 
mesmo procedimento é aplicável, porém de forma 
obrigatória desde janeiro de 2014.

1  “Art. 74.  Para os anos-calendário de 2008 a 2014, o contribuinte poderá 
avaliar o investimento pelo valor de patrimônio líquido da coligada ou con-
trolada, determinado de acordo com as disposições da Lei no 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976.
Parágrafo	único.		No	ano-calendário	de	2014,	a	opção	ficará	restrita	aos	não	
optantes das disposições contidas nos arts. 1º e 2º e 4º a 70 desta Lei.
 

Isso significa que, independentemente de as 
empresas investidas optarem ou não pela 
antecipação do término do RTT para 2014, o seu 
patrimônio líquido – incluindo o lucro societário 
– apurado de acordo com as normas IFRS em 
vigor, poderá ser reconhecido, sem tributação, 
por equivalência patrimonial pela investidora. 
Note-se que é no momento do reconhecimento 
dos resultados auferidos por coligadas e 
controladas que poderia haver algum impacto 
para fins de apuração dos tributos devidos pela 
investidora. Por exemplo, a variação positiva do 
patrimônio líquido reconhecida por equivalência 
patrimonial - incluindo o lucro societário - poderia 
afetar a apuração do lucro real devido pela 
empresa investidora.

Não obstante, o resultado positivo de 
equivalência patrimonial (reconhecido em 
contrapartida do ajuste do investimento por 
aumento no valor do patrimônio líquido) é isento 
de tributação, nos termos do art. 23, caput, do 
Decreto-Lei nº 1.598/77, que não foi alterado 
ou revogado pela Lei nº 12.973/142 . Ou seja, 
é nesse momento que a parcela positiva da 
variação do patrimônio líquido poderia impactar 
a apuração do lucro para fins fiscais. Contudo, 
a Lei nº 12.973/14 expressamente autorizou 
que as investidoras reconheçam o investimento 
em coligadas e controladas pela equivalência 
patrimonial nos termos da legislação em vigor. 
E a legislação em vigor expressamente exclui 
essas parcelas da apuração do lucro real, 
mesmo na vigência do RTT, conforme  
visto acima.

2  “Art. 23 - A contrapartida do ajuste de que trata o artigo 22, por aumento 
ou redução no valor de patrimônio liquido do investimento, não será com-
putada na determinação do lucro real.” 
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Por outro lado, no momento em que os lucros 
ou dividendos forem efetivamente distribuídos 
pela controlada ou coligada, deverão ser 
registrados pela empresa investidora como 
diminuição do valor do investimento, não 
influenciando as contas de resultado. Ou seja, 
não há reconhecimento de receita para fins 
de apuração do lucro real, possuindo efeitos 
meramente sobre o caixa dessas pessoas 
jurídicas e sobre as contas de patrimônio.   
É esse o conteúdo do art. 22, parágrafo único, 
do Decreto-Lei nº 1.598/77, na redação que lhe 
foi dada pela Lei nº 12.973/14, combinado  
com o citado art. 23, caput, do Decreto-Lei  
nº 1.598/773.

Em outras palavras, considerando que os 
resultados positivos reconhecidos por meio da 
equivalência patrimonial são expressamente 
protegidos de tributação no momento do seu 
reconhecimento, incluindo o lucro societário - 
nos termos da Lei nº 12.973/14 e dos demais 
dispositivos legais acima citados -, entendemos 
que a tributação dos dividendos distribuídos 
até o limite do referido lucro societário 
demandaria expressa alteração do art. 10 da 
Lei nº 9.249/95. Isso porque o pagamento de 
dividendos, como regra, não afeta a apuração 
dos tributos devidos pelas pessoas jurídicas que 
os distribuem ou pelas beneficiárias. 

3 “Art. 22.  O valor do investimento na data do balanço, conforme o 
disposto no inciso I do caput do art. 20, deverá ser ajustado ao valor de 
patrimônio líquido determinado de acordo com o disposto no art. 21,  
mediante lançamento da diferença a débito ou a crédito da conta de  
investimento.
Parágrafo único.  Os lucros ou dividendos distribuídos pela investida 
deverão ser registrados pelo contribuinte como diminuição do valor do 
investimento,	e	não	influenciarão	as	contas	de	resultado.”

Apenas no momento de variação positiva 
de patrimônio líquido é que poderia haver 
impactos para fins de apuração dos tributos 
devidos por empresas investidoras e, como 
visto, a legislação expressamente exclui esses 
resultados da apuração do lucro real.

Assim, entendemos que haveria comosustentar 
que as disposições do RTT não são aplicáveis 
à distribuição de dividendos, pois, como 
explicitado, os dividendos não afetam a 
apuração do lucro real, do lucro presumido, da 
contribuição ao PIS ou da COFINS. É apenas 
nessas hipóteses que a neutralidade se impõe, 
nos termos dos dispositivos da Lei nº 11.941/09 
acima transcritos.  
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4. A irracionalidade prática da 
tributação estabelecida pela  
IN 1.397/13

Note-se, portanto, que a Instrução Normativa 
nº 1.397/13 estabelece dois modos distintos 
de recolhimento de tributos sobre a parcela 
distribuída em excesso ao denominado lucro 
fiscal. O primeiro método é o do recolhimento 
na fonte, aplicável nos casos em que o 
beneficiário é pessoa física. Nessa hipótese, a 
responsabilidade pelo recolhimento de tributos 
sobre a parcela dos dividendos distribuídos em 
excesso é, como regra, da pessoa jurídica que 
os distribui. 

Com relação a beneficiário pessoa jurídica 
domiciliada no Brasil, a IN nº 1.397/13 exige que 
essa pessoa jurídica que recebe os dividendos 
inclua a parcela recebida em excesso na base 
de cálculo do IRPJ e da CSLL por ela devidos. 
Assim sendo, no caso específico desses 
beneficiários, as autoridades fiscais poderiam 
argumentar que a distribuição de dividendos em 
excesso afeta, sim, a apuração do lucro real (ou 
do lucro presumido) para fins de IRPJ e CSLL 
e, também, a apuração da contribuição ao PIS 
e da COFINS da pessoa jurídica beneficiária. 
Portanto, muito embora os tributos devidos 
pela fonte pagadora  não sejam afetados pela 
distribuição de dividendos em excesso, o Fisco 
poderia argumentar que há impactos no âmbito 
da pessoa jurídica que recebe os dividendos.

No entanto, é preciso ressaltar que, em 
muitas situações, é possível que essas 
pessoa jurídicas beneficiárias não possuam 
as informações necessárias para calcular o 
montante recebido em excesso. Na verdade, 
em muitas situações a beneficiária sequer 
terá condições de obter a informação de que 
recebeu dividendos em excesso.

Isso porque, para tanto, seria necessário 
conhecer qual foi o lucro fiscal e o lucro contábil 
auferidos pela pessoa jurídica que distribui os 
dividendos. Muito embora o lucro contábil até 
possa ser conhecido por meio de plataformas 
públicas de divulgação de dados, o lucro 
fiscal não é uma grandeza cuja publicidade é 
geralmente exigida. Isso porque se trata de  
um dado que tem utilidade somente para  
fins fiscais. 

Ademais, no caso de fontes pagadoras de 
menor porte, que não possuem capital aberto 
em bolsa, em muitos casos sequer o lucro 
contábil é disponível. Assim, ainda que as 
autoridades fiscais possam argumentar que, 
no caso de beneficiário pessoa jurídica, a 
distribuição de dividendos em excesso afeta, 
sim, a apuração do lucro real (ou do lucro 
presumido) para fins de IRPJ e CSLL e, 
também, a apuração da contribuição ao PIS e 
da COFINS – o que seria incompatível com as 
regras do RTT –, entendemos que essa forma 
de tributação instituída pela IN nº 1.397/13 
para pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil 
não seria viável do ponto de vista prático em 
diversas situações.

A beneficiária pessoa jurídica domiciliada no 
Brasil não teria informações suficientes para 
adotar uma postura conservadora e incluir o 
montante excedente ao lucro fiscal na base de 
cálculo dos tributos por ela devidos. Restaria 
a ela, nesse caso, aguardar a autuação 
por parte das autoridades fiscais, estando 
obrigatoriamente sujeita a multa e juros. Em 
outras palavras, nessa situação específica, 
para aplicar o método de tributação elegido 
pelas autoridades fiscais seria necessário que 
a legislação instituísse mecanismos específicos 
que possibilitassem aos beneficiários dos 
dividendos obterem informações detalhadas 
sobre números internos da empresa que paga 
os dividendos, permitindo-lhes verificar se 
receberam dividendos em excesso e em que 
montante exatamente.

Tal cenário, portanto, denota a irracionalidade 
prática da metodologia de tributação adotada 
pelo Fisco, cuja constitucionalidade poderia ser 
questionada com base em vários argumentos, 
como por exemplo a violação do princípio da 
vedação de tributo com efeito de confisco (já 
que o contribuinte seria autuado sem ter a 
chance efetiva de se adequar ao entendimento 
do Fisco), o princípio da legalidade (já que 
ao contribuinte não seria possível conhecer 
a base de cálculo que deveria utilizar para o 
recolhimento dos tributos que o Fisco entende 
devidos), entre outros.
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5. A irracionalidade econômica da 
tributação de dividendos

Abstraindo-se da discussão puramente jurídica 
que envolve a interpretação fazendária sobre a 
tributação de dividendos, o fato é que ressucitar 
essa tributação de dividendos poderia afetar 
de maneira significativa a capacidade de atrair 
investimentos para o País, ainda mais num 
cenário em que o governo busca estimular o 
crescimento econômico. O volume de recursos 
destinados ao investimento é um fator decisivo 
para se determinar o nível de produção de uma 
economia e influencia os preços, empregos e 
salários que serão praticados pelos agentes 
econômicos. 

Com efeito, os agentes econômicos são 
racionais e realizam suas escolhas na gestão 
de patrimônio e na organização do setor 
produtivo e comercial, optando por locais, meios 
e composições alternativos para reduzir a carga 
tributária4 . 

Se houver a possiblidade de mobilidade de 
capitais, haverá sempre as alternativas de 
investir no Brasil ou no exterior, de escolher 
determinado setor da economia em detrimento 
de outro, de optar por outra taxa de tributação e 
de retorno. O capitalista sempre buscará obter 
como retorno de capital a taxa almejada. 

4 QUADROS, Waldemir Luiz de.  A Tributação Indireta no Brasil.  In 
AFFONSO, Rui de Britto Álvares; SILVA, Pedro Luiz Barros. Reforma 
Tributária e Federação, Federalismo no Brasil.  São Paulo: FUNDAP, 
Editora UNESP, 1996.

Afinal, a globalização estimula a integração 
internacional e reduz a capacidade dos países 
para manter barreiras regulatórias e políticas 
redistributivas nas operações internacionais. 
Cientes desse fenômeno, os investidores 
acompanham com rapidez e precisão as 
possíveis vantagens comparativas entre 
as diversas economias, com finalidade de 
maximizar sua lucratividade. Em economias 
abertas, a mobilidade de capitais é a regra 
geral, os investidores podem investir tanto no 
exterior como no mercado interno, transferindo 
seus investimentos para outras jurisdições em 
busca de melhores taxas de retorno do capital. 

A majoração da tributação sobre lucros e 
dividendos imposta pelos governos nem sempre 
é suportada passivamente pelos investidores, 
eis que é reduzida a margem de negociação 
das empresas para a redução do montante de 
recursos repatriados para as matrizes. Se a taxa 
de retorno do investimento praticada em outros 
mercados é, por exemplo, de 10% em relação 
ao investimento, o aplicador resistirá em reduzir 
essa margem posteriormente à introdução de 
nova tributação e a tendência é a empresa que 
necessita do investimento produtivo ter que 
assegurar a manutenção dos mesmos 10% de 
retorno mesmo após a tributação. 

Rendimentos de capital se apresentam de 
várias formas tais como: juros, dividendos, 
ganhos de capital, lucros de sociedades, 
aluguéis, etc. Alguns tipos de renda de capital 
são mais difíceis de tributar do que outras. 
Se o tributo incide sobre a renda ou sobre o 
patrimônio, acaba por afetar o investimento, 
pois a redução no patrimônio, na renda das 
pessoas afeta sua decisão de poupar e, 
consequentemente, do nível de investimento 
que será praticado na economia. Especialmente 
a tributação do lucro das empresas reduz 
diretamente a poupança que advém da 
retenção de lucros que as empresas fazem 
para investir. Essa carga fiscal afeta, portanto, o 
direcionamento do capital produtivo.

O aumento da carga tributária sobre os lucros e 
dividendos pode provocar, em muitos casos, a 
fuga de capitais investidos no país e a redução 
dos níveis empregos relacionados a esses 
investimentos. Alternativamente, a solução para 
compensar o aumento na tributação também 
pode ser a redução da remuneração do trabalho 
nas empresas nacionais. 
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Ou seja, tributar mais 
acentuadamente o capital não causa 
necessariamente uma melhoria na 
distribuição de renda e nos benefícios 
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indesejável redução nos salários e  
no nível de emprego.
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Conclusão
Como se sabe, o tributo exerce influência 
nas relações de troca econômicas, afetando 
as decisões dos investidores. Nessa medida, 
o tributo pode gerar ineficiências e perdas 
econômicas de produto, renda, emprego, que 
vão além de seu próprio valor.

Nesse sentido, a introdução de nova tributação 
a distribuição de lucros poderia inibir o 
investimento, reduzindo a produção e o nível 
de empregos e salários, eis que o volume do 
retorno de recursos destinados ao investimento 
é um fator decisivo para se determinar o nível 
de produção de uma economia e influencia 
os preços, empregos e salários que serão 
praticados pelos agentes econômicos. 

O art. 10 da Lei nº 9.249/95 foi introduzido 
por ocasião do Plano Real como um incentivo 
ao investimento de capital, desonerando a 
carga fiscal sobre os retornos financeiros do 
investidor. Embora a redação dessa norma 
tributária não traga qualquer qualificação 
específica a respeito dos inustitutos ali 
mencionados, como “lucros”, “dividendos”  
e “resultados”, é possível defender que o “lucro” 
mencionado no dispositivo em tela só poderia 
ser o lucro calculado de acordo com as  
regras societárias.

  

Em que pese o RTT tenha previsto a 
necessidade de neutralidade tributária 
em relação aos efeitos da nova legislação 
societária, essa medida apenas visa proteger 
a arrecadação tributária dos efeitos dos novos 
padrões contábeis. 

Ocorre que a distribuição de dividendos 
não afeta a apuração do lucro real, do lucro 
presumido, da CSLL ou do PIS/COFINS, 
tratando-se de evento de natureza societária, 
realizado em momento cronologicamente 
posterior à apuração e ao provisionamento 
dos valores destinados ao pagamento dos 
tributos incidentes sobre a renda (IRPJ/CSLL). A 
apuração dos tributos incidentes sobre a receita 
bruta (PIS/COFINS) também não é afetada pelo 
evento de distribuição de dividendos.

 Não há, portanto, impactos em contas de 
resultados, mas apenas de contas patrimoniais, 
havendo efeitos meramente sobre o caixa, tanto 
do ponto de vista da pessoa jurídica que paga 
os dividendos (investida), quanto da pessoa 
jurídica beneficiária (investidora). 

Ao contrário do que a PGFN defende em seu 
Parecer 202/13, a tributação dos dividendos 
pela pessoa jurídica que os distribui nunca foi 
condição para aplicação da isenção prevista na 
Lei 9.249/95. A Lei 12.973/14 deixa claro que 
essa condição não existe, porque, a partir de 
2015, a isenção se aplica normalmente para 
os dividendos distribuídos com base no lucro 
societário, sem qualquer condição, mesmo 
diante da possibilidade de haver descompasso 
entre o lucro societário e a riqueza que tenha 
sido efetivamente tributada pela pessoa jurídica. 

Assim, a distribuição de lucros ou dividendos 
calculados com base nos resultados apurados 
no ano de 2014 em valores superiores aos 
apurados com observância dos métodos e 
critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro 
de 2007, não deve gerar a incidência de 
imposto de renda.
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A prática da governança corporativa no Brasil 
ganhou maior impulso no final dos anos 1990 
com a criação do IBGC – Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa, que teve como uma 
de suas principais contribuições a elaboração e 
a divulgação do Código das Melhores Práticas 
de Governança Corporativa. Adicionalmente, 
dois outros fatores contribuíram para estimular 
a adoção dessa prática: (i) a criação do Novo 
Mercado pela Bovespa (hoje BM&FBovespa) 
no ano 2000, destinado à negociação de ações 
de companhias que voluntariamente adotam as 
melhores práticas de governança corporativa, 
e (ii) a aprovação da Lei no. 10.303/2001 
(nova Lei das Sociedades Anônimas), que 
promoveu uma maior proteção aos acionistas 
minoritários. Nos últimos anos presenciamos 
um avanço na conscientização dos empresários 
em relação aos benefícios que a adoção 
de uma governança adequada traz para a 
sustentabilidade, a longevidade e a criação de 
valor para as organizações. 

Dependendo do ambiente corporativo, 
regulatório e social no qual uma organização 
está inserida, as boas práticas de governança 
podem sofrer algumas variações, mas existem 
quatro princípios básicos que norteiam  
essas práticas: 
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No princípio de Transparência, cabe aos 
administradores disponibilizar para os 
stakeholders informações relevantes que 
se referem às decisões, aos processos da 
organização e ao desempenho  
econômico-financeiro, bem como a seus 
intangíveis, de forma clara, fomentando  
assim um clima de confiança tanto interna 
quanto externamente.

Já o princípio da Prestação de Contas sustenta 
que os responsáveis pela governança devem 
prestar contas por seus atos e por sua atuação 
não só no âmbito financeiro, mas também no 
que se refere ao papel que exercem junto  
aos stakeholders.

O princípio da Equidade nos remete ao 
tratamento justo e igualitário a todos os que,  
de forma direta ou indireta, relacionam-se  
com a organização.

E por fim, o princípio da Responsabilidade 
Corporativa representa uma visão mais ampla 
das questões de ordem social e ambiental e 
da definição das estratégias e dos negócios, 
visando à perenidade e à sustentabilidade  
da organização.

São vários os responsáveis pelo atendimento 
aos princípios básicos da governança 
corporativa. Conhecidos como os pilares 
da governança, cada um deles detém uma 
responsabilidade indelegável e desempenha  
um papel específico e inconfundível dentro  
da organização. 

Os sócios e acionistas, proprietários da 
organização, têm o poder de aumentar ou reduzir 
o capital social, alterar o estatuto, eleger e/ou 
destituir conselheiros, deliberar sobre aquisição, 
fusão e até a liquidação da organização. O 
Conselho de Administração (formado pelos 
representantes dos acionistas), que é o elo entre 
a propriedade e gestão, tem por objetivo fixar 
as diretrizes e estratégias gerais do negócio, 
examinar os livros e papéis da organização, 
manifestar-se sobre o relatório da administração 
e sobre as demonstrações financeiras, bem 
como prestar contas aos acionistas.  A fim de 
promover a independência nos julgamentos 
necessários e na integridade do sistema de 
governança, é indicada a participação de 
conselheiros independentes. Cabe à Diretoria 
Executiva exercer a gestão da organização, 
com foco na busca da eficácia estratégica, da 
excelência operacional, da criação de valor e 
da maximização do retorno dos investidores. O 
Conselho Fiscal e/ou Comitê de Auditoria tem 
a atribuição de fiscalizar as ações praticadas 
pelos administradores e opinar sobre as contas 
da companhia (demonstrações financeiras, 
modificações de capital, incorporação, emissão 
de debêntures etc.), além de acompanhar 
o trabalho realizado pelos auditores 
independentes. E por fim, o papel dos 
auditores independentes é o de obter segurança 
razoável (segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia), de que as 
demonstrações financeiras como um todo estão 
livres de distorção relevante, independentemente 
se causadas por fraude ou erro. 

Todos esses princípios, de ordem ética, 
praticados pelos responsáveis pela governança, 
objetivam a confiabilidade da organização, 
a criação de valor para os acionistas, sua 
continuidade e a obtenção de lucro financeiro.
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A ética, os negócios e os  
reports corporativos

Quando falamos em governança corporativa, 
temos que ter em mente que sua essência é a 
ética a serviço da perenidade das organizações, 
por meio de processos permanentes de 
reflexão sobre atitudes, comportamentos 
e relacionamentos.  Uma organização é 
constituída e construída por pessoas que 
possuem crenças e valores diferentes 
umas das outras, oriundas de sua formação 
cultural, religiosa, política etc. Essas pessoas 
atuam com liberdade nas organizações e 
diariamente fazem escolhas tanto para o 
seu desenvolvimento pessoal como para o 
desenvolvimento dessas organizações. Para 
conduzir os negócios com alto padrão ético e 
moral, a ética deve ser vivenciada no dia a dia 
através dos exemplos de comportamento dados 
pela liderança, construindo assim a identidade 
da organização (“tone at the top”).  

Os documentos e as comunicações emitidas 
pelas organizações, tanto para o público interno 
como para o público externo, devem demonstrar 
o comprometimento da administração com as 
boas práticas de governança, com a ética e com 
a transparência, pois, mais do que a obrigação 
de informar, é necessário disponibilizar para 
todas as partes interessadas, tão logo estejam 
disponíveis, informações que sejam úteis, não 
somente aquelas necessárias para cumprir as 
disposições de leis e regulamentos.

A definição de uma linha mestra de conduta 
e de um conjunto de valores éticos e morais 
pelos responsáveis pela governaça orientam 
as pessoas que atuam em uma organização a 
tomarem decisões condizentes com os princípios 
e valores definidos.

Como ferramenta para disseminar e registrar o 
comportamento esperado por todos os membros 
da organização adota-se um Código de Ética e 
de Conduta, documento interno que promove os 
princípios e padrões que norteiam a organização 
e que devem ser permanentemente observados 
por todos nas atividades da organização. Seu 
conteúdo deve se refletir nas atitudes da alta 
administração. De forma clara, diversos assuntos 
são abordados neste documento, como respeito 
às normas legais vigentes e posicionamento em 
relação aos conflitos de interesse, proteção do 
patrimônio da organização, transparência nas 
comunicações, denúncias, prática de suborno  
e corrupção em geral.

A publicação das demonstrações financeiras 
juntamente com informações constantes nas 
notas explicativas, do relatório da administração, 
bem como do relatório de sustentabilidade e 
outros reports, é o meio fundamental para uma 
organização comunicar os seus resultados ao 
mercado, aos acionistas e aos demais usuários 
que necessitam dessas informações para análise 
e tomada de decisões de negócios. Os órgãos 
reguladores, os usuários das informações 
financeiras, além dos requisitos de divulgação do 
framework contábil, exigem que as organizações 
prestem informações integradas, claras e na 
época adequada.

Cabe à administração a elaboração dos 
relatórios financeiros e não financeiros de 
uma forma confiável e tempestiva; para isso, 
é necessário que sejam implementados 
procedimentos adequados de controles 
internos. Esses controles objetivam fornecer 
segurança razoável quanto à realização dos 
objetivos de eficiência e eficácia das operações, 
confiabilidade nas informações financeiras e 
não financeiras, bem como estar em compliance 
com as leis e regulamentos aplicáveis. 

Já aos responsáveis pela governança compete 
supervisionar e manifestar-se sobre esses 
relatórios, monitorar a transparência das 
informações divulgadas ao mercado, avaliar a 
eficácia dos controles internos implementados 
e dos controles à prevenção de fraude e erros, 
analisar e fiscalizar a integridade e a qualidade 
das demonstrações financeiras e as demais 
informações públicas da empresa.

Como afirmamos anteriormente, cada pilar 
da governança tem um papel indelegável e 
inconfundível, e neste contexto relembramos 
quais são as responsabilidades dos membros 
da governança e dos auditores independentes 
frente às demonstrações financeiras.
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Governança Auditores

Entre outras responsabilidades:

•	 Demonstrar, de forma inequívoca, 
seu comprometimento com valores 
éticos e integridade, através de 
adequado tone at the top.

•	 Desenhar, implementar, operar, 
supervisionar e monitorar um 
sistema de controles internos que 
vise assegurar a salvaguarda dos 
ativos e a exatidão e confiabilidade 
das informações contábeis além de 
promover a eficiência operacional e 
aderência às políticas administrativas 
da organização.

•	 Elaborar demostrações financeiras, 
incluindo as notas explicativas.

•	 Expressar uma opinião sobre a 
adequação (asseguração razoável, 
não absoluta) das demonstrações 
financeiras em uma data específica 
preparada de acordo com  princiípios 
contábeis específicps (US GAAP, 
IFRS, BR GAAP), em todos os seus 
aspectos relevantes.

Para expressar sua opinião (via 
relatório), o auditor independente, 
que não faz parte da estrutura de 
controles internos da organização, 
examina as demonstrações financeiras 
e os registros contábeis correlatos, 
incluindo sistema de controles 
internos, com base em padrões de 
auditoria determinados, definidos pela 
profissão/ reguladores/ investidores.

Cabe à administração, com a supervisão dos responsáveis pela governança, a elaboração das 
demonstrações financeiras bem como dos controles internos que julguem necessários, para que a 
elaboração das demonstrações financeiras esteja livre de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro.

O resultado da auditoria se dá pela emissão de uma opinião confirmando, ou não, que as 
demonstrações financeiras, elaboradas pela administração da entidade auditada, estão sendo 
apresentadas adequadamente, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura 
de relatório financeiro aplicável.
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Conclusão

As práticas de Governança Corporativa vêm 
crescendo no ambiente empresarial brasileiro. 
A adoção de princípios éticos e morais na 
condução dos negócios é fator essencial para a 
sustentabilidade, a longevidade e a criação de 
valor para as organizações. 

Agir de forma ética, dentro e/ou fora das 
organizações, é uma escolha individual. 
A alta administração deve demonstrar seu 
comprometimento com os princípios éticos e 
morais através do exemplo de comportamento e 
de seus relacionamentos.

Os requisitos de divulgação exigidos pelo 
padrão contábil em vigor no Brasil são cada 
vez mais sofisticados e complexos. Os órgãos 
reguladores e os usuários das informações 
financeiras estão pressionando as organizações 
para obterem informações integradas e claras 
de forma tempestiva.

As demonstrações financeiras, o relatório da 
administração, o relatório de sustentabilidade, 
o relato integrado e outros reports emitidos 
pela administração representam documentos 
fundamentais para mostrar o comprometimento 
dos responsáveis pela governança com a 
transparência, disponibilizando ao público 
externo não apenas informações sobre seus 
ativos tangíveis, mas também sobre seus ativos 
intangíveis, permitindo que seus usuários 
avaliem a saúde financeira da organização e 
interpretem as variações do patrimônio e da 
riqueza gerada pela sua movimentação.  

Cada pilar da governança tem um papel 
indelegável e inconfundível. Desse modo, 
fica a cargo do conselho de administração 
e da diretoria a responsabilidade por 
assegurar a implantação de controles internos 
adequados que irão auxiliar na elaboração 
de demonstrações financeiras que traduzam 
corretamente a posição patrimonial e financeira 
da organização, garantindo a integridade, a 
correção, a adequação e a transparência dos 
relatórios corporativos. Ao Conselho Fiscal ou 
ao Comitê de Auditoria cumpre manifestar-se 
sobre os diversos relatórios e demonstrações 
financeiras emitidas pela administração. Já aos 
auditores independentes cabe expressar uma 
opinião sobre as demonstrações financeiras 
elaboradas pela organização.
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Sinopse Normativa Nacional
Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC

Em 2015, dando continuidade ao seu compromisso de emitir pronunciamentos, interpretações 
e orientações técnicas à medida que as normas internacionais são divulgadas pelo IASB, 
mantendo o processo permanente de revisão dos pronunciamentos já emitidos, o CPC 
reexaminou, e incluiu em audiência pública, diversos documentos, que têm seus conteúdos 
resumidos nas páginas seguintes.

Para melhor visualização do universo dos documentos emitidos pelo CPC, a correlação 
com as normas internacionais e as homologações dadas pelos diversos reguladores, 
apresentamos a tabela a seguir. 

Edison Arisa
Sócio PwC
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Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidos pelo CPC e homologações dos órgãos reguladores 

Homologação dos órgãos reguladores

Pronunciamento Técnico Data da 
Aprovação

Data da 
Divulgação

IASB CVM 
Deliberação

CFC 
Resolução

BACEN 
Resolução 
CMN

SUSEP 
Circular

ANEEL 
Despacho

ANTT 
Comunicado

ANS 
Resolução 
Normativa

CPC 00 
(R1)

Estrutura Conceitual para Elaboração e 
Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro

02/12/11 15/12/11 Framework 675/11 1.374/11 
NBC TG 
ESTRUTURA 
CONCEITUAL

4.144/12 483/14 
Anexo IV

605/14 - 322/13 AN I

CPC 01 
(R1)

Redução ao Valor Recuperável de Ativos 06/08/10 07/10/10 IAS 36 639/10 NBC TG  
01 (R2)

3.566/08 483/14 
Anexo IV

605/14 3847 e 3848/12 322/13 AN I

CPC 02 
(R2)

Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio 
e Conversão de Demonstrações Contábeis

03/09/10 07/10/10 IAS 21 640/10 NBC TG 
02(R1)

- 483/14 
Anexo IV

605/14 3847 e 3848/12 322/13 AN I 

CPC 03 
(R2)

Demonstração dos Fluxos de Caixa 03/09/10 07/10/10 IAS 7 641/10 NBC TG 
03(R2)

3.604/08 483/14 
Anexo IV

605/14 3847 e 3848/12 322/13 AN I

CPC 04 
(R1)

Ativo Intangível 05/11/10 02/12/10 IAS 38 644/10 NBC TG 
04(R2)

- 483/14 
Anexo IV

605/14 3847 e 3848/12 322/13 AN I

CPC 05 
(R1)

Divulgação sobre Partes Relacionadas 03/09/10 07/10/10 IAS 24 642/10 NBC TG 
05(R2)

3.750/09 483/14 
Anexo IV

605/14 3847 e 3848/12 322/13 AN I

CPC 06 
(R1)

Operações de Arrendamento Mercantil 05/11/10 02/12/10 IAS 17 645/10 NBC TG 
06(R1)

- 483/14 
Anexo IV

605/14 3847 e 3848/12 322/13 AN I 

CPC 07 
(R1)

Subvenção e Assistência Governamentais 05/11/10 02/12/10 IAS 20 646/10 NBC TG 
07(R1)

- 483/14 
Anexo IV

605/14 3847 e 3848/12 322/13 AN I

CPC 08 
(R1)

Custos de Transação e Prêmios na Emissão 
de Títulos e Valores Mobiliários

03/12/10 16/12/10 IAS 39 649/10 1.313/10 
NBC TG 08

- 483/14 
Anexo IV

605/14 3847 e 3848/12 322/13AN I

CPC 09 Demonstração do Valor Adicionado (DVA) 30/10/08 12/11/08 - 557/08 1.138/08 
NBC TG 09

- - 605/14 3847 e 3848/12 322/13 AN I 

CPC 10 
(R1)

Pagamento Baseado em Ações 03/12/10 16/12/10 IFRS 2 650/10 NBC TG 
10(R1)

3.989/11 483/14 
Anexo IV

605/14 3847 e 3848/12 322/13 AN I

CPC 11 Contratos de Seguro 05/12/08 17/12/08 IFRS 4 563/08 NBC TG 
11(R1)

- 483/14 
Anexo IV

605/14 SUREG 01/09 -

CPC 12 Ajuste a Valor Presente 05/12/08 17/12/08 - 564/08 1.151/09  
NBC TG 12

- 483/14 
Anexo IV

- 3847 e 3848/12 322/13AN I

CPC 13 Adoção Inicial da Lei nº 11.638/07 e da 
Medida Provisória nº 449/08

05/12/08 17/12/08 - 565/08 1.152/09  
NBC TG 13

- 483/14 
Anexo IV

605/14 SUREG 01/09 322/13 AN I

CPC 14 IInstrumentos Financeiros: Reconhecimento, 
Mensuração e Evidenciação

Transformado em OCPC 03
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Homologação dos órgãos reguladores

Pronunciamento Técnico Data da 
Aprovação

Data da 
Divulgação

IASB CVM 
Deliberação

CFC 
Resolução

BACEN 
Resolução 
CMN

SUSEP 
Circular

ANEEL 
Despacho

ANTT 
Comunicado

ANS 
Resolução 
Normativa

CPC 15 
(R1)

Combinação de Negócios 03/06/11 04/08/11 IFRS 3 665/11 NBC TG 
15(R2)

- 483/14 
Anexo IV

605/14 3847 e 3848/12 322/13 AN I

CPC 16 
(R1)

Estoques 08/05/09 08/09/09 IAS 2 575/09 alt. 
624/10

1.273/10 
NBC TG 16 
(R1)

- 483/14 
Anexo IV

605/14 3847 e 3848/12 322/13 AN I

CPC 17 
(R1)

Contratos de Construção 19/10/12 08/11/12 IAS 11 691/12 1.411/12 
NBC TG 17

- - 605/14 3847 e 3848/12 -

CPC 18 
(R2)

Investimento em Coligada, em Controlada 
e em Empreendimento Controlado em 
Conjunto

07/12/12 13/12/12 IAS 28 696/12 1.424/13 
NBC TG18 
(R1)

- 483/14 
Anexo IV

605/14 3847 e 3848/12 322/13 AN I

CPC 19 
(R2)

Negócios em Conjunto 09/11/12 23/11/12 IFRS 11 694/12 NBC TG 19 
(R1)

- 483/14 
Anexo IV

605/14 3847 e 3848/12 322/13 AN II

CPC 20 
(R1)

Custos de Empréstimos 02/09/11 20/10/11 IAS 23 672/11 1.172/09 
NBC TG 20

- 483/14 
Anexo IV

605/14 3847 e 3848/12 322/13 AN I

CPC 21 
(R1)

Demonstração Intermediária 02/09/11 20/10/11 IAS 34 673/11 NBC TG 21 
(R2)

- 483/14 
Anexo IV

605/14 - 322/13 AN I

CPC 22 Informações por Segmento 26/06/09 31/07/09 IFRS 8 582/09 1.176/09 
NBC TG 22

- 483/14 
Anexo IV

605/14 3847 e 3848/12 322/13 AN I

CPC 23 Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa 
e Retificação de Erro

26/06/09 16/09/09 IAS 8 592/09 NBC TG 23 
(R1)

4.007/11 483/14 
Anexo IV

605/14 3847 e 3848/12 322/13 AN I

CPC 24 Evento Subsequente 17/07/09 16/09/09 IAS 10 593/09 NBC TG 24 
(R1)

3.973/11 483/14 
Anexo IV

605/14 3847 e 3848/12 322/13 AN I

CPC 25 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 
Contingentes

26/06/09 16/09/09 IAS 37 594/09 1.180/09 
NBC TG 25

3.823/09 483/14 
Anexo IV

605/14 3847 e 3848/12 322/13 AN I

CPC 26 
(R1)

Apresentação das Demonstrações 
Contábeis

02/12/11 15/12/11 IAS 1 676/11 1.376/11 
NBC TG 26 
(R1)

- 483/14 
Anexo IV

605/14 3847 e 3848/12 322/13 AN I

CPC 27 Ativo Imobilizado 26/06/09 31/07/09 IAS 16 583/09 NBC TG 27 
(R1)

- 483/14 
Anexo IV

605/14 3847 e 3848/12 322/13 AN I

CPC 28 Propriedade para Investimento 26/06/09 31/07/09 IAS 40 584/09 NBC TG 28 
(R1)

- 483/14 
Anexo IV

605/14 3847 e 3848/12 322/13 AN I

CPC 29 Ativo Biológico e Produto Agrícola 07/08/09 16/09/09 IAS 41 596/09 1.186/09 
NBC TG 29 
(R1)

- - 605/14 - -

CPC 30 
(R1)

Receitas 19/10/12 08/11/12 IAS 18 692/12 1.412/12 
NBC TG 30

- 483/14 
Anexo IV

605/14 3847 e 3848/12 322/13 AN I
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Homologação dos órgãos reguladores

Pronunciamento Técnico Data da 
Aprovação

Data da 
Divulgação

IASB CVM 
Deliberação

CFC 
Resolução

BACEN 
Resolução 
CMN

SUSEP 
Circular

ANEEL 
Despacho

ANTT 
Comunicado

ANS 
Resolução 
Normativa

CPC 31 Ativo Não Circulante Mantido para Venda e 
Operação Descontinuada

17/07/09 16/09/09 IFRS 5 598/09 1.188/09 
NBC TG 31 
(R2)

- 483/14 
Anexo IV

605/14 3847 e 3848/12 37/09 

CPC 32 Tributos sobre o Lucro 17/07/09 16/09/09 IAS 12 599/09 1.189/09 
NBC TG 32 
(R2)

- 483/14 
Anexo IV

605/14 3847 e 3848/12 322/13 AN I

CPC 33 
(R1)

Benefícios a Empregados 07/12/12 13/12/12 IAS 19 695/12 1.425/13 
NBC TG 33 
(R1)

- 483/14 
Anexo IV

605/14 3847 e 3848/12 322/13 AN I

CPC 35 
(R2)

Demonstrações Separadas 31/10/12 08/11/12 IAS 27 693/12 1.413/12 
NBC TG 35 
(R2)

- 483/14 
Anexo IV

605/14 - -

CPC 36 
(R3)

Demonstrações Consolidadas 07/12/12 20/12/12 IFRS 10 698/12 NBC TG 36 
(R2)

- 483/14 
Anexo IV

605/14 - 322/13 AN I

CPC 37 
(R1)

Adoção Inicial das Normas Internacionais 
de Contabilidade

05/11/10 02/12/10 IFRS 1 647/10 1.306/10 
NBC TG 37 
(R3)

- 483/14 
Anexo IV

605/14 - 322/13AN I

CPC 38 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento 
e Mensuração

02/10/09 19/11/09 IAS 39 604/09 alt. 
684/12

NBC TG 38 
(R3)

- 483/14 
Anexo IV

605/14 3847 e 3848/12 322/13 AN I

CPC 39 Instrumentos Financeiros: Apresentação 02/10/09 19/11/09 IAS 32 604/09 alt. 
684/12

NBC TG 39 
(R3)

- 483/14 
Anexo IV

605/14 3847 e 3848/12 322/13 AN I

CPC 40 
(R1)

Instrumentos Financeiros: Evidenciação 01/06/12 30/08/12 IFRS 7 684/12 1.399/12 
NBC TG 40 
(R1)

- 483/14 
Anexo IV

605/14 3847 e 3848/12 322/13 AN I

CPC 41 Resultado por Ação 08/07/10 06/08/10 IAS 33 636/10 1.287/10 
NBC TG 41 
(R1)

- 483/14 
Anexo IV

605/14 - 322/13 AN I

CPC 43 
(R1)

Adoção Inicial dos Pronunciamentos 
Técnicos CPCs 15 a 41

03/12/10 16/12/10 IFRS 1 651/10 1.315/10    
NBC TG 43

- 483/14 
Anexo IV

605/14 - -

CPC 44 Demonstrações Combinadas 2/12/11 2/05/13 - 708/13 NBC TG 44 - - 605/14 - -

CPC 45 Divulgação de Participações em outras 
Entidades

07/12/12 13/12/12 IFRS 12 697/12 NBC TG 45 
(R1)

- 483/14 
Anexo IV

605/14 - -+

CPC 46 Mensuração do Valor Justo 07/12/12 20/12/12 IFRS 13 699/12 NBC TG 46 - 483/14 
Anexo IV

605/14 - -

CPC 
PME  
(R1)

Contabilidade para Pequenas e Médias 
Empresas com Glossário de Termos

04/12/09 16/12/09 IFRS for 
SMES

- 1.255/09  
NBC TG 1000

- - - - -
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Orientações Técnicas

Homologação dos órgãos reguladores

Orientação Técnica Data da 
Aprovação

Data da 
Divulgação

IASB CVM 
Deliberação

CFC 
Resolução

BACEN 
Resolução 
CMN

SUSEP 
Circular

ANEEL 
Despacho

ANTT 
Comunicado

ANS 
Resolução 
Normativa

OCPC 01 
(R1)

Entidades de Incorporação Imobiliária 05/12/08 17/12/08 - 561/08 alt. 
624/10

1.154/09  
CTG 01

- - 605/14 - -

OCPC 02 Esclarecimentos sobre as Demonstrações 
Contábeis de 2008

30/01/09 30/01/09 - Oficio-circular 
CVM/SNC/ 
SEP n. 01/2009

1.157/09 
CTG 02

- Carta-
Circular 
DECON 
001/09

605/14 3847 e 3848/12 -

OCPC 03 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento, 
Mensuração e Evidenciação (CPC 14(R1))

02/10/09 19/11/09 - Oficio-circular 
CVM/SNC/ 
SEP n. 03/2009

1.199/09 
CTG 03

- - 605/14 3847 e 3848/12 -

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

03/12/10 16/12/10 - 653/10 1.317/10 
CTG 04

- - 605/14 - -

OCPC 05 Contratos de Concessão 03/12/10 29/12/10 - 654/10 1.318/10 
CTG 05

- - 605/14 3847 e 3848/12 -

OCPC 06 Apresentação de Informações Financeiras 
Pro Forma

02/12/11 02/05/13 - 709/13 CTG 06 - - - - -

OCPC 07 Evidenciação na Divulgação dos Relatórios 
Contábil-Financeiros de Propósito Geral

26/09/14 11/11/14 - 727/14 CTG 07 - - - - -

OCPC 08 Reconhecimento de Determinados Ativos 
e Passivos nos Relatórios Contábil-
Financeiros de Propósito Geral das 
Distribuidoras de Energia Elétrica emitidos 
de acordo com as Normas Brasileiras e 
Internacionais de Contabilidade

28/11/14 09/12/14 - 732/14 CTG 08 - - - - -
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Interpretações Técnicas

Homologação dos órgãos reguladores

Interpretação Técnica Data da 
Aprovação

Data da 
Divulgação

IASB CVM 
Deliberação

CFC 
Resolução

BACEN 
Resolução 
CMN

SUSEP 
Circular

ANEEL 
Despacho

ANTT 
Comunicado

ANS 
Resolução 
Normativa

ICPC 01 
(R1)

Contratos de Concessão 02/12/11 15/12/11 IFRIC 12 677/11 1.261/09 
ITG 01

- - 605/14 3847 e 3848/12 -

ICPC 02 Contrato de Construção do Setor Imobiliário 04/12/09 24/12/09 IFRIC 15 612/09 1.266/09 
ITG 02

- - 605/14 - -

ICPC 03 Aspectos Complementares das Operações 
de Arrendamento Mercantil

04/12/09 24/12/09 IFRIC 4, SIC 
15 e SIC 27

613/09 1.256/09 
ITG 03

- - 605/14 - -

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

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

ICPC 05 Pronunciamento Técnico CPC 10 –  
Pagamento Baseado em Ações – 
Transações de Ações do Grupo e  
em Tesouraria

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

ICPC 06 Hedge de Investimento Líquido em 
Operação no Exterior

04/12/09 24/12/09 IFRIC 16 616/09 1.259/09 
ITG 06

- 483/14 
Anexo IV

605/14 - -

ICPC 07 Distribuição de Lucros in Natura 04/12/09 04/12/09 IFRIC 17 617/09 1.260/09 
ITG 07

- 483/14 
Anexo IV

605/14 - -

ICPC 08 
(R1)

Contabilização da Proposta de Pagamento 
de Dividendos

01/06/12 30/08/12 - 683/12 1.398/12 
ITG 08

- 483/14 
Anexo IV

605/14 3847/12 
3848/12

-

ICPC 09 
(R1)

Demonstrações Contábeis Individuais, 
Demonstrações Separadas, 
Demonstrações Consolidadas e Aplicação 
do Método de Equivalência Patrimonial

06/07/12 04/10/12 - 687/12 1.262/09 
ITG 09

- 483/14 
Anexo IV

605/14 3847/12 
3848/12

-

ICPC 10 Interpretação sobre a Aplicação Inicial 
ao Ativo Imobilizado e à Propriedade 
para Investimento dos Pronunciamentos 
Técnicos CPCs 27, 28, 37 e 43

04/12/09 24/12/09 - 619/09 1.263/09 
ITG 10

- 483/14 
Anexo IV

605/14 3847/12 
3848/12

-
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Homologação dos órgãos reguladores

Interpretação Técnica Data da 
Aprovação

Data da 
Divulgação

IASB CVM 
Deliberação

CFC 
Resolução

BACEN 
Resolução 
CMN

SUSEP 
Circular

ANEEL 
Despacho

ANTT 
Comunicado

ANS 
Resolução 
Normativa

ICPC 11 Recebimento em Transferência de Ativos 
de Clientes

04/12/09 24/12/09 IFRIC 18 620/09 1.264/09 
ITG 11

- 483/14 
Anexo IV

605/14 - -

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

04/12/09 24/12/09 IFRIC 1 621/09 1.265/09 
ITG 12

- 483/14 
Anexo IV

605/14 - -

ICPC 13 Direitos a Participações Decorrentes de 
Fundos de Desativação, Restauração e 
Reabilitação Ambiental

08/07/10 06/08/10 IFRIC 5 637/10 ITG 13 (R1) - 483/14 
Anexo IV

605/14 - -

ICPC 14 Cotas de Cooperados em Entidades 
Cooperativas e Instrumentos Similares

05/11/10 - IFRIC 2 - - - - 605/14 - -

ICPC 15 Passivos Decorrentes de Participação em 
um Mercado Específico – Resíduos de 
Equipamentos Eletroeletrônicos

08/07/10 06/08/10 IFRIC 6 638/10 1.289/10 
ITG 15

- - 605/14 - -

ICPC 16 Extinção de Passivos Financeiros com 
Instrumentos Patrimoniais

03/12/10 16/12/10 IFRIC 19 652/10 ITG 16 (R1) - 483/14 
Anexo IV

605/14 - -

ICPC 17 Contratos de Concessão: Evidenciação 02/12/11 15/12/11 SIC 29 677/11 1.375/11 
ITG 17

- 483/14 
Anexo IV

605/14 3847/12 
3848/12

-

ICPC 18 Custos de Remoção de Estéril (Stripping) 
de Mina de Superfície na Fase de Produção

01/02/13 19/09/13 IFRIC 20 714/113 ITG 18 - - - - -

ICPC 19 Tributos 26/09/14 27/11/2014 IFRIC 21 730/14 ITG 19 - - - - -

ICPC20 Limite de Ativo de Benefício Definido, 
Requisitos de Custeio (Funding) Mínimo e 
sua Interação

26/09/14 27/11/2014 IFRIC 14 731/14 ITG 20 - - - - -
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Revisões técnicas

Homologação dos órgãos reguladores

Revisão Técnica Data da 
Aprovação

Data da 
Divulgação

IASB CVM 
Deliberação

CFC 
Resolução

BACEN 
Resolução 
CMN

SUSEP 
Circular

ANEEL 
Despacho

ANTT 
Comunicado

ANS 
Resolução 
Normativa

Revisão 01 - Revisão de Interpretações 
Técnicas

06/12/13 17/12/13 717/13

Revisão 01 - Revisão de Pronunciamentos 
Técnicos

08/01/10 28/01/10 624/10 1.273/10

Revisão 02 - Revisão de Pronunciamentos 
Técnicos

08/04/11 27/04/11

Revisão 03 - Revisão de Pronunciamentos 
Técnicos

06/12/13 17/12/13 718/13

Revisão 04 - Revisão de Pronunciamentos 
Técnicos

14/03/14 14/08/14 723/14

Revisão 05 - Revisão de Pronunciamentos 
Técnicos

14/03/14 14/08/14 724/14

Revisão 06 - Revisão de Pronunciamentos 
Técnicos

26/09/14 27/11/14 728/14

Revisão 07 - Revisão de Pronunciamentos 
Técnicos

22/12/14 23/12/14 733/14

Revisão 08 - Revisão de Pronunciamentos 
Técnicos

07/08/15 05/11/15 739/15
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 �Pronunciamento Técnico CPC 10 (R1)
Altera as definições “Condição de mercado” e 
“Condições de aquisição de direito” e inclui as 
definições “Meta de desempenho” e “Condição 
de serviço” no Apêndice A – Definição de termos. 

 �Pronunciamento Técnico CPC 15 (R1)
Altera o item 40, a alínea (a) do item 2 e a 
alínea (b) e seus incisos (i) e (ii) do item 58 do 
Pronunciamento Técnico CPC 15 (R1).

 �Pronunciamento Técnico CPC 22
Altera a alínea (a) do item 22 e a (c) do item 28, o 
caput do item 23 e inclui a alínea (aa) no item 22 
do pronunciamento.

 �Pronunciamento Técnico CPC 25
Altera as alíneas (e) e (f) do item 5 deste 
pronunciamento.

 �Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1)
Exclui o item 81, altera o item 82 e inclui os itens 
81A e 81B no CPC 26.

 �Pronunciamento Técnico CPC 27
Altera o item 35 do pronunciamento, que passa a 
vigorar com nova redação.

1. Pronunciamentos e Interpretações 
revisados

Nesta seção, damos sequência ao trabalho 
efetuado desde a emissão do nosso Guia 
de Demonstrações Financeiras de 2014, em 
que elencamos as revisões efetuadas pelo 
CPC em pronunciamentos, interpretações 
e orientações já emitidos, sem a pretensão 
de ser a referência única para identificar as 
alterações realizadas nos pronunciamentos e 
seus impactos. 

Desde novembro de 2014, o CPC divulgou 
dois documentos contendo revisões de 
pronunciamentos técnicos, orientações 
técnicas e interpretações técnicas,  
conforme ao lado:

1.1 Pronunciamentos Técnicos      
      revisados

A Revisão de Pronunciamentos Técnicos 
nº 6 foi aprovada em 26 de setembro de 
2014, divulgada em 27 de novembro de 
2014 e estabelece alterações a diversos 
pronunciamentos técnicos em decorrência  
de alteração feita na IAS 19 (CPC 33), 
aprovada em novembro de 2013 e duas 
revisões anuais feitas pelo IASB e aprovadas 
por aquele organismo em dezembro de 2013, 
bem como pequenos ajustes identificados 
pelo CPC nos ciclos de revisões do IASB 
de 2010-2012 e 2011-2013. As alterações, 
de maneira geral, introduzem melhorias nos 
textos visando uma melhor aplicação dos 
pronunciamentos em alinhamento com as 
práticas contábeis internacionais.

Elencamos abaixo os pronunciamentos que 
foram objeto desta revisão:

 �Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1)
Altera o item 80 deste Pronunciamento.

 �Pronunciamento Técnico CPC 05 (R1)
Inclui o inciso (viii) na definição “Parte 
relacionada” do item 9 e os itens 17A e 18A, 
que passam a vigorar com novas redações.
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 �Pronunciamento Técnico CPC 28
Inclui título antes do item 6 e os itens 14A e 
84A neste pronunciamento.

 �Pronunciamento Técnico CPC 33 (R1)
Altera os itens 93 e 94 e inclui o Apêndice A – 
Guia de Aplicação.

 �Pronunciamento Técnico CPC 38
Inclui a alínea (aa) na definição “Ativo 
financeiro ou passivo financeiro mensurado 
pelo valor justo por meio do resultado” do item 
9 e altera o item AG99BA deste CPC.

 �Pronunciamento Técnico CPC 39
Altera o item AG12.

 �Pronunciamento Técnico CPC 46.
Altera o item 52.

A Revisão do Pronunciamento Técnico nº 7  
foi aprovada em 22 de dezembro de 2014 
e divulgada em 23 de dezembro de 2014 e 
estabelece alterações ao Pronunciamento 
Técnico CPC 35 – Demonstrações Separadas 
em função de alterações feitas na IAS 27 – 
Separate Financial Statements pelo IASB, com a 
inclusão da possibilidade da adoção do método 
da equivalência patrimonial em controladas 
nas demonstrações separadas e consequentes 
alterações nos Pronunciamentos Técnicos CPC 
37 – Adoção Inicial das Normas Internacionais 
de Contabilidade e CPC 18 – Investimento em 
Coligada, em Controlada e em Empreendimento 
Controlado em Conjunto.

Os seguintes pronunciamentos foram objeto desta 
revisão:

 �Pronunciamento Técnico CPC 18 (R2)
Altera o item 25 deste CPC.

 �Pronunciamento Técnico CPC 35 (R2)
Altera os itens 4, 5, 6, 7, 10, 11B e 12 do 
Pronunciamento.

 �Pronunciamento Técnico CPC 37 (R1)
Altera o item D14 deste CPC e inclui o item D15A. 
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A Revisão de Pronunciamentos Técnicos 
nº 8 foi aprovada em 07 de agosto de 
2015, divulgada em 05 de novembro de 
2015 e estabelece alterações a diversos 
pronunciamentos técnicos em decorrência de 
alteração feita (i) na contabilização de plantas 
de produção (CPC 27 e CPC 29); (ii) na 
contabilização de aquisições de participação em 
operações conjuntas; (iii) em esclarecimentos 
sobre métodos de depreciação e amortização; 
(iv) na contabilização de venda ou contribuição 
de ativos entre investidor e coligada ou 
empreendimento controlado em conjunto; (v) 
na revisão anual do IASB, ciclo 2012-2014; (vi) 
na aplicação de exceção na consolidação de 
entidades de investimento; e (vii) na aplicação 
prática do conceito de materialidade/relevância. 
As alterações, de maneira geral, introduzem 
melhorias nos textos visando uma melhor 
aplicação dos pronunciamentos em alinhamento 
com as práticas contábeis internacionais.

As alterações são para a vigência para os 
exercícios sociais anuais que se iniciarem a 
partir de 1º de janeiro de 2016

Elencamos abaixo os pronunciamentos que 
foram objeto desta revisão:

 �Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1)
Altera o item 2 deste CPC.   

 �Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1)
Altera o item 92 e inclui os itens 98A a 98C no 
CPC 04 (R1).

 �Pronunciamento Técnico CPC 06 (R1)
Altera o item 2 do pronunciamento.

 �Pronunciamento Técnico CPC 18 (R2)
Altera os itens 17, 27, 28, 30 e 36 e incluí os 
itens 31A, 31B e 36A no CPC 18 (R2).

 �Pronunciamento Técnico CPC 19 (R2)
Inclui o item 21A, altera o título antes do item 
B34 e inclui os itens B33A a B33D e seu título 
no Apêndice B, inclui o item C14A e seu título 
no Apêndice C e inclui os itens IE53 a IE73.

 �Pronunciamento Técnico CPC 20 (R1)
Altera os itens 4 e 7 do pronunciamento.

 �Pronunciamento Técnico CPC 21 (R1)
Altera os itens 5 e 16A no CPC 21 (R1).

 �Pronunciamento Técnico CPC 22
Altera o item A2 no Apêndice A do CPC.

 �Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1)
Altera os itens 10, 31, 54, 55, 82A, 85, 113, 114, 
117, 119 e 122, inclui os itens 30A, 55A, 85A 
e 85B e elimina os itens 115 e 120 no CPC 26 
(R1).

 �Pronunciamento Técnico CPC 27
Altera os itens 3, 6, 37 e 56, inclui os itens 22A, 
62A, 80B e 80C e elimina o item 80A no CPC 27 
– Ativo Imobilizado.

 �Pronunciamento Técnico CPC 28
Altera o item 4 do pronunciamento.

 �Pronunciamento Técnico CPC 29
Altera os itens 1, 2, 4, 5, 24 e 44, inclui os itens 
5A, 5B, 5C e 63 e elimina os itens 58 a 62 deste 
CPC.

 �Pronunciamento Técnico CPC 31
Altera os itens 26 a 29 e seu título e inclui o item 
26A no CPC 31.

 �Pronunciamento Técnico CPC 33 (R1)
Altera o item 83, inclui o item 177 e elimina os 
itens 174 a 176 deste pronunciamento.

 �Pronunciamento Técnico CPC 36 (R3)
Altera os itens 4, 25, 26 e 32, inclui os itens 4A 
e 4B, renumerando os itens existentes para 4C 
e 4D, respectivamente, altera os itens B85C 
e B85E e inclui o item B99A no Apêndice B e 
altera o item C2A no Apêndice C, no CPC 36 
(R3) – Demonstrações Consolidadas.

 �Pronunciamento Técnico CPC 37 (R1)
Altera o item C5 no Apêndice C do CPC 37 (R1)

 �Pronunciamento Técnico CPC 40 (R1)
Altera o item B30 e inclui o item B30A no 
Apêndice B do CPC 40 (R1).

 �Pronunciamento Técnico CPC 45.
Altera o item 6 deste pronunciamento.
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1.2 Orientações técnicas

 �OCPC 07 – Notas Explicativas
Aprovada em 26 de setembro de 2014 e divulgada em 11 de novembro de 2014, esta orientação 
trata dos aspectos quantitativos e qualitativos das divulgações em notas explicativas, reforçando 
as exigências já existentes em pronunciamentos, em interpretações e em outras orientações do 
CPC, bem como na lei, sem, contudo, alterá-las. Por meio deste documento, o CPC pretende 
ressaltar que somente as informações relevantes para os usuários das demonstrações contábeis 
da entidade devem ser divulgadas. Por outro lado, nenhuma informação relevante que possa 
influenciar o usuário das demonstrações contábeis pode deixar de ser evidenciada, mesmo que 
não haja explícita menção a ela em lei ou em documento do CPC. 

 �OCPC 08 – Reconhecimento de Determinados Ativos e Passivos nos Relatórios Contábil-
Financeiros de Propósito Geral das Distribuidoras de Energia Elétrica emitidos de acordo 
com as Normas Brasileiras e Internacionais de Contabilidade 

Aprovada em 28 de novembro de 2014 e divulgada em 9 de dezembro de 2014, a orientação 
tem por objetivo tratar dos requisitos básicos de reconhecimento, mensuração e evidenciação a 
serem observados quando da divulgação dos relatórios contábil-financeiros de propósito geral das 
concessões e permissões públicas de distribuição de energia elétrica brasileiras.
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1.3 Interpretações técnicas

 � ICPC 19 – Tributos
Aprovado em 25 de setembro de 2014 e 
divulgado em 27 de novembro de 2014, 
correlacionada com a IFRIC Interpretation 21 – 
Levies, emitida pelo IASB para aplicação para 
os exercícios sociais iniciados em, ou após, 1º 
de janeiro de 2014. 

Essa interpretação trata da contabilização 
de obrigação de pagar um tributo se 
essa obrigação estiver no alcance do 
Pronunciamento Técnico CPC 25. A 
interpretação esclarece que a obrigação deve 
ser reconhecida somente quando ocorre o fato 
gerador e não com base na expectativa de 
desembolsos. E esse fato gerador é a atividade 
que gera o pagamento do tributo, conforme 
identificada pela legislação, que poderá 
ocorrer: (i) em um determinado momento ou 
ao longo do tempo, ou (ii) quando atingir um 
limite de atividade mínimo (como, por exemplo, 
uma quantidade mínima de receita ou de 
vendas geradas); o passivo correspondente é 
reconhecido quando esse limite de atividade 
mínimo é atingido.

 � ICPC 20 – Limite de Ativo de Benefício 
Definido, Requisitos de Custeio (Funding) 
Mínimo e sua Interação

Aprovada em 26 de setembro de 2014 e 
divulgada em 27 de novembro de 2014, esta 
orientação prevê a separação do texto referente 
à IFRIC 14 do Pronunciamento CPC 33 para 
a manutenção do mesmo padrão de normas e 
interpretações do IASB. Além da separação, 
o texto da interpretação foi revisado para 
incorporar a versão mais atual da IFRIC 14. 
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Conselho Federal de Contabilidade – CFC

Carlos Sousa
Sócio PwC

1. Audiência pública

Resoluções que aprovam os Comunicados 
Técnicos (CTs) emitidos pelo Ibracon

Em 2015, o Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC) publicou diversas resoluções aprovando 
os comunicados técnicos emitidos pelo Instituto 
dos	Auditores	Independentes	‒	Ibracon.	A	
sinopse desses CTs consta deste Guia na seção 
“Ibracon – Instituto dos Auditores Independentes 
do Brasil”.

Além das acima referidas, o CFC emitiu 
outras resoluções relevantes para fins desta 
publicação. Essas resoluções estão resumidas  
a seguir.

 �CTA 02 – Emissão do relatório do auditor 
independente sobre demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas 

Publicado em 27 de fevereiro de 2015, dá  
nova redação ao CTA 02 que trata da  
emissão do relatório do auditor independente  
sobre demonstrações contábeis individuais  
e consolidadas. 

Tendo em vista o processo de convergência e 
a modificação das normas internacionais, no 
tocante ao reconhecimento da equivalência 
patrimonial nas demonstrações contábeis 
não consolidadas, podem não mais existir 
diferenças entre as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas a partir de 31 de 
dezembro de 2014. Portanto, não é mais 
aplicável a inclusão de parágrafo adicional no 
relatório do auditor independente para enfatizar 
a diferença que existia entre as demonstrações 
contábeis individuais elaboradas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e as 
normas internacionais de relatório financeiro. 

Este comunicado entrou em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se a Resolução  
CFC nº 1.320/11, publicada no DOU, Seção I, 
de 28/1/11.
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 �CTA 22 – Procedimentos de auditoria a 
serem considerados para aplicação do 
CTG 08

Este comunicado foi publicado em 23 de 
janeiro de 2015 e tem como objetivo orientar 
os auditores independentes com relação 
aos procedimentos de auditoria a serem 
considerados em conexão com a aplicação da 
norma contábil relacionada ao Comunicado 
Técnico CTG 08, que versa sobre os impactos 
decorrentes das alterações nos contratos 
de concessão e permissão (contratos) das 
distribuidoras de energia elétrica promovidas 
pela Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), que inclui nos referidos contratos 
dispositivo garantindo que valores registrados 
na Conta de Compensação de Variação de 
Valores de Itens da Parcela A (CVA) e Outros 
Componentes Financeiros sejam incorporados 
na base de indenização prevista no caso de 
extinção, por qualquer motivo, da concessão  
ou permissão.

Este comunicado entrou em vigor na data de 
sua publicação.

 �CTA 23 – Emissão de carta de conforto em 
processo de Oferta de Títulos e Valores 
Mobiliários

Este comunicado foi publicado em 15 de 
maio de 2015 e tem como objetivo orientar 
os auditores independentes quanto aos 
procedimentos que devem ser observados 
quando o auditor independente for contratado 
para emitir cartas de conforto em conexão 
com o processo de oferta de títulos e valores 
mobiliários. 

Apesar de normas com relação à emissão de 
cartas de conforto já terem sido divulgadas 
por órgãos que regulamentam a profissão 
de auditoria independente em outros países, 
podendo ser utilizadas pelos profissionais 
de auditoria no Brasil para ofertas de títulos 
e valores mobiliários em outros países, o 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 
entendeu que uma norma brasileira é 
necessária para que haja adaptação das 

normas internacionais às condições e às 
circunstâncias legais, bem como profissionais, 
específicas da profissão de auditoria 
independente no Brasil, assim como a 
consistência entre os auditores independentes 
brasileiros no que tange aos procedimentos 
e aos formatos adotados na elaboração 
das cartas de conforto, inclusive quanto aos 
aspectos relacionados à carta de contratação e 
à carta de representação da administração. 

Este comunicado entrou em vigor na data de 
sua publicação.
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2. Aspectos de contabilidade

Resoluções que aprovam revisões de CPCs, 
ICPCs e OCPCs emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC)

Deste a última divulgação do Guia das 
Demonstrações financeiras, foram publicadas 
resoluções para aprovação de revisões de 
Pronunciamentos Técnicos, Orientações 
Técnicas e Interpretações Técnicas emitidas 
pelo CPC. Essas resoluções constam do quadro 
apresentado na seção “Pronunciamentos 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis	‒	CPC”	deste	guia.

Adicionalmente, consideramos abaixo a seguinte 
interpretação, que não está listada neste quadro:

3. Normas profissionais

 �Exame de qualificação técnica − NBC PA 
13 (R2) 

Publicada em 21 de agosto de 2015, dá nova 
redação à NBC PA 13 (R1) que dispõe sobre 
o Exame de Qualificação Técnica, produzindo 
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016, quando 
será revogada a NBC PA 13 (R1). 

Esta norma introduz, entre outros itens, uma 
prova específica, a ser realizada para atuação 
do contador em auditoria independente, 
para atuação em instituições reguladas pela 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e altera 
também a pontuação de 50% para 60% de 
acertos nas questões objetivas e dissertativas. 

 �Resolução CFC nº 1.486/2015 de 15 de 
maio de 2015

Esta resolução entrou em vigor em 1º de junho 
de 2015, alterando e/ou revogando outras 
resoluções que tratam do Exame de Suficiência.

Considerando que, a partir de 1º de junho de 
2015, o CFC não realizará mais exame para 
a categoria de Técnico em Contabilidade, 
conforme o disposto no § 2º do Art. 12 do 
Decreto-Lei nº 9.295/46, com redação dada 
pela Lei nº 12.249/2010, a resolução visa 
regulamentar o Exame de Suficiência como 
requisito para obtenção de registro profissional 
no Conselho Regional de Contabilidade pelo 
bacharel em Ciências Contábeis.

 �Norma Brasileira de Contabilidade – ITG 
2002 (R1), publicada em 21 de agosto de 
2015

Esta interpretação altera a ITG 2002, que 
trata de entidade sem finalidade de lucros, 
referindo-se ao reconhecimento das receitas e 
despesas que devem respeitar o princípio da 
Competência, e também indica que o trabalho 
voluntário, inclusive de membros integrantes 
dos órgãos da administração, no exercício de 
suas funções, deve ser reconhecido pelo valor 
justo da prestação do serviço como se tivesse 
ocorrido o desembolso financeiro. Inclui os 
itens 9A e 9B, que determinam que somente as 
subvenções concedidas em caráter particular 
se enquadram na NBC TG 07; e as imunidades 
tributárias que não se enquadram no conceito 
de subvenções previsto na NBC TG 07 não 
devem ser reconhecidas como receita no 
resultado.
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Comissão de Valores Mobiliários - CVM

Apresentamos a seguir a sinopse de algumas 
normas selecionadas pela relevância do 
assunto, e aprovadas pela CVM desde a 
emissão do nosso Guia de Demonstrações 
Financeiras de 2014 até a data de preparação 
desta publicação. Neste período a CVM 
emitiu diversas deliberações com o objetivo 
específico de homologar pronunciamentos 
técnicos e interpretações técnicas emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 
Essas deliberações fazem parte do quadro 
apresentado neste Guia, mais especificamente 
na seção “Pronunciamentos emitidos pelo 
Comitê	de	Pronunciamentos	Contábeis	−	CPC”.

1. Instruções

 � Instrução CVM nº 555, de 17/12/2014 – 
Fundos de Investimentos

Esta instrução substitui a Instrução CVM 
409/04, que reformula toda a base normativa 
dos fundos de investimentos no Brasil. Ela 
regula a constituição, a administração, o 
funcionamento e a divulgação de informações 
dos fundos de investimento e tem como 
principais objetivos reduzir os custos dos 
fundos, estimular a competição no mercado 
e promover uma maior transparência na 
divulgação das informações eventuais e 
periódicas. Esta norma entrou em vigor no dia 
1º/10/2015 e os fundos em funcionamento tem 
180 dias, a partir desta data, para se adaptarem 
às novas disposições.

 � Instrução CVM nº 559, de 30/04/2015 – 
Programas de Depositary Receipts para 
negociação no exterior

Esta instrução dispõe sobre a atualização 
das regras de aprovação de programas de 
Depositary Receipts para negociação no 
exterior incluindo as (a) definições; (b) regras 
gerais; e (c) aprovações dos programas de 
Depositary Receipts. 
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 � Instrução CVM nº 565, de 15/06/2015 – 
Regulamenta as operações de fusão, 
cisão, incorporação e incorporação de 
ações

A instrução dispõe sobre as operações de 
fusão, cisão, incorporação e incorporação de 
ações envolvendo pelo menos um emissor 
de valores mobiliários registrado na categoria 
A (aquele assim definido na regulamentação 
da CVM acerca do registro de emissores de 
valores mobiliários admitidos à negociação 
em mercados regulamentados de valores 
mobiliários). Esta instrução também comenta 
sobre os requisitos mínimos associados à 
divulgação das demonstrações financeiras e 
aspectos de registro das operações na CVM 
(Instrução nº CVM 565). Neste sentido, está 
dividida nos seguintes capítulos: I – Disposições 
preliminares; II – Divulgação de informações; III 
– Demonstrações financeiras; IV – Avaliação; V 
– Critério de liquidez  e VI – Disposições gerais. 

 � Instrução CVM nº 567, de 17/09/2015 – 
Regras de negociação por companhias 
abertas com as próprias ações e 
divulgação de participações relevantes

Dispõe sobre a negociação por companhias 
abertas de suas próprias emissões e derivativos 
nelas referenciados e altera dispositivos de 
instruções anteriores emitidas pela CVM. 
Esta instrução alterou e modernizou as regras 
relativas à negociação por companhias abertas 
de ações de sua própria emissão e, a partir 
de agora, dos derivativos nelas referenciados.  
As alterações efetuadas tomaram por base as 
recomendações internacionais da IOSCO, os 
precedentes de decisões do colegiado da CVM.

Nesta instrução estão descritas: (i) a 
abrangência dos títulos negociados, (ii) as 
autorizações para negociar, (iii) as limitações à 
instrução, (iv) os direitos econômicos e políticos 
e (v) as disposições finais 

2. Deliberações

Durante o ano de 2015, a CVM emitiu diversas 
deliberações específicas com o objetivo de 
homologar os pronunciamentos técnicos, as 
interpretações técnicas e as orientações técnicas 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis. Essas deliberações fazem parte 
do quadro apresentado neste Guia, na seção 
“Pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos	Contábeis	−	CPC”.		

 �Deliberação CVM Nº 727 – Aprova a 
Orientação Técnica OCPC 07 do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis, que trata da 
evidenciação na divulgação dos relatórios 
contábil-financeiros de propósito geral

Esta deliberação aprova e torna obrigatório, 
para as companhias abertas, a Orientação 
Técnica OCPC 07 emitida pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), anexo à 
presente deliberação, que trata da evidenciação 
na divulgação dos relatórios contábil-financeiros 
de propósito geral. Essa orientação está 
tratando, especificamente, da evidenciação 
das informações próprias das demonstrações 
contábil-financeiras anuais e intermediárias, em 
especial das contidas nas notas explicativas. 
Esta deliberação entrou em vigor na data da sua 
publicação no DOU, aplicando-se aos exercícios 
iniciados a partir de 1º de janeiro de 2014.
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 �Deliberação CVM Nº 728 – Aprova 
o Documento de Revisão de 
Pronunciamentos Técnicos nº 06, referente 
aos Pronunciamentos CPC 04, CPC 05, 
CPC 10, CPC 15, CPC 22, CPC 25, CPC 
26, CPC 27, CPC 28, CPC 33, CPC 38, 
CPC 39 e CPC 46 emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis

Esta deliberação tem por objetivo aprovar e 
tornar obrigatório, para as companhias abertas, 
o Documento de Revisão de Pronunciamentos 
Técnicos nº 06 que altera os Pronunciamentos 
CPC 04, CPC 05, CPC 10, CPC 15, CPC 22, 
CPC 25, CPC 26, CPC 27, CPC 28, CPC 33, 
CPC 38, CPC 39 e CPC 46, emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 
anexo àquela deliberação, aplicando-se aos 
exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 
2015. Este documento estabelece alterações 
a diversos pronunciamentos técnicos em 
decorrência de alteração feita na IAS 19 (CPC 
33), aprovada em novembro de 2013, e duas 
revisões anuais feitas pelo IASB e aprovadas 
por aquele organismo em dezembro de 2013, 
bem como pequenos ajustes identificados pelo 
CPC em pronunciamentos emitidos, quais 
sejam:

•	 Revisão anual IASB – ciclo 2010-2012

•	 Revisão anual IASB – ciclo 2011-2013

•	 Alterações à IAS 19 (CPC 33) – Benefícios  
a empregados, relacionadas a planos  
de benefícios definidos – Contribuição  
de empregados

•	 Revisão anual CPC – ciclo 2013

 �Deliberação CVM nº 729 – Aprova a 
Interpretação Técnica ICPC 09 (R2) 
do CPC, que trata de demonstrações 
contábeis individuais, demonstrações 
separadas, demonstrações consolidadas 
e aplicação do método de equivalência 
patrimonial

A CVM aprova e torna obrigatório, para 
as companhias abertas, a Interpretação 
Técnica ICPC 09 (R2) emitida pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 
anexo à presente deliberação, que trata 
de demonstrações contábeis individuais, 
demonstrações separadas, demonstrações 
consolidadas e aplicação do método de 
equivalência patrimonial. 

Esta interpretação visa a esclarecer e orientar 
questões inerentes aos pronunciamentos 
CPC 15 – Combinação de Negócios, CPC 
04 – Ativo Intangível, CPC 18 – Investimento 
em Coligada, em Controlada e em 
Empreendimento Controlado em Conjunto, 
CPC 19 – Negócios em Conjunto, CPC 35 
– Demonstrações Separadas e CPC 36 – 
Demonstrações Consolidadas, bem como 
define procedimentos contábeis específicos 
para as demonstrações individuais das 
controladoras, principalmente em relação a: 

a. uso das demonstrações individuais, 
consolidadas e separadas; 

b. diferenciação entre os métodos de 
mensuração de investimentos societários 
na demonstração contábil individual, na 
demonstração contábil separada e na 
demonstração contábil consolidada; 

c. aplicação inicial do método da equivalência 
patrimonial nas demonstrações individual e 
consolidada; 

d. alguns tópicos especiais relacionados 
à aplicação do método da equivalência 
patrimonial após o reconhecimento inicial; 

e. tratamento do ágio por expectativa  
de rentabilidade futura (goodwill) em  
certas circunstâncias, inclusive 
incorporações e fusões; 

f. algumas transações de capital entre sócios; 

g. pontos relativos à vigência do 
Pronunciamento Técnico CPC 15; e

h. outros. 
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 �Deliberação CVM nº 730 – Aprovar e tornar 
obrigatório, para as companhias abertas,  
a Interpretação Técnica ICPC 19 emitida 
pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis – CPC

Esta interpretação trata da contabilização 
de obrigação de pagar um tributo se 
essa obrigação estiver no alcance do 
Pronunciamento Técnico CPC 25. Ela trata 
também da contabilização de obrigação de 
pagar tributo cuja época e valor sejam certos. 
Esta deliberação entrou em vigor na data da 
sua publicação no DOU, aplicando-se aos 
exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro  
de 2014. 

A referida deliberação discute que o fato 
gerador da obrigação de pagar um tributo é 
a atividade que gera o pagamento do tributo, 
conforme identificada pela legislação. Por 
exemplo, se a atividade que gera o pagamento 
do tributo for a geração de receita no período 
atual e o cálculo desse tributo se basear na 
receita que foi gerada em período anterior, o 
fato gerador para esse tributo é a geração de 
receita no período atual. A geração de receita 
no período anterior é necessária, mas não 
suficiente, para criar uma obrigação presente. 
Neste sentido, a deliberação afeta de maneira 
mais significativa as entidades que apresentam 
valores relevantes relacionados a tributos como 
IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano)  
e IPVA (Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores), em que as obrigações 
de pagar ocorrem respectivamente pela 
existência do imóvel e (ou) terreno, além  
do veículo automotor. 

 �Deliberação CVM nº 731 – Aprova a 
Interpretação Técnica ICPC 20 do Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis, que trata 
de limite de ativo de benefício definido, 
requisitos de custeio (funding) mínimo e 
sua interação

A CVM aprova a Interpretação ao 
Pronunciamento Contábil CPC 33 – Benefícios 
a Empregados, por meio do ICPC 20, com 
correspondente ao IFRS – IFRIC 14 (BV 
2014), que trata especificamente do item 64 do 
Pronunciamento Técnico CPC 33 – Benefícios a 
Empregados e limita a mensuração de ativo de 
benefício definido líquido ao que for menor entre 
o superávit do plano de benefício definido e o 
teto de ativo. O item 8 do CPC 33 define o teto 
de ativo como o “valor presente de quaisquer 
benefícios econômicos disponíveis na forma 
de restituições provenientes do plano ou de 
reduções nas contribuições futuras para  
o plano”. 
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 �Deliberação CVM nº 732 – Aprova a 
Orientação Técnica OCPC 08 do Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis, que trata 
do reconhecimento de determinados 
ativos e passivos nos relatórios contábil-
financeiros de propósito geral das 
distribuidoras de energia elétrica emitidos 
de acordo com as normas brasileiras  
e internacionais de contabilidade

Esta deliberação tem por objetivo aprovar a 
orientação que trata dos requisitos básicos de 
reconhecimento, mensuração e evidenciação 
a serem observados quando da divulgação 
dos relatórios contábil-financeiros de propósito 
geral das concessões e permissões públicas 
de distribuição de energia elétrica brasileiras. 
Esta orientação discute a aplicação dos 
Pronunciamentos Técnicos CPC 23 – Políticas 
Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação 
de Erro, CPC 25 – Provisões, Passivos 
Contingentes e Ativos Contingentes, CPC 30 – 
Receitas, CPC 38 – Instrumentos Financeiros: 
Reconhecimento e Mensuração, CPC 39 – 
Instrumentos Financeiros: Apresentação e CPC 
40 – Instrumentos Financeiros: Evidenciação 
quando do registro inicial e mensuração 
posterior dos efeitos do reconhecimento de 
ativos e/ou passivos decorrentes da definição 
de tarifas nas demonstrações contábeis 
de propósito geral das concessionárias de 
distribuição de energia elétrica brasileiras.

 �Deliberação CVM nº 733 – Aprova 
o Documento de Revisão de 
Pronunciamentos Técnicos n.º 07 referente 
aos Pronunciamentos CPC 18, CPC 35, 
CPC 37 emitidos pelo Comitê  
de Pronunciamentos Contábeis 

Esta deliberação aprova o Pronunciamento 
Técnico CPC 35 – Demonstrações Separadas 
em função de alterações feitas na IAS 27 – 
Separate Financial Statements pelo IASB, 
com a inclusão da possibilidade de adoção 
do método da equivalência patrimonial em 
controladas nas demonstrações separadas e 
consequentes alterações nos Pronunciamentos 
Técnicos CPC 37 – Adoção Inicial das Normas 
Internacionais de Contabilidade e CPC 18 – 
Investimento em Coligada, em Controlada e em 
Empreendimento Controlado em Conjunto.

Neste sentido, esta deliberação iguala a 
tratativa contábil do IASB com o CPC no 
que tange aos temas de preparação das 
demonstrações contábeis individuais e 
método de mensuração do investimento pela 
equivalência patrimonial não permitida pelo 
IASB, e recomendada pelo CPC. 
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3. Ofícios-circulares

 �Ofício-circular CVM/SIN/nº 05/2015 – 
Orientações sobre rotinas e controles 
internos relativos à Prevenção à Lavagem 
de Dinheiro e ao Financiamento do 
Terrorismo (PLDFT)

Este ofício–circular tem como objetivo 
principal expor a interpretação desta área 
técnica quanto à melhor forma de cumprir as 
determinações impostas pela Instrução CVM 
301 sobre prevenção à lavagem de dinheiro e 
do financiamento do terrorismo (PLDFT), na 
prestação de serviços com valores mobiliários 
pelos administradores de carteiras, agências 
classificadoras de risco de crédito, consultores e 
prestadores de serviços de representação e de 
custódia a investidores não residentes. 

 �Deliberação CVM nº 739 – Aprova 
o Documento de Revisão de 
Pronunciamentos Técnicos n.º 08 referente 
aos Pronunciamentos CPC CPC 01, CPC 
04, CPC 06, CPC 18, CPC 19, CPC 20, 
CPC 21, CPC 22, CPC 26, CPC 27, CPC 28, 
CPC 29, CPC 31, CPC 33, CPC 36, CPC 37, 
CPC 40 e CPC 45 emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis

Este documento estabelece alterações a 
diversos Pronunciamentos Técnicos em 
decorrência de alterações feitas (i) na 
contabilização de plantas de produção (CPC 27 
e CPC 29); (ii) na contabilização de aquisições 
de participação em operações conjuntas; (iii) em 
esclarecimentos sobre métodos de depreciação 
e amortização; (iv) na contabilização de venda 
ou contribuição de ativos entre investidor e 
coligada ou empreendimento controlado em 
conjunto; (v) na revisão anual do IASB, ciclo 
2012-2014; (vi) na aplicação de exceção na 
consolidação de entidades de investimento; 
e (vii) na aplicação prática do conceito de 
materialidade/relevância. 

As alterações, de maneira geral, introduzem 
melhorias nos textos visando uma melhor 
aplicação dos pronunciamentos em alinhamento 
às práticas contábeis internacionais e entram 
em vigor para os exercícios sociais que se 
iniciarem a partir de 1º de janeiro de 2016.
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Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – Ibracon

Com o objetivo de facilitar e promover a 
aplicação das novas normas de auditoria em 
situações específicas relacionamos a seguir 
os Comunicados Técnicos (CTs) e Circulares 
emitidos pelo Ibracon ao longo de 2015. 
Incluímos um breve resumo de cada normativo, 
que, se julgado relevante em determinada 
situação, pode ser lido na íntegra no próprio site 
do Ibracon (www.ibracon.com.br).

 �Procedimentos de auditoria a 
serem considerados para aplicação 
do Comunicado Técnico CTG 08 
aprovado pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (“CFC”) que dispõe sobre o 
Reconhecimento de Determinados Ativos 
e Passivos das Distribuidoras de Energia 
Elétrica (CT n° 05/2015)

Emitido em 29 de dezembro de 2014, este CT 
fornece orientações aos auditores sobre os 
procedimentos mínimos de auditoria a serem 
executados em conexão com o CTG 08, emitido 
pelo CFC. 

Henrique Luz
Sócio PwC

Desde a adoção das normas internacionais de 
contabilidade (IFRS) no Brasil, não se admitia 
o reconhecimento de ativos e/ou passivos 
regulatórios nas demonstrações contábeis das 
empresas concessionárias de distribuição de 
energia elétrica, oriundos do mecanismo de 
definição de tarifa de energia, temática discutida 
tanto no CTG 08 quanto na OCPC 08, emitida 
pelo CPC. 

A tarifa de energia elétrica é composta por 
parcela de custos de aquisição da energia 
elétrica, de conexão e encargos setoriais, 
custos estes que são repassados aos 
consumidores finais. Esse mecanismo de 
precificação acarreta uma diferença gerada 
pelos custos orçados no início do período de 
vigência da tarifa e os custos efetivamente 
incorridos. Se os custos orçados são menores 
que os custos reais, as distribuidoras têm 
o direito de ser ressarcidas pelo poder 
concedente nos períodos seguintes, dada 
a cláusula de manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro prevista nos contratos de 
concessão. Na circunstância em que os custos 
efetivamente incorridos resultam em valores 
inferiores aos custos orçados e repassados 
nas tarifas, surge uma obrigação de devolver 
o excedente. Esses ativos e passivos são 
chamados “regulatórios”.
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Com o IFRS, esses direitos ou obrigações 
assumem um caráter contingente e, portanto, 
sem alteração da legislação ou dos contratos 
de concessão, não podem ser reconhecidos 
nas demonstrações contábeis, uma vez que: 
(i) sua realização ou exigibilidade dependeriam 
de evento futuro não totalmente sob controle 
das distribuidoras (a entrega futura de 
energia elétrica); e (ii) não é praticável saber, 
no momento da origem desses direitos ou 
obrigações, se e quais os efetivos compradores 
da energia no futuro pagariam essas diferenças 
ou seriam beneficiados com a devolução de 
tarifa em suas contas de consumo de energia 
elétrica. Adicionalmente, havia dúvidas trazidas 
pela legislação em vigor nas hipóteses de 
cessação da concessão por qualquer motivo.

Em novembro de 2014, a Aneel decidiu aditar 
os contratos de concessão das distribuidoras 
de energia elétrica, para eliminar as incertezas 
comentadas anteriormente e viabilizar o 
reconhecimento dos direitos e/ou obrigações 
nas demonstrações contábeis dessas 
entidades.

Nesse contexto, o Ibracon definiu 
procedimentos mínimos a serem executados 
pelos auditores das concessionárias ou 
permissionárias de distribuição de energia 
elétrica no Brasil. São exemplos:

•	 Obter o aditivo contratual devidamente 
assinado e verificar a aderência à alteração 
proposta pela Aneel.

•	 Confrontar os valores de CVA (parcela 
componente da tarifa) e outros componentes 
financeiros acumulados homologados pela 
Aneel na data da última revisão tarifária, com 
a documentação comprobatória.

•	 Avaliar a contabilização das contrapartidas 
dos ativos e/ou passivos, inclusive 
atualizações monetárias, nas adequadas 
contas de resultado do período (receita 
de venda de bens e serviços, receitas ou 
despesas financeiras).

•	 Avaliar a alocação dos valores nos 
correspondentes períodos de competência, 
pois, por conta da contabilização de 
forma prospectiva, os saldos acumulados 
existentes no momento do reconhecimento 
inicial podem conter valores oriundos 
de diferenças tarifárias produzidas por 
transações ocorridas no exercício corrente 
e em exercícios anteriores que estão sendo 
reconhecidos de uma só vez no resultado do 
exercício corrente.

•	 Atentar para a suficiência e correção das 
divulgações nas demonstrações contábeis 
decorrentes das mudanças regulatórias 
formalizadas por meio de aditivo contratual 
firmado entre as distribuidoras de energia 
elétrica e o poder concedente. 

 �Orientação aos auditores independentes 
para a emissão do seu relatório sobre as 
demonstrações contábeis (CT n° 04/2010 
(R2))

Este CT, emitido em 6 de março de 2015, teve o 
objetivo de atualizar as orientações contidas no 
CT n° 04/2010 (R1), emitido em 6 de dezembro 
de 2011, sobre a emissão dos relatórios de 
auditoria sobre as demonstrações contábeis.

A atualização foi necessária em virtude de 
alteração no IFRS, como explicado no item  
8 do CT:

“Em 2014, o IASB alterou a IFRS que trata das 
demonstrações contábeis separadas (IAS 27 
– Separate Financial Statements), passando a 
permitir a adoção do método de equivalência 
patrimonial como um dos métodos aceitos para 
avaliação dos investimentos em controladas, 
coligadas e em empreendimento controlado 
em conjunto, nas demonstrações contábeis 
separadas. Como no Brasil esses investimentos 
já eram avaliados pelo método de equivalência 
patrimonial nas demonstrações contábeis 
individuais, a alteração promovida pelo IASB 
no IAS 27 não resultou em modificação no 
Brasil, somente passando a permitir, no IFRS, 
para as demonstrações contábeis separadas, 
também a aplicação do método de equivalência 
patrimonial para os investimentos que assim  
se qualificarem.”
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Pelo fato de as demonstrações separadas se 
assemelharem às demonstrações contábeis 
individuais adotadas no Brasil por força da 
legislação societária, a modificação promovida 
no IAS 27/CPC 35, descrita acima, relacionada 
à possibilidade de se usar o método de 
equivalência patrimonial nas demonstrações 
contábeis separadas, eliminará, na maioria dos 
casos, as diferenças existentes entre as práticas 
contábeis adotadas no Brasil (CPC) e o IFRS 
aplicáveis a essas demonstrações individuais 
e permitirá às companhias brasileiras afirmar 
que suas demonstrações contábeis individuais 
atendem tanto às práticas contábeis adotadas 
no Brasil como ao IFRS (dual compliance).

Dessa forma, a partir de dezembro de 2014, 
não é mais aplicável a inclusão do parágrafo 
de ênfase no relatório do auditor independente 
para ressaltar a diferença que existia entre as 
demonstrações contábeis individuais elaboradas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e o IFRS. O modelo de parágrafo 
de ênfase que estava incluído no Anexo II da 
versão R1 do CT n° 04/2010 foi eliminado na 
versão R2 (correspondente ao Anexo III na 
versão R2).

 �Orientação aos auditores independentes 
sobre os procedimentos que devem ser 
observados quando o auditor independente 
for contratado para emitir carta de conforto 
em conexão com um processo de oferta de 
títulos e valores mobiliários. (CT n° 01/2015)

Emitido em 22 de maio de 2015, este CT fornece 
orientações ao auditor sobre os procedimentos 
a serem observados quando este for contratado 
para emitir cartas de conforto em conexão 
com um processo de oferta de títulos e valores 
mobiliários no Brasil e/ou no exterior. O CT 
revoga e substitui a  
NPA 12, emitida pelo Ibracon em 7 de março  
de 2006.

Além do Ibracon, o Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) também emitiu documento 
de igual teor, que é a CTA 23, publicado no DOU 
em 23 de maio de 2015.

Com a emissão de cartas de conforto, o auditor 
auxilia o coordenador da oferta de títulos e 
valores mobiliários como parte do processo 
de diligência. O coordenador da oferta é o 
responsável pela diligência e por definir a 
natureza e a extensão dos procedimentos que 
devem ser efetuados pelo auditor para emitir a 
carta de conforto. 
 
O CT fornece orientações sobre:

i. As cartas de contratação com a entidade 
emissora dos títulos e valores mobiliários e 
com o coordenador da oferta (com base na 
NBC TSC 4400 – Trabalhos de Procedimentos 
Previamente Acordados em Relação a 
Informações Financeiras). 

ii. Definições de quais são os itens sobre os 
quais o auditor pode expressar conforto, 
basicamente aqueles decorrentes dos 
registros contábeis auditados ou revisados 
e, se for requerido conforto sobre medidas 
de desempenho não contábeis (Ebtida, por 
exemplo), os procedimentos limitados que 
o auditor pode executar, bem como quais 
os itens sobre os quais o auditor não tem 
condições de expressar qualquer nível de 
conforto (volume físico de vendas, números 
de funcionários e de clientes, projeções 
financeiras, por exemplo).

iii. Demais itens relativos à carta de conforto, 
como confidencialidade, destinatários 
apropriados, documentos exigidos antes da 
liberação da carta de conforto, orientações 
nas circunstâncias em que as demonstrações 
contábeis apresentadas no documento de 
oferta envolverem a participação de mais de 
um auditor independente.

iv. Obtenção de cartas de representação da 
administração do emissor de títulos e valores 
mobiliários e de auditores sucessores, 
quando aplicável.

v. Ofertas de títulos e valores mobiliários no 
exterior. 

Adicionalmente, o CT fornece modelos de 
carta de conforto, de carta de representação 
da administração do emissor e de carta de 
representação do auditor sucessor, presentes 
nos Anexos I a IV.
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 �Orientações sobre procedimentos de 
auditoria, no caso de indícios, suspeitas 
de fraudes ou de possíveis atos ilegais na 
entidade, cujas demonstrações contábeis 
estão sendo auditadas (Circular n° 003 de 
10/02/15)

Nesta circular, o Ibracon transcreve as principais 
considerações sobre os aspectos legais e 
regulatórios numa auditoria, assim como a 
responsabilidade do auditor em relação à 
fraude, transcreve também alguns itens da NBC 
TA 240 que analisa o assunto fraude e suas 
implicações nas demonstrações financeiras.  

Traz orientações que devem ser observadas 
pelo auditor independente, dependendo 
das situações especificas aplicável a cada 
entidade, cujas demonstrações financeiras 
estão sendo auditadas. Indica que fraudes 
ou atos ilegais, ou a suspeita deles, devem 
ser atentamente analisados pelo auditor 
independente e os processos de investigação 
devem ser conduzidos pelos responsáveis 
pela governança. Tais eventos, normalmente, 
podem gerar a expansão dos procedimentos 
de auditoria, a postergação da emissão do 
relatório de auditoria, a necessidade de reportar 
tais eventos ou a suspeitas da ocorrência dos 
mesmos aos órgãos reguladores, a modificação 
do relatório de auditoria e a análise sobre a 
continuidade ou não do relacionamento com 
o cliente especifico. Nessas circunstâncias, 
o auditor deve considerar a necessidade de 
buscar assessoria legal para fundamentar  
suas decisões. 

 � ICMS sobre cesta básica – diferencial de 
alíquota (Considerações)

A Comissão Nacional de Normas Técnicas 
(CNNT) mantida pelo Ibracon divulgou no dia 
6 de fevereiro de 2015, considerações sobre a 
decisão que estava por ser publicada, pelo STF, 
a respeito de estorno de créditos de ICMS sobre 
produtos que compões a cesta básica, para 
manter o mesmo percentual de tributação na 
saída dos produtos.

Como a decisão ainda não havia sido publicada, 
mas os auditores necessitavam de orientação 
para auditoria das demonstrações financeiras, 
o Ibracon indicou que cada auditor deveria 
solicitar uma avaliação dos assessores legais 
das entidades.  De posse dessa avaliação, três 
cenários deveriam ser considerados:

Cenário 1: A entidade, através dos assessores 
legais, obtém um legal opinion de que embora 
existam rumores no mercado, é provável que 
o caso seja considerado perdido, mas ainda 
assim, iriam considerar a possibilidade da 
modulação com efeitos prospectivos, com uma 
justificativa robusta. Uma divulgação adequada 
deve ser feita em notas explicativas.

Cenário 2: A entidade, através dos assessores 
legais, obtém um legal opinion considerando 
o caso como perda provável, sendo 
considerado difícil qualquer efeito prospectivo. 
A administração avalia o assunto e considera 
necessário o registro de provisão para perda.

Cenário 3: A administração da entidade não 
efetua análise adequada e nem obtém legal 
opinion sobre o tema: haverá um problema de 
limitação do escopo para os trabalhos, fato que 
precisa ser avaliado de acordo com as normas 
de auditoria para que o assunto seja refletido no 
relatório do auditor.
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CMN – Conselho Monetário Nacional e 
Bacen – Banco Central do Brasil

O Banco Central, durante o ano de 2015, 
deu continuidade ao programa Otimiza BC, 
que busca reduzir custos de observância e 
custos operacionais do Sistema Financeiro 
Nacional. A intenção, desde a implementação 
desse projeto em 2013, foi a racionalização 
do fluxo de informações, a fim de foi eliminar 
redundâncias de pedidos e duplicação de 
dados. Algumas inciativas relacionadas a esse 
projeto mereceram destaque, como o fim da 
obrigatoriedade do documento “Estatística 
Econômico-Financeira”, disponibilização, na 
internet, de ferramenta de informações sobre 
o sistema financeiro, fim da obrigatoriedade 
de elaboração e remessa do documento 
“Informações Financeiras Trimestrais – IFT” e 
do Conef e, entre outros.

Remuneração de correspondentes no país 

 �Circular nº 3.738, de 11 de dezembro de 
2014: altera a Circular nº 3.693, de 20 de 
dezembro de 2013.

As normas que dispõem sobre a contratação de 
correspondentes no País foram consolidadas por 
meio da Resolução nº 3.954, de 24 de fevereiro 
de 2011. A Circular nº 3.693, de 20 de dezembro 
de 2013, com vigência a partir de 2 de janeiro 
de 2015, definiu que a remuneração referente 
às operações de crédito ou de arrendamento 
mercantil encaminhada por correspondentes 
no país deveria ser reconhecida de forma 
segregada, considerando a parcela referente 
à originação e a parcela referente aos serviços 
prestados após a originação. A parcela da 
remuneração referente à originação deve 
ser contabilizada como despesa na data da 
contratação, repactuação ou renovação dessas 
operações. A parcela da remuneração referente 
aos serviços prestados após a originação das 
operações deve ser apropriada como despesa 
pro rata temporis ao longo do prazo do contrato 
da operação de crédito a que se refere. 
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A Circular nº 3.738, de 11 de dezembro de 2014, 
estabeleceu que fica facultado o registro no ativo 
de:

i. até dois terços da referida remuneração, 
de operações que tiveram origem em 2015, 
devendo a parcela restante ser contabilizada 
como despesa no período;

ii. um terço dessa despesa, originada em 2016, 
devendo a parcela restante ser contabilizada 
como despesa no período. 

Além disso, a circular também trouxe 
orientações sobre a amortização desse ativo 
e estabeleceu que, a partir de 1º de janeiro de 
2017, a remuneração mencionada deve ser 
reconhecida integralmente como despesa.

As alterações previstas nesse normativo devem 
ser aplicadas de forma prospectiva para as 
operações de crédito ou de arrendamento 
mercantil contratadas, repactuadas ou 
renovadas a partir de janeiro de 2015.

Benefício a empregados

 �Resolução nº 4.424, de 25 de junho de 
2015: Dispõe sobre o registro contábil e a 
evidenciação de benefícios a empregado.

A resolução estabelece que as instituições 
financeiras e demais instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil devem, 
a partir de 1º de janeiro de 2016, observar 
o Pronunciamento Técnico CPC 33 (R1) – 
Benefícios a Empegados.

Importante mencionar que as referências feitas 
a outros pronunciamentos, feitas no conteúdo do 
CPC 33 (R1), não podem ser aplicadas se não 
tiverem sido recepcionadas por atos específicos 
do CMN.

Apreçamento de instrumentos financeiros 
avaliados pelo valor de mercado

 �Resolução nº 4.389, de 18 de dezembro 
de 2014: altera a Resolução nº 4.277 de 
31 de outubro de 2013, que estabelece 
procedimentos mínimos a serem 
observados no processo de apreçamento 
de instrumentos financeiros. 

A Resolução nº 4.277, de 31 de outubro de 
2011, dispõe sobre os procedimentos mínimos 
que devem ser observados no processo de 
apreçamento de instrumentos financeiros 
avaliados pelo valor de mercado e, também, 
quanto à adoção de ajustes prudenciais. 

A Resolução nº 4.389, de 18 de dezembro 
de 2014, especificou que os instrumentos 
financeiros em questão incluem:

i. títulos e valores mobiliários classificados nas 
categorias “títulos para negociação” e “títulos 
disponíveis para venda”, conforme a Circular 
nº 3.068, de 8 de novembro de 2001;

ii. instrumentos financeiros derivativos, de que 
trata a Circular nº 3.082, de 30 de janeiro de 
2002; e 

iii. demais instrumentos financeiros avaliados 
pelo valor de mercado, independentemente 
da sua classificação na carteira de 
negociação, estabelecida na Resolução  
nº 3.464, de 26 de junho de 2007.

A referida resolução também trouxe informações 
adicionais sobre os procedimentos mínimos a 
serem adotados pelas instituições financeiras, 
como, por exemplo, a existência de sistemas 
e controles com políticas e procedimentos 
claramente documentados sobre as estratégias 
de hedge. Além disso, trouxe mais orientações 
sobre a verificação independente dos 
procedimentos de apreçamento. 
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Indicador de Liquidez de Curto Prazo

 �Resolução nº 4.401, de 27 de fevereiro de 
2015: Dispõe sobre os limites mínimos do 
indicador Liquidez de Curto Prazo (LCR) e 
as condições para sua observância.

Essa resolução estabeleceu limites mínimos 
do indicador de Liquidez de Curto Prazo e as 
condições para o seu cumprimento. O indicador 
corresponde à razão entre o estoque de Ativos de 
Alta Liquidez e o total de saídas líquidas de caixa 
previstas para um período de trinta dias.

A resolução é aplicável para bancos múltiplos, 
bancos comerciais, bancos de investimento, 
bancos de câmbio e caixas econômicas que: 

i. possuam ativo total superior a R$ 100 bilhões;

ii. sejam integrantes de conglomerado 
prudencial, que possua ativo total superior  
a R$ 100 bilhões.

O conteúdo da Resolução nº 4.401 também 
traz orientações sobre os procedimentos a 
serem adotados, junto ao regulador, quando 
as instituições financeiras apresentarem o LCR 
abaixo dos limites mínimos estabelecidos. 

A Resolução nº 4.401 estrou em vigor em  
1º de outubro de 2015. 

Demonstrações Contábeis Consolidadas 
Econômico-Financeiro (Conef)

 �Resolução nº 4.403, de 26 de março de 
2015: Dispensa a elaboração e a remessa 
de demonstrações contábeis consolidadas 
do Conef ao Banco Central do Brasil.

A Resolução nº 4.403, de 26 de março de 
2015, dentre outros dispositivos, dispensou as 
instituições financeiras da elaboração e remessa 
do Conef ao Banco Central do Brasil. Altera as 
Resoluções nº. 2.723, de 31 de maio de 2000; 
2.827, de 30 de março de 2001; e 3.198, de 27 
de maio de 2004; além de revogar a Resolução 
nº 2.743, de 28 de junho de 2000.
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Susep – Superintendência de Seguros Privados e CNSP –
Conselho Nacional de Seguros Privados

Introdução

A Susep, através da Circular no 517, efetuou a consolidação de normativos referentes  
à solvência.

A referida circular, publicada no DOU de 11 de agosto de 2015, foi aprovada pelo conselho 
diretor da Susep, concluindo assim os trabalhos de consolidação das normas de solvência 
que tiveram início com a consolidação das cartas-circulares (nº 1/2014) e das resoluções 
(nº 321/2015). Foram consolidadas 19 circulares relacionadas à solvência e efetuadas 
alterações de caráter redacional, sendo excluídos termos redundantes ou desnecessários, 
com a finalidade de dar maior clareza ao texto final.

Carlos Matta
Sócio PwC 
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Segue a lista dos normativos consolidados e revogados:

•	 Circular Susep nº 280, de 30 de dezembro de 2004

•	 Circular Susep nº 364, de 23 de maio de 2008

•	 Circular Susep nº 452, de 4 de dezembro de 2012

•	 Circular Susep nº 457, de 14 de dezembro de 2012

•	 Circular Susep nº 461, de 31 de janeiro de 2013

•	 Circular Susep nº 462, de 31 de janeiro de 2013; 

•	 Circular Susep nº 469, de 19 de junho de 2013

•	 Circular Susep nº 474, de 22 de agosto de 2013

•	 Circular Susep nº 484, de 6 de janeiro de 2014

•	 Circular Susep nº 485, de 6 de janeiro de 2014

•	 Circular Susep nº 486, de 23 de janeiro de 2014

•	 Circular Susep nº 492, de 31 de julho de 2014

•	 Circular Susep nº 498, de 15 de outubro de 2014

•	 Circular Susep nº 501, de 9 de dezembro de 2014

•	 Artigos 2º e 3º da Circular Susep nº 503, de 15 de 
dezembro de 2014

•	 Circular Susep nº 507, de 22 de dezembro de 2014

•	 Circular Susep nº 508, de 9 de janeiro de 2015

•	 Circular Susep nº 509, de 15 de janeiro de 2015

•	 Circular Susep nº 511, de 19 de fevereiro de 2015

A consolidação das normas facilitará a consulta, o 
entendimento e o manuseio dos assuntos inerentes a 
todas as áreas da Coordenação-Geral de Monitoramento 
e Solvência.

 �Circular Susep nº 517
A Circular Susep no 517, publicada em  
11 de agosto de 2015, dispõe sobre provisões técnicas; 
teste de adequação de passivos; ativos redutores; capital 
de risco de subscrição, crédito, operacional e mercado; 
constituição de banco de dados de perdas operacionais; 
plano de regularização de solvência; registro, custódia 
e movimentação de ativos, títulos e valores mobiliários 
garantidores das provisões técnicas; Formulário de 
Informações Periódicas – FIP/SUSEP; normas contábeis 
e auditoria contábil independente das seguradoras, 
entidades abertas de previdência complementar, 
sociedades de capitalização e resseguradores, bem 
como elenco de contas e modelo de publicação; 
exame de certificação e educação profissional 
continuada do auditor contábil independente e sobre 
os Pronunciamentos Técnicos elaborados pelo Instituto 
Brasileiro de Atuária – IBA.

 �Resolução CNSP no 321
A Resolução no 321, publicada em 17 de julho de 2015, 
dispõe sobre provisões técnicas, ativos redutores da 
necessidade de cobertura das provisões técnicas, capital 
de risco baseado nos riscos de subscrição, de crédito, 
operacional e de mercado, patrimônio líquido ajustado, 
capital mínimo requerido, plano de regularização de 
solvência, limites de retenção, critérios para a realização 
de investimentos, normas contábeis, auditoria contábil e 
auditoria atuarial independentes e Comitê de Auditoria 
referentes a seguradoras, entidades abertas de 
previdência complementar, sociedades de capitalização  
e resseguradores.
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Sinopse Normativa Internacional
1. Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS) emitidas pelo Comitê  

de Normas Internacionais de Contabilidade (IASB)

Com o passar dos primeiros anos de adoção 
dos padrões internacionais de contabilidade, 
o mercado foi demandando esclarecimentos 
sobre aspectos específicos das normas e 
suas eventuais alterações, à medida que as 
normas eram aplicadas na prática. Nessa linha, 
desde 2014, algumas normas foram revisadas 
e alteradas e novas normas e interpretações 
foram emitidas. Algumas delas vigentes para 
2015 e outras com início de aplicação em 
2016 ou em anos subsequentes. Destacamos 
a seguir essas alterações. Como no Brasil 

há o atendimento simultâneo das práticas do 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 
e das Normas Internacionais de Relatórios 
Financeiros (IFRS), faremos uma breve 
referência às alterações válidas para o exercício 
de 2015, e nos estenderemos um pouco mais 
no item 1 da Sinopse Normativa Nacional. 
As alterações e novas normas com aplicação 
após 2015 serão descritas com um pouco 
mais de detalhes, já que as normas brasileiras 
correspondentes ainda não foram emitidas  
pelo CPC nem aprovadas pelos reguladores  
no Brasil.

Especialmente em relação ao item 1.2 , é 
importante ressaltar que, ainda que alterações 
e novas normas precisem de aprovação dos 
órgãos reguladores brasileiros, o memorando 
de entendimento entre o CPC e o IASB prevê a 
aplicação do padrão internacional no Brasil. Ou 
seja, em algum momento antes da vigência da 
norma, no prazo fixado pelo IASB, deve ocorrer 
a emissão da equivalente norma brasileira e sua 
aprovação pelos reguladores, especialmente a 
CVM e o CFC. É mais uma questão formal do 
que de análise ou adaptação. A análise, pelo 
Brasil, da norma ou alteração, deve ocorrer 
no nível do processo ainda no IASB. Por outro 
lado, a adoção antecipada, essa sim, está 
sob o controle do Brasil. Por uma questão de 
tradução, de processo de audiência pública, 
aprovação, emissão e tempo para adaptação, 
a adoção antecipada da norma, em geral, não 
está disponível no Brasil.

Sinopse Normativa Internacional | IASB



Demonstrações Financeiras e 
Sinopses Normativa e Legislativa

72PwC   
Guia 2015/2016

1.1 Tópicos cujas normas e 
interpretações devem ser 
aplicadas a partir de 1º. de julho 
de 2014 e que consequentemente 
impactam grande parte das 
empresas brasileiras no exercício 
de 2015

a. Planos de benefícios definidos (Emendas 
ao IAS 19 – Benefícios a empregados)

As alterações permitem que as contribuições 
de empregados e de terceiros sejam 
reconhecidas como uma redução de custo dos 
serviços sujeitos a determinadas condições. 
O objetivo da alteração é simplificar a 
contabilidade para contribuições que são 
independentes do número de anos de 
serviço do empregado, como, por exemplo, 
as contribuições dos trabalhadores que são 
calculadas com base em um percentual fixo 
do salário.

b. Principais alterações decorrentes dos Projetos Anuais de Aprimoramento 

Norma Alterações efetuadas
IFRS 2 – Pagamento 
baseado em ações 

•	 Definição	das	“Condições de Vesting” e definições separadas para condições de serviço e desempenho.

•	 Esclarece	que	pode	existir	mais	de	uma	condição	para	que	um	direito	seja	adquirido.	

IFRS 3 – Combinação  
de negócios 

•	 Eliminação	de	conflito	entre	as	normas	de	instrumentos	financeiros	e	combinação	de	negócios.

•	 Pagamento	contingente	é	um	passivo	financeiro	ou	um	instrumento	de	patrimônio.

•	 Remensuração	deve	ser	a	valor	justo,	quando	não	for	instrumento	patrimonial.

•	 Elimina	referência	para	outros	pronunciamentos,	como	o	IAS	37,	para	remensuração	 
do pagamento contingente. 

•	 Esclarecimento	das	exceções	no	escopo	da	norma

IFRS 8 – Segmentos 
operacionais 

•	 Divulgações	mínimas	dos	critérios	de	agregação	dos	segmentos	operacionais	utilizados.

•	 Reconciliação	entre	o	total	de	ativos	reportado	nos	segmentos	e	o	total	de	ativos	da	entidade.

IFRS 13 – Mensuração  
do valor justo 

•	 Esclarece	que	eliminou	a	mensuração	de	ativos	financeiros	de	curto	prazo	sem	juros	explícitos	ao	valor	
presente quando seus efeitos são imateriais. 

•	 Esclarecimento	de	que	a	carteira	de	exceção,	definição	trazida	pelo	IFRS	13,	se	aplica	a	todos	os	contratos	
no âmbito do IAS 39 e do IFRS 9.

IAS 16 – Ativo imobilizado

e IAS 38 – Ativo intangível

•	 Reveem	procedimento	de	alocação	da	reavaliação	de	tais	ativos		onde	a	mesma	é	permitida.	(Método	
proibido por lei no Brasil)

IAS 24 – Partes 
relacionadas 

•	 Entidade	que	presta	serviços	administrativos	equivalentes	à	administração-chave	é	também	considerada	
parte relacionada.

•	 A	entidade	que	reporta	deve	divulgar	as	despesas	pagas	a	essa	parte	relacionada.	

IFRS 1 – Adoção inicial  
das normas internacionais 
de relatório financeiro

•	 Esclarecimentos	de	que,	ao	exigir	o	uso	da	versão	mais	recente	de	uma	IFRS,	o	IFRS	1	não	exige	o	uso	de	
uma norma emitida mas ainda não em vigor. 

IAS 40 – Propriedade  
para investimento

•	 Esclarecimentos	de	que	é	necessário	julgamento	para	determinar	se	a	aquisição	da	propriedade	para	
investimento refere-se à aquisição de um ativo, um conjunto de ativos ou uma combinação de negócios, no 
âmbito do IFRS 3. 
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1.2 Tópicos cujas normas e 
interpretações serão aplicáveis para 
exercícios sociais iniciados a partir  
de 01.01.2016

a. IFRS 9 – Instrumentos Financeiros

Em 2014 o IASB publicou uma versão nova e 
consolidada do IFRS 9.  Essa nova versão do 
IFRS substitui as versões anteriores  do IFRS 
9 (fase 1 e fase 2) e também substitui o IAS 
39. A nova norma trata de esclarecimentos 
relacionados aos requisitos de classificação 
e mensuração dos instrumentos financeiros, 
impairment de instrumentos financeiros, 
o que inclui o novo modelo de perdas 
esperadas, bem como os requisitos para 
contabilidade de hedge (hedge accounting).

Classificação de instrumentos financeiros

A nova norma trata de esclarecimentos 
relacionados aos requerimentos de classificação 
e mensuração dos instrumentos financeiros, 
bem como o novo modelo de perdas esperadas. 

A nova norma estabelece que devem ser 
utilizados dois critérios para a definição  
da classificação e mensuração de um ativo 
financeiro (exceto instrumentos patrimoniais  
que possuem critérios específicos para  
a classificação):

i. o modelo de negócio da entidade com 
relação à administração dos ativos 
financeiros;

ii. os fluxos de caixa contratuais característicos 
do ativo financeiro.

De acordo com o pronunciamento, existem três 
categorias de instrumentos de dívida: custo 
amortizado, valor justo por meio do resultado 
abrangente (FVOCI) e valor justo por meio do 
resultado (FVPL). Os princípios de mensuração 
dessas categorias são similares ao estabelecido 
pelo IAS 39, exceto que em caso de impairment 
a contrapartida é sempre resultado.

Também, no caso de instrumentos de 
patrimônio onde a entidade optou pela 
mensuração ao valor justo por meio do 
resultado abrangente, a variação do valor justo 
lançado ao patrimônio, em qualquer hipótese, 
não se realiza no resultado.
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Impairment

A principal crítica ao modelo de perda incorrida, 
de acordo com o IAS 39, era a de que ele 
ocasionava um atraso no reconhecimento  
de perdas com operações de crédito, uma 
vez que era preciso que houvesse um evento 
desencadeador para o reconhecimento  
dessa perda. 

Na tentativa de sanar essas questões, o IFRS 
9 trouxe uma abordagem de três estágios, ou 
fases, para a contabilização de perdas nos 
ativos financeiros que se baseia na mudança  
da qualidade dos créditos dos ativos financeiros, 
desde o reconhecimento inicial. Esses estágios 
ditarão a forma de as empresas mensurarem 
suas perdas e estão sumariamente descritos  
ao lado:

Estágio 1: Devem ser considerados os 
eventos de inadimplência que têm uma 
probabilidade de ocorrência possível nos  
12 meses após a data de divulgação da última 
demonstração financeira. 

Estágio 2: Inclui instrumentos financeiros  
que tiveram um aumento significativo no risco 
de crédito desde o reconhecimento inicial 
mas ainda não apresentam evidência objetiva 
de impairment. 

Estágio 3: Inclui ativos financeiros que  
já apresentam evidência objetiva de 
impairment na data da demonstração 
financeira, os ativos financeiros são 
analisados individualmente. Nesse caso, 
similar ao modelo atual do IAS 39.

Nos estágios 2 e 3 as 
perdas esperadas são 
reconhecidas considerando 
a vida remanescente do 
contrato. Observe que o 
Estágio 3 é praticamente o 
requerido hoje pelo IAS 39. 
Portanto, os estágios 1 e 2 
são oportunidades para que o 
reconhecimento de perda possa 
ocorrer mais tempestivamente, 
além de dar orientação quanto 
à contabilização dos juros 
nesses estágios.
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Hedge Accounting

As sofisticações das atividades relacionadas a 
hedge exigiram modificações nas orientações 
que inicialmente estavam estabelecidas 
no IAS 39. Segundo o IASB, investidores 
argumentavam que o IAS 39 era arbitrário 
e estava muito baseado em regras, sendo, 
portanto, até mesmo principiológico. 

O modelo proposto pelo IFRS 9 está  
mais alinhado com o as atividades de 
gerenciamento de risco  das instituições. 
Uma das alterações refere-se à proteção de 
componentes específicos de risco, financeiros 
ou não financeiros. 

Outra mudança é com relação aos instrumentos 
financeiros não derivativos, que pelo IAS 39 
poderiam ser utilizados apenas para proteção 
de risco de moeda. De acordo com o IFRS 9, 
ainda é mantida essa condição, no entanto, 
esses instrumentos, se mensurados a valor 
justo por meio do resultado, podem proteger 
outros riscos, que não apenas o de moeda. 

Com relação à utilização de opções de compra 
para fins de instrumento de proteção, a nova 
norma estabelece que o valor justo de uma 
opção é composto do valor intrínseco e do valor 
no tempo (time value). O que essencialmente 
se propõe é que as mudanças no valor justo do 
componente do valor no tempo, que geravam 
volatilidade no resultado, passem a ser 
diferidas no patrimônio, como outros resultados 
abrangentes, e então realizadas no resultado 
sistematicamente ou no momento da transação, 
dependendo da sua característica.

Teste de efetividade do hedge

Pela atual norma, exige-se a demonstração de uma efetividade de 80% a 125% 
(percentual relativo entre a variação do instrumento de proteção e o item que se pretende 
proteger), tanto nos testes iniciais (para comprovar que será efetivo), quanto nos testes 
ao longo do prazo contratual do instrumento de proteção (para comprovar que ainda é 
efetivo). Esse percentual de referência será eliminado na nova norma, e a avaliação passa 
a ser mais qualitativa, observando-se as seguintes características:
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Esta norma se tornará efetiva para os períodos anuais a partir de 1º. de janeiro de 2018.

existir uma relação 
econômica entre 
o item protegido e 
o instrumento de 
proteção; 

o efeito do risco 
de crédito não ser 
predominante nas 
variações de valor 
resultantes da 
relação  
econômica; 

a designação da 
cobertura do hedge 
ser consistente 
com a estratégia de 
administração de 
risco da entidade.
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b. IFRS 15 – Receitas de contratos com clientes

Este pronunciamento é o resultado de um esforço conjunto 
entre IASB e FASB para emitirem uma norma única sobre 
reconhecimento de receitas. Esta norma foi emitida em 2014 
e  substitui o IAS 18 e o IAS 11 e tem foco na transferência 
do controle do produto ou serviço, contra o conceito de riscos 
e benefícios das normas anteriores. Esta norma substituirá 
toda a literatura existente sobre reconhecimento de receitas 
(normas e interpretações). O nível de detalhamento sobre 
a aplicação dos conceitos, especialmente em transações 
mais complexas, é bem maior que a orientação atualmente 
existente. 

O coração do IFRS 15 é um modelo de cinco passos, que a 
administração deve aplicar para determinar o reconhecimento 
de receita de contratos com clientes: 

Do ponto de vista prático, estes são os principais impactos que podem surgir 
no reconhecimento da receita:

•	 Postergação do reconhecimento, em muitos casos, é postergado.

•	 O risco de crédito não é deduzido da receita bruta no ato da venda, 
quando aplicável.

•	 O conceito de ajuste a valor presente para vendas a prazo (mais longos) 
continua aplicável.

•	 Há exigências de divulgações específicas sobre contratos com 
clientes, julgamentos significativos na aplicação das orientações de 
reconhecimento de receitas, entre outras. 

•	 É preciso adequar os processos das empresas para que seja possível 
capturar as novas informações exigidas pela norma.

 A nova norma está prevista para entrar vigor a partir de exercícios sociais 
iniciados em ou após  1º de janeiro de 2018.

Passo 1:  
Identificar o contrato com o 
cliente

Passo 2:  
Identificar as obrigações 
(elementos) separáveis do contrato

Passo 3:  
Determinar o preço da transação

Passo 4:  
Alocar o preço da transação aos 
elementos separáveis

Passo 5:  
Reconhecer a receita quando  
a obrigação for satisfeita

•	 Acordo	entre	duas	ou	mais	
partes que dá origem a direitos e 
obrigações executáveis.

• Agregar dois ou mais contratos com 
o mesmo cliente quando:

•	 negociados em conjunto para 
um único objetivo comercial; ou

•	 a contrapartida de um depende 
do outro; ou

•	 os bens e serviços são  
inter-relacionados.

•	 Identificar	se	os	bens	e/ou	serviços	
estão integrados.

•	 Caso	exista	mais	de	uma	obrigação,	
os elementos devem ser segregados 
quando o padrão de entrega for 
diferente (i.e., venda do ativo e sua 
instalação).

•	 Elementos vendidos 
separadamente por um participante 
de mercado ou pela própria 
empresa são bens ou serviços 
distintos e devem ser separados.

•	 Impostos	incluídos	no	preço	com	
o objetivo de repasse ao governo 
devem ser excluídos.

•	 Valor	do	dinheiro	no	tempo	e	
probabilidade de recebimento devem 
também devem ser levados em 
consideração.

•	 Valor	que	uma	entidade	espera	
receber de um cliente em troca da 
transferência de bens e serviços.

•	 Alocação	pelo	valor	relativo	dos	itens	
quando vendidos separadamente 
(valor real ou estimado de venda).

•	 A	receita	de	contratos	de	construção	
será reconhecida ao longo do 
período de construção, se houver 
a possibilidade legal de exigir o 
pagamento pelo cliente.

•	 O	modelo	passa	a	ser	baseado	no	
controle sobre os ativos e serviços 
objetos do contrato, porém os 
riscos e benefícios continuam a 
ser um indicador. 
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c. Contabilização de aquisições de 
participações em operações conjuntas 
– (Emenda ao IFRS 11 – Negócios em 
conjunto)

O IASB propôs orientações específicas 
relacionadas à contabilização de aquisição de 
uma participação em uma operação conjunta 
que constitui um negócio. Nesse caso, 
portanto, o investidor passa a ser obrigado 
a aplicar os princípios de combinação 
de negócios no momento da aquisição, 
a menos que estejam em conflito com o 
IFRS 11. A emenda é aplicável tanto para 
a aquisição inicial de uma participação em 
uma combinação de negócios quanto para 
uma aquisição adicional de uma participação. 
Atualmente algumas empresas usam o 
método de aquisição do custo ou custo 
acumulado. Esta emenda se tornará efetiva 
para os períodos anuais a partir de 1º. de 
janeiro de 2016.

d. Esclarecimentos sobre métodos aceitáveis 
de depreciação e amortização (Emenda ao 
IAS 16 e ao IAS 38)

A emenda procurou esclarecer quando um 
método de depreciação ou amortização 
baseado em receitas pode ser apropriado.  
A emenda ao IAS 16 esclarece que proceder 
à depreciação de um item do ativo imobilizado 
com base na receita gerada pelo uso do 
ativo não é apropriado. A emenda ao IAS 38 
estabelece que, em raras circunstâncias, a 
amortização de um ativo intangível com base 
na receita gerada pelo uso do ativo  
é adequada. A emenda se tornará efetiva  
para os períodos anuais a partir de 1º. de 
janeiro de 2016.

e. Agricultura: Plantas de produção – Bearer 
plants (Emenda ao IAS 16 e ao IAS 41 )

Antes das alterações propostas em 2014, 
no âmbito do IAS 41, os ativos biológicos 
deviam ser mensurados pelo valor justo 
menos o custo de venda. Com essa 
emenda, as plantas de produção (plantas 
que serão utilizadas como suprimento de 
produtos	agrícolas	‒	por	exemplo,	as	árvores	
frutíferas) devem ser contabilizadas de forma 
semelhante a uma máquina em um processo 
produtivo e, portanto, serão classificadas 
como imobilizado e contabilizadas de acordo 
com o IAS 16. Esses ativos, portanto, 
passarão a ser mensurados ao custo, menos 
a depreciação acumulada e perdas por 
impairment.	Observe	que	os	frutos	‒	por	
exemplo,	as	laranjas	no	pé	‒	continuam	
no escopo do IAS 41, somente o pé em si 
está no escopo do IAS 16. A emenda traz 
orientação detalhada da definição de plantas 
de produção. Dependendo da política de 
corte	e	rebrota,	alguns	ativos	‒	por	exemplo,	
florestas	e	canaviais	‒	podem	ter	sua	“raiz”	
classificada nessa categoria. A emenda se 
tornará efetiva para os períodos anuais a 
partir de 1º. de janeiro de 2016.

f. IFRS 7 – Instrumentos financeiros ‒ 
Divulgação 

Com essa emenda foram acrescentadas 
orientações específicas sobre divulgação 
de transferência de ativos financeiros, além 
de orientações para auxiliar a decidir se um 
contrato de manutenção tem características  
de envolvimento contínuo. As emendas 
também trazem orientações sobre a 
divulgação de compensação de ativos e 
passivos financeiros que não é exigida 
para todos os períodos intermediários. 
Tais divulgações se tornarão efetivas para 
períodos anuais a partir de  
1º. de janeiro de 2016.

g. IFRS 5– Ativo não circulante mantido para 
venda e operação descontinuada

Novos esclarecimento sobre a aplicação do 
IFRS 5 foram incluídos com a emissão dessa 
emenda trazendo um detalhamento sobre 
a aplicação do IFRS 5 no caso de alteração 
de planos de uma venda por meio de uma 
oferta pública para um plano de cisão de uma 
divisão divisão. Tal emenda se tornará efetiva 
para períodos anuais a partir de 1º. de janeiro  
de 2016.
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h. Benefícios a empregados –  
Taxa de desconto

Essa emenda traz orientações 
complementares sobre a aplicação 
dos requisitos do IAS 19 com relação à 
determinação da taxa de desconto para 
mercados regionais que consistem em 
múltiplos países dividindo a mesma moeda. 
A emenda também clarifica que onde não há 
um mercado ativo para instrumentos privados 
categorizados como de baixo risco “high 
quality bonds”, títulos governamentais devem 
ser utilizados para a determinação da taxa de 
desconto. Tal emenda se tornará efetiva para 
períodos anuais a partir de 1º. de janeiro  
de 2016.

i. IAS 34 – Demonstrações financeiras 
intermediárias 

Esclarecimento para que se saiba se 
a definição de relatórios financeiros 
intermediários abrange também relatórios 
gerenciais e outros elementos. Tal emenda se 
tornará efetiva para períodos anuais a partir 
de 1º. de janeiro de 2016.

j. IFRS 14 – Ativos e passivos regulatórios

O IASB emitiu em 2014 a norma IFRS 14 
onde permite que empresas que atualmente 
registram ativos e passivos regulatórios, em 
atendimento a seus princípios contábeis 
locais, não tenham necessidade de reverter 
esses ativos e passivos, quando da adoção 
inicial do IFRS. Tal emenda se tornará efetiva 
para períodos anuais a partir de 1º. de janeiro 
de 2016.

k. IAS 27 – Demonstrações separadas

A principal modificação trazida por essa 
revisão foi a inclusão, da possibilidade de 
uso do método de equivalência patrimonial 
para a mensuração de investimentos em 
controladas, coligadas e empreendimentos 
controlados em conjunto nas demonstrações 
separadas, em decorrência das alterações 
efetuadas no IAS 27. Tal emenda se tornará 
efetiva para períodos anuais a partir de 1º. de 
janeiro de 2016.

l. Emendas ao IFRS 10 – Demonstrações 
Consolidadas e  IAS 28 – Investimento 
em coligada, controlada e em 
empreendimentos controlados  
em conjunto 

Essas emendas endereçam uma 
inconsistência entre os requerimentos 
do IFRS 10 e IAS 28 sobre aumentos de 
capital com ativos entre investidores e suas 
coligadas ou empreendimentos em conjunto. 
A principal consequência dessas alterações 
é que o ganho ou perda é reconhecido (i) 
integralmente quando a transação envolver 
um negócio e (ii) parcialmente quando 
a transação envolver ativos que não se 
constituem um negócio. Há também emendas 
específicas que esclarecem a aplicação da 
exceção de consolidação de propriedade 
para investimento. Tais emendas serão 
efetivas para períodos anuais a partir de 1º. 
de janeiro de 2016.

m. Emendas ao IAS 1 – Apresentação das 
demonstrações contábeis 

Essas emendas fazem parte da iniciativa 
do IASB em aprimorar a apresentação e 
divulgação dos relatórios financeiros e serão 
efetivas para períodos anuais a partir de  
1º. de janeiro de 2016.
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2. Junta de Normas de Contabilidade Financeira – FASB
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O FASB emitiu as seguintes Accounting 
Standards Update (“ASU” ou atualização):

 �ASU 2014-16: Derivatives and Hedging 
(Topic 815) Determining Whether the Host 
Contract in a Hybrid Financial Instrument 
Issued in the Form of a Share Is More Akin 
to Debt or to Equity 

Determinando se o contrato principal em um 
instrumento financeiro híbrido emitido sob a 
forma de ação é mais semelhante à dívida ou 
ao patrimônio

Para instrumentos financeiros híbridos emitidos 
sob a forma de ação, uma entidade (um emissor 
ou um investidor) deve determinar a natureza 
do instrumento principal, considerando todos os 
termos e características substantivas explícitas 
e implícitas do instrumento financeiro híbrido, 
avaliando cada termo e característica com base 
em fatos e circunstâncias relevantes.

As alterações nesta ASU não modificam os 
critérios atuais para determinar quando a 
separação de certos atributos do derivativo 
embutido num instrumento financeiro híbrido 
é requerida, isto é, uma entidade continuará 
a avaliar se as características e os riscos 

econômicos dos atributos do derivativo 
embutido são claramente e estreitamente 
relacionados com os do contrato principal, 
entre outros critérios relevantes. A atualização 
esclarece que uma entidade deve considerar 
todos os termos e atributos relevantes —
incluindo o atributo do derivativo embutido 
sendo avaliado para bifurcação — na 
avaliação da natureza do contrato principal. 
Além disso, esclarece que nenhum termo ou 
atributo poderia necessariamente determinar 
as características e os riscos econômicos do 
contrato principal. Em vez disso, a natureza do 
contrato principal depende das características 
e riscos econômicos de todo o instrumento 
financeiro híbrido.

Esta atualização é efetiva para entidades de 
capital aberto para anos fiscais e períodos 
interinos iniciados após 15 de dezembro 
de 2015. Para todas as outras entidades, 
a atualização é efetiva para os anos fiscais 
iniciados após 15 de dezembro de 2015, e 
períodos interinos dos exercícios iniciados após 
15 de dezembro de 2016. Adoção antecipada  
é permitida. Kieran McManus

Sócio PwC 
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 �ASU 2014-18: Business Combinations 
(Topic 805): Accounting for Identifiable 
Intangible Assets in a Business 
Combination

Contabilização de ativos intangíveis 
identificáveis em uma combinação  
de negócios

Esta atualização fornece uma alternativa 
contábil para quando uma entidade é requerida 
a reconhecer ou então considerar o valor 
justo dos ativos intangíveis, como resultado 
de qualquer uma das seguintes transações 
(transações dentro do escopo):

1. Aplicar o método de aquisição segundo o 
Tópico 805 em combinações de negócios.

2. Avaliar a natureza da diferença entre o valor 
contábil de um investimento e o valor do 
patrimônio subjacente em ativos líquidos 
de uma investida quando aplicar o método 
de equivalência patrimonial segundo o 
Tópico 323 em investimentos —método de 
equivalência patrimonial e joint ventures.

3. Adoção de fresh-start reporting segundo o 
Tópico 852 em reorganizações.

A entidade que optar pela alternativa 
contábil não deve continuar reconhecendo 
separadamente do ágio (1) ativos intangíveis 
relacionados a clientes, a menos que eles 
sejam capazes de ser vendidos ou licenciados 
independentemente dos outros ativos da 
empresa e (2) os acordos de não concorrência. 
Além disso, a entidade deve adotar a alternativa 
para empresa privada de amortizar o ágio, 
conforme descrito no FASB ASU No. 2014-02, 
Intangibles—Goodwill and Other (Topic 350): 
Accounting for Goodwill. Entretanto, a entidade 
que optar pela alternativa contábil do  
ASU 2014-02 não é obrigada a adotar as 
alterações nesta atualização.

Esta atualização aplica-se a todas as entidades, 
exceto às entidades abertas e entidades sem 
fins lucrativos. Se a primeira operação no 
escopo ocorre no primeiro exercício iniciado 
após 15 de dezembro de 2015, a adoção eletiva 
será efetiva para as demonstrações financeiras 
anuais desse ano fiscal e todos os períodos 
interinos e anuais subsequentes. Se a primeira 
operação no escopo ocorre em exercícios 
iniciados após 15 de dezembro de 2016, a 
adoção eletiva será efetiva no período interino 
que inclui a data dessa primeira operação 
no escopo e períodos interinos e anuais 
subsequentes. Adoção antecipada é permitida 
para quaisquer demonstrações financeiras 
interinas e anuais que ainda não foram 
disponibilizadas para emissão.
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 �ASU 2014-17: Business Combinations 
(Topic 805): Pushdown Accounting (a 
consensus of the FASB Emerging Issues 
Task Force)

Opção de aplicação de pushdown 
accounting por uma entidade adquirida

As alterações nesta atualização fornecem uma 
opção de que uma entidade adquirida (um 
negócio ou atividade sem fins lucrativos, pública 
ou privada) pode aplicar pushdown accounting 
em suas demonstrações financeiras separadas 
em caso de um evento de mudança no controle, 
no qual um adquirente (um indivíduo ou 
uma entidade) obtém o controle da entidade 
adquirida. Se o pushdown accounting é aplicado 
a um evento individual de mudança no controle, 
esta escolha é irrevogável.

Esta atualização é efetiva em 18 de novembro 
de 2014 para todas as entidades. Após a data 
de vigência, uma entidade adquirida pode fazer 
uma escolha de aplicar a orientação a eventos 
futuros de mudança no controle ou ao seu 
mais recente evento de mudança no controle. 
No entanto, se as demonstrações financeiras 
relativas ao período em que ocorreu o evento 
mais recente de mudança no controle já tiverem 
sido emitidas ou disponibilizadas para emissão, 
a aplicação desta orientação seria uma 
mudança de prática contábil.
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 �ASU 2015-01: Income Statement—
Extraordinary and Unusual Items (Subtopic 
225-20): Simplifying Income Statement 
Presentation by Eliminating the Concept of 
Extraordinary Items

Simplificar apresentação das demonstrações 
do resultado, eliminando o conceito de itens 
extraordinários

Esta atualização elimina o conceito de itens 
extraordinários, e proíbe a apresentação e 
divulgação deles.

Tanto para entidades abertas quanto para 
todas as demais entidades, esta atualização 
é efetiva para exercícios e períodos interinos 
iniciados após 15 de dezembro de 2015. A 
alteração pode ser aplicada prospectivamente. 
Além disso, a alteração pode ser aplicada 
retroativamente a todos os períodos anteriores 
apresentados nas demonstrações financeiras. 
Adoção antecipada é permitida desde que a 
orientação seja aplicada a partir do início do ano 
fiscal de adoção.

Para uma entidade que aplica prospectivamente 
a atualização, a única divulgação de transição 
requerida será a de divulgar, se aplicável, tanto 
a natureza e a quantidade de um item incluído 
no resultado de operações continuadas após 
a adoção que ajusta um item extraordinário 
previamente classificado e apresentado antes 
da data de adoção. Uma entidade que aplica 
a orientação retrospectivamente deve fornecer 
as divulgações dos parágrafos 250-10-50-1 até 
50-2 do Tópico 250 (Mudanças Contábeis e 
Correção de Erros).

 �ASU 2015-02: Consolidation (Topic 
810): Amendments to the Consolidation 
Analysis 

Alterações nas análises de consolidação

De acordo com as alterações nesta atualização, 
todas as entidades que reportam estão dentro 
do Subtópico 810-10, Consolidação Geral, 
incluindo sociedades limitadas e entidades 
jurídicas semelhantes. O pressuposto de que 
um sócio geral controla uma sociedade limitada 
foi eliminado.

Adicionalmente, esta atualização fornece 
orientação para determinar quando os 
honorários pagos a um tomador de decisão ou 
um prestador de serviços são uma participação 
variável e quando o tomador de decisão é 
um beneficiário primário. As alterações nesta 
atualização também fornecem orientações 
para identificar o beneficiário primário, que 
varia dependendo se há um único tomador de 
decisão ou poder compartilhado e dependendo 
se as partes relacionadas estejam sob controle 
comum com a entidade que reporta.

O adiamento indefinido da Declaração 167 para 
certos fundos de investimento foi eliminado 
e uma exceção no escopo do Tópico 810 foi 
adicionada para entidades que reportam com 
participação em entidades legais que são 
obrigadas a cumprir ou operar em conformidade 
com requisitos semelhantes aos de Regra 2a-7 
da Lei de 1940 de Sociedade de Investimento 
para fundos de mercado monetário (money 
market) registrados.

As alterações nesta atualização são efetivas 
para entidades abertas para os exercícios e 
períodos interinos de tais exercícios, iniciando 
após 15 de dezembro de 2015. Para todas 
as demais entidades, as alterações nesta 
atualização são efetivas para exercícios 
iniciados após 15 de dezembro de 2016, e para 
períodos interinos dentro de exercícios iniciados 
após 15 de dezembro de 2017. Adoção 
antecipada é permitida, incluindo a adopção 
em um período interino. E se uma entidade 
adotar antecipadamente as alterações em um 
período interino, os ajustes devem ser refletidos 
no início do exercício, que inclui esse período 
interino. Uma entidade que reporta pode 
aplicar as alterações nesta atualização usando 
uma abordagem retrospectiva modificada, 
reconhecendo um ajuste de efeito cumulativo 
no patrimônio no início do exercício de adoção. 
Uma entidade que reporta pode também aplicar 
as alterações retrospectivamente.
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 �ASU 2015-03: Interest—Imputation of 
Interest (Subtopic 835-30) − Simplifying the 
Presentation of Debt Issuance Costs

Simplificar a apresentação dos custos  
de emissão de dívida

Com o objetivo de simplificar a apresentação 
dos custos de emissão de dívida, essa 
atualização requer que os custos de emissão 
de dívida relacionados com uma dívida 
reconhecida no passivo sejam apresentados no 
balanço patrimonial como uma dedução direta 
do valor contábil desse passivo, em coerência 
com dívida descontada. Não há mudanças 
com a orientação sobre reconhecimento e 
mensuração de custos de emissão de dívida.

Para entidades abertas, esta atualização é 
efetiva para as demonstrações financeiras 
emitidas para exercícios iniciados após 15 de 
dezembro de 2015 e períodos interinos dentro 
desses exercícios. Para todas as demais 
entidades, esta atualização é efetiva para 
as demonstrações financeiras emitidas para 
exercícios iniciados após 15 de dezembro de 
2015 e períodos interinos dentro de exercícios 
iniciados após 15 de dezembro de 2016. 
A adoção antecipada é permitida para as 
demonstrações financeiras que não tenham 
sido emitidas anteriormente.

Uma entidade deve aplicar a nova orientação 
de forma retrospectiva, em que o balanço 
patrimonial de cada período individual 
apresentado seja ajustado para refletir os 
efeitos específicos do período de aplicação 
da nova orientação. Após a transição, uma 
entidade é obrigada a cumprir as divulgações 
aplicáveis para uma mudança de prática 
contábil, incluindo a natureza e o motivo da 
mudança de prática contábil, o método de 
transição, uma descrição sobre a informação 
do período anterior que foi ajustada 
retrospectivamente, e o efeito da mudança 
sobre os itens das demonstrações financeiras 
(ou seja, custo de emissão de dívida de ativos e 
passivo de dívida).

 �ASU 2015-04: Compensation - Retirement 
Benefits (Topic 715): Practical Expedient 
for the Measurement Date of an 
Employer’s Defined Benefit Obligation 
and Plan Assets

Expediente prático para a data de 
mensuração de uma obrigação de benefício 
definido do empregador e ativos do plano

Esta atualização fornece um expediente prático 
para uma entidade com um final de exercício 
que não coincide com um fim de mês, 
permitindo que a entidade mensure os ativos 
e as obrigações do plano de benefício definido 
utilizando o final do mês que está mais próximo 
ao fim do ano fiscal da entidade e aplicar 
esse expediente prático de forma uniforme de 
ano para ano, para todos os planos se uma 
entidade tiver mais de um plano.

A entidade é obrigada a divulgar a política 
contábil eleita e a data utilizada para mensurar 
os ativos e as obrigações do plano de benefício 
definido.

Para as entidades de capital aberto essa 
atualização é efetiva para as demonstrações 
financeiras emitidas para exercícios iniciados 
após 15 de dezembro de 2015 e períodos 
interinos dentro desses exercícios. Para 
todas as demais entidades, a atualização é 
efetiva para as demonstrações financeiras 
emitidas para exercícios iniciados após 15 
de dezembro de 2016 e períodos interinos 
dentro dos exercícios iniciados após 15 de 
dezembro de 2017. Aplicação antecipada é 
permitida. A atualização deve ser aplicada 
prospectivamente.
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 �ASU 2015-05: Intangibles—Goodwill and 
Other—Internal-Use Software (Subtopic 
350-40): Customer’s Accounting for Fees 
Paid in a Cloud Computing Arrangement

Contabilização de cliente para taxas de 
remuneração pagas em um contrato de 
computação em nuvem

Esta atualização fornece orientação sobre a 
contabilização de taxas pagas por um cliente 
em um contrato de computação em nuvem. 
Se um contrato de computação em nuvem 
inclui uma licença de software, o cliente 
deve contabilizar o elemento de licença de 
software do contrato de maneira coerente com 
a aquisição de outras licenças de software. 
Se um acordo de computação em nuvem não 
inclui uma licença de software, o cliente deve 
contabilizar o contrato como um contrato  
de serviço.

Para as entidades abertas, esta atualização é 
efetiva para períodos anuais, incluindo períodos 
interinos dentro desses períodos anuais, com 
início após 15 de dezembro de 2015. Para 
todas as demais entidades, a atualização é 
efetiva para períodos anuais com início após 
15 de dezembro de 2015, e períodos interinos 
em períodos anuais com início após 15 de 
dezembro de 2016. A adoção antecipada é 
permitida para todas as entidades.

Uma entidade pode optar por adotar as 
alterações ou (1) prospectivamente a todos os 
contratos celebrados em ou significativamente 
modificados após a data efetiva ou (2) 
retrospectivamente. Para transição prospectiva, 
os únicos requisitos de divulgação na transição 
são a natureza e o motivo da mudança de 
prática contábil, o método de transição, 
e uma descrição qualitativa dos itens das 
demonstrações financeiras afetados pela 
mudança. Para transição retrospectiva, os 
requisitos de divulgação na transição incluem 
os requisitos da transição prospectiva e 
informações quantitativas sobre os efeitos da 
mudança contábil.

 �ASU 2015-06: Effects on Historical 
Earnings per Unit of Master Limited 
Partnership Dropdown Transactions

Efeitos sobre ganhos históricos por unidade 
de transação suspensa de sociedade 
limitada

Esta atualização especifica que, para efeitos do 
cálculo dos ganhos históricos por unidade sob 
o método de duas classes, os ganhos (perdas) 
de um negócio transferido antes da data de 
uma transação suspensa devem ser alocados 
integralmente ao sócio geral.  

Nessa circunstância, os ganhos por unidade 
reportados anteriormente dos sócios das 
limitadas (que normalmente é a medida do ganho 
por unidade apresentada nas demonstrações 
financeiras) não mudaria como resultado da 
transação suspensa. Divulgações qualitativas 
sobre como os direitos aos ganhos (perdas) 
diferem antes e depois da ocorrência da transação 
suspensa para efeito de cálculo dos ganhos por 
unidade sob o método de duas classes também 
são requeridas.

Esta atualização é efetiva para exercícios 
iniciados após 15 de dezembro de 2015 e 
períodos interinos dentro desses exercícios. 
Aplicação antecipada é permitida. Para as 
demonstrações financeiras apresentadas, a 
atualização deve ser aplicada retrospectivamente.
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 �ASU 2015-07: Disclosures for Investments 
in Certain Entities That Calculate Net Asset 
Value per Share (or Its Equivalent)

Divulgações de investimentos em certas 
entidades que calculam valor patrimonial 
líquido por ação (ou seu equivalente)

Investimentos para os quais o valor justo 
é mensurado pelo valor patrimonial líquido 
por ação (ou seu equivalente), utilizando o 
expediente prático, não devem ser classificados 
na hierarquia do valor justo. Investimentos nos 
quais se calcule o valor patrimonial líquido por 
ação (ou seu equivalente), mas para o qual o 
expediente prático não é aplicado, continuarão 
a ser incluídos na hierarquia do valor justo.

A entidade que reporta deve continuar a 
divulgar informações sobre os investimentos 
para os quais o valor justo é mensurado pelo 
valor patrimonial líquido (ou seu equivalente) 
como um expediente prático para ajudar os 
usuários a compreender a natureza e os riscos 
dos investimentos e se os investimentos, se 
vendidos, provavelmente o serão por valores 
diferentes do valor patrimonial líquido.

Para as entidades abertas, esta atualização 
é efetiva para exercícios iniciados após 15 de 
dezembro de 2015 e períodos interinos dentro 
desses exercícios. Para todas as demais 
entidades, esta atualização é efetiva para 
exercícios iniciados após 15 de dezembro 
de 2016 e períodos interinos dentro desses 
exercícios. A entidade que reporta deve aplicar 
a atualização retrospectivamente para todos 
os períodos apresentados. A abordagem 

retrospectiva requer que um investimento para 
o qual o valor justo é mensurado utilizando o 
expediente prático de valor patrimonial líquido 
por ação seja removido da hierarquia do valor 
justo em todos os períodos apresentados nas 
demonstrações financeiras de uma entidade. A 
aplicação antecipada é permitida.

 �ASU 2015-08: Pushdown Accounting 
- Amendments to SEC (Securities and 
Exchange Commission) Paragraphs 
Pursuant to Staff Accounting Bulletin  
Nº. 115

Pushdown Accounting—Alterações em 
parágrafos SEC de acordo com o Staff 
Accounting Bulletin Nº. 115

Esta ASU altera vários parágrafos SEC de 
Combinação	de	Negócios	(Tópico	805)	−	
Pushdown Accounting, de acordo com a 
emissão do Staff Accounting Bulletin nº 115, 
que rescinde partes da orientação interpretativa 
incluída na codificação do Staff Accounting 
Bulletin Series, a fim de tornar a orientação 
interpretativa relevante coerente com a 
orientação contábil oficial e com as regras e os 
regulamentos da SEC.

 �ASU 2015-09: Disclosure about Short-
Duration Contracts

Divulgação sobre contratos de curta duração

As ASUs exigem às entidades de seguro 
divulgar para períodos anuais as seguintes 
informações sobre os passivos de créditos não 
pagos e despesas de ajustes de demandas:

1. Informação sobre desenvolvimento de 
sinistros incorridos e pagos por ano do 
acidente, em uma base líquida após a 
redução do risco através de resseguro, para 
o número de anos para os quais sinistros 
ocorridos tipicamente continuam pendentes 
(que não deve ser superior a 10 anos, 
incluindo o período de reporte mais recente 
apresentado na demonstração da posição 
financeira). Cada período apresentado 
na divulgação sobre desenvolvimento de 
sinistros que precede o período de reporte 
atual é considerado informação suplementar.

2. Uma reconciliação da informação de 
desenvolvimento de sinistros incorridos  
e pagos para o valor contábil total do  
passivo por demandas não pagas e 
despesas de ajustes de demanda, com 
divulgação separada de resseguros 
recuperável em demandas não pagas para 
cada período apresentado na demonstração 
da posição financeira.

Sinopse Normativa Internacional | FASB



Demonstrações Financeiras e 
Sinopses Normativa e Legislativa

85PwC   
Guia 2015/2016

3. Para cada ano do acidente apresentado 
da informação sobre desenvolvimento de 
sinistros, o total de passivos incorridos, 
mas não reportados, acrescido de 
desenvolvimento esperado dos sinistros 
reportados incluídos no passivo por 
demandas não pagas e despesas de 
ajustes de demanda, acompanhado de 
uma descrição de metodologias para o 
estabelecimento de reservas (bem como 
quaisquer mudanças a essas metodologias).

4. Para cada ano do acidente apresentado 
de informação sobre desenvolvimento de 
sinistros incorridos, informação quantitativa 
sobre a frequência de reivindicação (a 
menos que seja impraticável fazê-lo), 
acompanhada por uma descrição qualitativa 
das metodologias utilizadas para determinar 
a informação de frequência de reivindicação 
(bem como quaisquer mudanças a essas 
metodologias).

5. Para todas as reclamações, exceto 
reclamações de seguro-saúde, o percentual 
médio anual de pagamento de sinistros 
ocorridos por idade (isto é, histórico da 
duração das reclamações) para o mesmo 
número de anos do acidente, tal como 
apresentado em (3) e (4) acima.

Entidades seguradoras devem agregar ou 
desagregar essas divulgações para que a 
informação útil não seja obscurecida pela 
inclusão de uma grande quantidade de detalhes 
insignificantes nem pela agregação de itens 
que têm características significativamente 
diferentes.

As alterações também requerem que as 
entidades seguradoras divulguem informações 
sobre mudanças significativas nas metodologias 
e premissas utilizadas no cálculo dos passivos 
por demandas não pagas e despesas de 
ajustes de crédito, incluindo as razões para a 
mudança e os efeitos sobre as demonstrações 
financeiras.

Adicionalmente, as alterações requerem 
que as entidades de seguro divulguem para 
períodos anuais e interinos um rollforward 
(atualização) do passivo por demandas não 
pagas e despesas de ajustes de demanda, 
descritos no tópico 944. Para reclamações 
de seguros-saúde, as alterações requerem a 
divulgação do total de passivos incorridos, mas 
não reportados, acrescido do desenvolvimento 
esperado nas reclamações reportadas, 
incluídas no passivo por demandas não pagas e 
despesas de ajustes de demandas.

Para reclamações de seguro saúde, entidades 
de seguros devem agregar ou desagregar (1) 
o rollforward do passivo por créditos não pagos 
e despesas de ajustes de crédito e (2) o total 
de passivos incorridos, mas não reportados 
acrescido do desenvolvimento esperado nas 
demandas incluídas reportadas no passivo por 
demandas não pagas e despesas de ajustes 
de demandas para que a informação útil não 
seja obscurecida pela inclusão de uma grande 
quantidade de detalhes insignificantes nem 
pela agregação de itens com características 
significativamente diferentes.

Divulgações adicionais sobre passivos por 
demandas não pagas e despesas de ajustes de 
demandas reportadas a valor presente incluem 
o seguinte:

1. Para cada período apresentado na 
demonstração da posição financeira, o valor 
total de desconto para o valor temporal do 
dinheiro descontado para derivar o passivo 
por demandas não pagas e despesas de 
ajustes de demandas.

2. Para cada período apresentado na 
demonstração do resultado, o montante dos 
acréscimos de juros reconhecido.

3. O(s) item(s) na demonstração do resultado 
em que o acréscimo de juros é classificado.
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Para as entidades abertas, esta atualização 
é efetiva para períodos anuais com início 
após 15 de dezembro de 2015 e períodos 
interinos dentro dos períodos anuais com 
início após 15 de dezembro de 2016. Para 
todas as demais entidades, esta atualização 
é efetiva para períodos anuais iniciando 
após 15 de dezembro de 2016 e períodos 
interinos dentro dos períodos anuais com início 
após 15 de dezembro de 2017. Aplicação 
antecipada das alterações desta ASU é 
permitida. Esta atualização deve ser aplicada 
retrospectivamente, fornecendo divulgações 
comparativas para cada período apresentado, 
exceto para os requisitos que se aplicam 
apenas ao período atual.

 �ASU 2015-10: Technical Corrections and 
Improvements

Correções e melhorias técnicas

Esta ASU representa mudanças para esclarecer 
a Codification, a aplicação não intencional 
correta da orientação, ou fazer pequenas 
melhorias à Codification que não deverão 
ter um efeito significativo sobre a prática 
contábil atual ou criar um custo administrativo 
significativo para a maioria das entidades. 
Adicionalmente, algumas das alterações farão a 
Codification mais fácil de entender e de aplicar, 
eliminando inconsistências, proporcionando 
esclarecimentos necessários e melhorando a 
apresentação de orientação na Codification.

As alterações nesta ASU que requerem 
orientações de transição são efetivas para 
todas as entidades para exercícios e períodos 
interinos dentro desses anos fiscais, iniciando 
após 15 de dezembro de 2015. Adoção 
antecipada é permitida, incluindo a adoção  
em períodos interinos. Todas as outras 
alterações entrarão em vigor mediante a 
emissão desta atualização.

 �ASU 2015-11: Simplifying the Measurement 
of Inventory

Simplificar a mensuração dos estoques 

Uma entidade deve mensurar os estoques, que 
incluem inventário que é mensurado usando 
o método FIFO (primeiro que entra, primeiro 
que sai) ou custo médio, no escopo desta 
atualização pelo menor valor entre o custo e o 
valor realizável líquido. O valor realizável líquido 
é o preço de venda estimado no curso normal 
dos negócios, menos os custos razoavelmente 
previsíveis para acabar o produto, venda  
e transporte.

Para as entidades de capital aberto, esta ASU 
é efetiva para anos fiscais iniciados após 15 de 
dezembro de 2016, incluindo períodos interinos 
dentro desses exercícios. Para todas as demais 
entidades, esta atualização é efetiva para anos 
fiscais iniciados após 15 de dezembro de 2016 
e períodos interinos dentro destes exercícios 
iniciados após 15 de dezembro de 2017. Esta 
atualização deve ser aplicada prospectivamente 
com aplicação antecipada permitida a partir do 
início do período de reporte interino ou anual.
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 �ASU 2015-12: Plan Accounting — (1) Fully 
Benefit-Responsive Investment Contracts, 
(2) Plan Investment Disclosures, (3) 
Measurement Date Practical

Redução da complexidade no plano de 
contabilização de benefícios a empregados

Plano Contábil – (1) Contratos de 
investimento de benefício-responsivo total, 
(2) Divulgações de planos de investimento, 
(3) Data de mensuração na prática

Esta ASU reduz a complexidade no plano de 
contabilização de benefícios a empregados.

•	 Parte I: Contratos de investimento de 
benefício-responsivo total: As alterações na 
Parte I designam valor do contrato como 
a única mensuração necessária para os 
contratos de investimento de benefício-
responsivo total, o qual mantém as 
informações relevantes ao mesmo tempo 
que reduz o custo e a complexidade de 
reporte para contratos de investimento de 
benefício-responsivo total.

•	 Parte II: Divulgações de Planos de 
Investimento: O objetivo da Parte II 
é simplificar e tornar mais efetivas as 
exigências de divulgação de investimento 
sob o Tópico 820 e sob os Tópicos 960, 
962 e 965 para os planos de benefícios a 
empregados.

•	 Parte III: Data de Mensuração conforme 
Expediente Prático: O objetivo da Parte 
III é reduzir a complexidade no plano de 
contabilização de benefícios a empregados, 
fornecendo um expediente prático que 
permite mensurar investimentos e contas 
relacionadas com o investimento em uma 
data no final do mês que está mais próxima 
ao final do exercício do plano, quando o 
exercício não coincide com o fim do mês.

As alterações nas Partes I, II e III desta 
atualização são efetivas para exercícios fiscais 
iniciados após 15 de dezembro de 2015. 
Aplicação antecipada é permitida. Uma entidade 
deve aplicar as alterações desta atualização 
retrospectivamente a todas as demonstrações 
financeiras apresentadas.

 �ASU 2015-13: Application of the Normal 
Purchases and Normal Sales Scope 
Exception to Certain Electricity Contracts 
within Nodal Energy Markets − A 
consensus of the EITF

Aplicação da exceção do escopo em 
compras e vendas normais a determinados 
contratos de compra e venda de eletricidade 
no âmbito do Mercado de Energia Nodal

Esta atualização especifica que a utilização 
de preço marginal locacional por um sistema 
operador independente não constitui liquidação 
de um contrato para compra ou venda de 
eletricidade em uma base futura que exige a 
transmissão através de, ou entrega para um 
local dentro de, um mercado de energia “nodal”, 
mesmo em cenários em que o título legal para 
a energia elétrica associada é transmitido para 
o sistema operador independente durante a 
transmissão. Consequentemente, a utilização 
de preço marginal locacional pelo sistema 
operador independente não faz com que esse 
contrato falhe no cumprimento do critério de 
entrega física da exceção do escopo nas 
aquisições e vendas normais. Se o critério de 
entrega física for cumprido, juntamente com 
todos os outros critérios de exceção do escopo 
nas aquisições e vendas normais, uma entidade 
pode optar por designar esse contrato como 
uma compra normal ou uma venda normal.

Esta atualização é efetiva no momento da 
emissão e deve ser aplicada prospectivamente. 
Portanto, uma entidade terá a capacidade de 
designar na data de emissão, ou depois dela, 
quaisquer contratos de qualificação, como 
compras normais ou vendas normais.
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 �ASU 2015-14: Revenue from Contracts with 
Customers − Deferral of the Effective Date

Receitas de contratos com os clientes − 
Adiamento da data efetiva

As alterações nesta ASU adiam a data efetiva 
da atualização 2014-09 – Receita de Contratos 
com Clientes (Tópico 6060) para todas as 
entidades em um ano. Entidades de capital 
aberto, certas entidades sem fins lucrativos 
e certos planos de benefícios a empregados 
devem aplicar a orientação na ASU 2014-09 
para períodos anuais de reporte iniciando após 
15 de dezembro de 2017, incluindo os períodos 
interinos dentro desse período de reporte. A 
aplicação antecipada é permitida somente a 
partir de períodos anuais iniciados após 15 
de dezembro de 2016, incluindo os períodos 
interinos dentro desse período de reporte.

Todas as demais entidades devem aplicar a 
orientação na ASU 2014-09 para períodos 
anuais iniciando após 15 de dezembro de 2018, 
e períodos interinos dentro de períodos anuais 
iniciados após 15 de dezembro de 2019. Todas 
as demais entidades podem aplicar a orientação 
na ASU 2014-09 antecipadamente a partir de 
um período de reporte anual que começa após 
15 de dezembro de 2016, incluindo os períodos 
interinos dentro desse período de reporte. Todas 
as demais entidades podem também aplicar a 
orientação na ASU 2014-09 antecipadamente 
em um período anual de reporte com início 
após 15 de dezembro de 2016 e períodos 
interinos dentro dos períodos anuais iniciando 
um ano após o período anual de relato em que 
a entidade aplica pela primeira vez a orientação 
no Update 2014-09.

 �ASU 2015-15: Presentation and 
Subsequent Measurement of Debt 
Issuance Costs Associated with Line-of-
Credit Arrangements

Apresentação e mensuração subsequente 
dos custos de emissão de dívida associados 
aos contratos de linha de crédito

Esta ASU acrescenta parágrafos SEC segundo 
o SEC Staff Announcement de 18 de junho 
de 2015, Emerging Issues Task Force (EITF), 
segundo a reunião sobre a apresentação 
e mensuração subsequente dos custos de 
emissão de dívida associados com contratos de 
linha de crédito.

 �ASU 2015-16: Simplifying the Accounting 
for Measurement-Period Adjustments

Simplificar a contabilização para ajustes de 
período de mensuração

Esta ASU requer que uma adquirente reconheça 
os ajustes de valores provisórios que são 
identificados durante o período de mensuração 
no período de reporte em que os valores de 
ajuste são determinados. Também requer que 
a adquirente registre, nas demonstrações 
financeiras do mesmo período, o efeito sobre 
os ganhos das mudanças na depreciação, 
amortização ou outros efeitos no resultado, se 
houver, como resultado da mudança dos valores 
provisórios, calculado como se a contabilização 
tivesse sido concluída na data de aquisição.

Além disso, esta atualização requer que uma 
entidade apresente separadamente na face da 
demonstração dos resultados ou divulgue nas 
notas explicativas a parte do valor registrado no 
resultado do período corrente por item que teria 
sido registrado em anos anteriores, se o ajuste 
dos valores provisórios tivesse sido reconhecido 
a partir da data de aquisição.

Essas atualizações são efetivas para entidades 
abertas, para os exercícios iniciados após 15 de 
dezembro de 2015, incluindo períodos interinos 
dentro desses exercícios. Para todas as demais 
entidades, são efetivas para exercícios iniciados 
após 15 de dezembro de 2016 e períodos 
interinos dentro dos exercícios fiscais iniciados 
após 15 de dezembro de 2017. As atualizações 
devem ser aplicadas prospectivamente a 
ajustes para valores provisórios que ocorram 
após a data efetiva desta atualização. Adoção 
antecipada é permitida.

A Diretoria decidiu que as únicas divulgações 
requeridas na transição devem ser a natureza 
e o motivo da mudança de prática contábil. 
Uma entidade deve divulgar essa informação 
no primeiro período anual de adoção e nos 
períodos interinos dentro do primeiro período 
anual, se houver um ajuste de período de 
mensuração durante o primeiro período anual 
em que as mudanças são efetivas.
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Sinopse 
Legislativa

O objetivo desta seção é reunir as principais alterações 
ocorridas durante o ano de 2015, relativas à área 
tributária e a outras áreas de interesse para o 
desenvolvimento da atividade empresarial. 

Essa coletânea, que não compreende toda a legislação 
publicada no período, foi elaborada com o intuito de 
ser utilizada somente como uma referência. O seu 
conteúdo não representa um serviço de consultoria da 
PwC e sua aplicação em situações concretas deve ser 
feita com o apoio de assessores legais, após a análise 
do inteiro teor dos referidos atos.

Foram destacados apenas alguns aspectos dos atos 
publicados e tratados a seguir. As matérias estão 
resumidas e apresentadas segundo a hierarquia  
dos atos legais e, sempre que possível, em sua  
ordem cronológica.
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Sinopse Legislativa 
Emenda Constitucional

 �Emenda Constitucional nº 87/2015 – 
ICMS – operações interestaduais com 
consumidor final – novas alíquotas

Em 17 de abril de 2015, foi publicada a Emenda 
Constitucional nº 87, que alterou dispositivos da 
Constituição Federal referentes à sistemática 
de cobrança do ICMS sobre operações/
prestações que destinem bens e serviços ao 
consumidor final,localizado em outro Estado, 
contribuinte ou não do imposto, nos termos que, 
resumidamente, seguem:

A referida EC dispõe que nas operações  
e prestações que destinem bens e serviços 
a consumidor final, contribuinte ou não do 
imposto, localizado em outro Estado,  
adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá  
ao Estado de localização do destinatário o 
imposto correspondente à diferença entre a 
alíquota interna do Estado destinatário e a 
alíquota interestadual.

A responsabilidade pelo recolhimento do 
imposto correspondente à diferença entre a 
alíquota interna e a interestadual supracitada 
será atribuída:

a. ao destinatário, quando este for contribuinte 
do imposto;

b. ao remetente, quando o destinatário não for 
contribuinte do imposto.

A referida EC também acresce dispositivo  
ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (ADCT) para dispor que, no 
caso das operações e prestações descritas 
anteriormente, o imposto correspondente 
à diferença entre a alíquota interna e a 
interestadual será partilhado entre os Estados 
de origem e de destino, na seguinte proporção:

i. Para o ano de 2015: 20% para o Estado de 
destino e 80% para o Estado de origem;

ii. Para o ano de 2016: 40% para o Estado de 
destino e 60% para o Estado de origem;

iii. Para o ano de 2017: 60% para o Estado de 
destino e 40% para o Estado de origem;

iv. Para o ano de 2018: 80% para o Estado de 
destino e 20% para o Estado de origem;

v. A partir do ano de 2019: 100% para o Estado 
de destino.

Sinopse Legislativa 
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Tributos e Contribuições Federais

1.  Leis - Destaques

 �Lei nº 13.097/2015 (conversão da MP  
nº 656/2014) 

Em 20 de janeiro de 2015, foi publicada a Lei 
nº 13.097, em conversão à MP nº 656/2014, 
alterando várias disposições da legislação 
tributária, destacando-se o que segue, 
resumidamente:

Cessão de créditos de prejuízo fiscal e de 
base de cálculo negativa da CSLL para 
controladas, controladoras ou coligadas 

A Lei nº 13.097/2015 reduziu a zero as 
alíquotas do PIS/COFINS incidentes sobre a 
receita auferida pelo cedente com a cessão de 
créditos, para pessoas jurídicas controladas, 
controladoras ou coligadas, relativos a prejuízo 
fiscal e base de cálculo negativa que puderam 
ser utilizados para a quitação antecipada dos 
débitos parcelados, nos termos do art. 33 da Lei 
nº 13.043/2014.

A lei também reduz a zero as alíquotas do PIS/
COFINS incidentes sobre a receita auferida pela 
cessionária, na hipótese dos créditos cedidos 
com deságio.

Perdas no Recebimento de Créditos (PDD) 

A lei permitiu que sejam registrados como 
perda, entre outros, os créditos contra 
devedor declarado falido ou pessoa jurídica 
em concordata ou recuperação judicial, 
relativamente à parcela que exceder o valor 
que esta tenha se comprometido a pagar, 
observadas as demais disposições da lei ora 
alterada.

Para os contratos inadimplidos a partir de 
08.10.2014, poderão ser registrados como perda 
os créditos:

i. em relação aos quais tenha havido a 
declaração de insolvência do devedor, em 
sentença emanada do Poder Judiciário; 

ii. sem garantia, de valor: 

a. até R$ 15.000,00, por operação, 
vencidos há mais de seis meses, 
independentemente de iniciados os 
procedimentos judiciais para o seu 
recebimento; 

b. acima de R$ 15.000,00 até R$ 100.000,00, 
por operação, vencidos há mais de um 
ano, independentemente de iniciados 
os procedimentos judiciais para o seu 
recebimento, mantida a cobrança 
administrativa; e 

c. superior a R$ 100.000,00, vencidos há 
mais de um ano, desde que iniciados e 
mantidos os procedimentos judiciais para o 
seu recebimento; 

Silvio Carvalho
Sócio PwC
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iii. com garantia, vencidos há mais de dois 
anos, de valor: 

a. até R$ 50.000,00, independentemente 
de iniciados os procedimentos judiciais 
para o seu recebimento ou o arresto das 
garantias; e 

a. superior a R$ 50.000,00, desde que 
iniciados e mantidos os procedimentos 
judiciais para o seu recebimento ou o 
arresto das garantias; e 

iv. contra devedor declarado falido ou pessoa 
jurídica em concordata ou recuperação 
judicial, relativamente à parcela que exceder 
o valor que esta tenha se comprometido a 
pagar, observadas as demais disposições da 
lei ora alterada.

IPI - Crédito presumido - Resíduos sólidos 

Com relação ao crédito presumido do IPI para 
estabelecimentos industriais na aquisição de 
resíduos sólidos utilizados como matérias-
primas ou produtos intermediários na fabricação 
de seus produtos, foi prorrogado o prazo de 
fruição desse benefício para até 31.12.2018 
(antes: 31.12.2014).

PIS/COFINS, PIS/COFINS-Importação e IPI  
- Bebidas frias  

A lei trouxe novas disposições sobre 
a tributação de PIS/COFINS, de PIS/
COFINS-Importação e do IPI devidos 
pelos importadores e pelas pessoas 
jurídicas que procedam à industrialização e 
comercialização das bebidas que especifica, 
tais como refrigerantes, águas, chás, 
cervejas, energéticos e isotônicos, nos 
códigos especificados na lei ora alterada.

RET 

O Regime Especial de tributação (RET) foi 
prorrogado até 2018.

 �Lei nº 13.137/2015 (conversão da MP  
nº 668/2015) - 

Em 22 de junho de 2015, foi publicada, nº 
DOU-Extra, a Lei nº 13.137, em conversão 
à MP nº 668/2015, para alterar a legislação 
federal, observadas as datas de produção de 
efeitos nela previstas.

Algumas das alterações são adiante expostas 
resumidamente:

PIS/COFINS-Importação

As alíquotas previstas na Lei nº 10.865/2004 
foram alteradas no que, resumidamente, 
segue:

•	 Regra geral (vigência 01.05.15), na 
importação de bens

i. 2,1% (antes: 1,65%) para o PIS/PASEP-
Importação; e

ii. 9,65% (antes: 7,6%) para a COFINS-
Importação.

Na importação de serviços, foram mantidas 
as alíquotas de 1,65% para o PIS/PASEP-
Importação e 7,6% para a COFINS-
Importação.

•	 Regras especiais

Foram também alteradas as alíquotas das 
contribuições incidentes na importação de 
vários produtos classificados nas posições 
indicadas na Lei nº 10.865/2004, com 
diferentes datas de vigência, como, por 
exemplo, produtos farmacêuticos e de 
perfumaria, de toucador ou de higiene, 
máquinas e veículos, pneus novos e 
câmeras de ar, autopeças relacionadas nos 
Anexos I e II da Lei nº 10.485/2002 (com a 
exceção prevista na lei), papel imune quando 
destinado à impressão de periódicos, álcool, 
inclusive para fins carburantes, entre outros. 
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O valor da COFINS-Importação pago em 
decorrência do adicional de alíquota de 
1%, na hipótese de importação dos bens 
classificados na TIPI, relacionados no Anexo 
I da Lei nº 12.546/2011, não gera direito ao 
desconto do crédito.

O crédito das contribuições supracitadas 
será apurado, mediante a aplicação dessas 
alíquotas sobre o valor que serviu de base de 
cálculo das referidas contribuições, acrescido 
do valor do IPI vinculado à importação, 
quando integrante do custo  
de aquisição.

PIS/COFINS - Vendas à Zona Franca de 
Manaus (ZFM) 

Ficam reduzidas a zero as alíquotas do 
PIS/COFINS sobre as receitas de vendas 
efetuadas por produtor, fabricante ou 
importador estabelecido fora da ZFM de 
certos produtos monofásicos (incisos I a VII 
do § 1º do art. 2º da Lei nº 10.833/2003), 
destinadas ao consumo ou industrialização na 
ZFM.

IPI, PIS e COFINS - Bebidas

A Lei nº 13.137, publicada em 22.06.2015, 
também alterou as regras de incidência do 
IPI, PIS e COFINS nas operações com as 
bebidas nela especificadas.

 �Lei nº 13.161/2015 - Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta 
(CPRB) – Majoração de alíquotas

Em 31 de agosto de 2015, a Lei nº 13.161 foi 
publicada no DOU-Extra para alterar a Lei nº 
12.546/2011 no que concerne às alíquotas 
da contribuição previdenciária sobre a receita 
bruta (CPRB), em substituição ao INSS sobre 
folha, entre outras disposições, conforme a 
seguir, resumidamente, se alinha:

Poderão contribuir sobre o valor da receita 
bruta ao INSS, excluídos as vendas 
canceladas e os descontos incondicionais 
concedidos, as empresas relacionadas nos 
artigos 7º e 8ª da lei ora alterada.  

As novas alíquotas são de 4,5%, 3%, 2,5%, 
1,5%, e de 1%, dependendo do tipo de 
atividade empresarial ou da operação de 
fabricação de certos tipos de produtos, na 
forma da nova lei. 

No caso de empresas que se dediquem a 
atividades ou fabriquem produtos sujeitos a 
alíquotas diferentes sobre a receita bruta, o 
valor da contribuição será calculado mediante 
aplicação da respectiva alíquota sobre a 
receita bruta correspondente a cada atividade 
ou produto.

No caso de empresas que contribuem 
simultaneamente com as contribuições em 
comento, valerá para ambas as contribuições, 
e não será permitido à empresa fazer a opção 
apenas com relação a uma delas.

A opção pela tributação substitutiva 
supramencionada será manifestada mediante 
o pagamento da contribuição incidente sobre 
a receita bruta relativa a janeiro de cada ano, 
ou à primeira competência subsequente para 
a qual haja receita bruta apurada, e será 
irretratável para todo o ano-calendário.

Excepcionalmente, para o ano-calendário 
de 2015, a opção pela tributação substitutiva 
será manifestada mediante o pagamento da 
contribuição incidente sobre a receita bruta 
relativa a novembro de 2015, ou à primeira 
competência subsequente para a qual haja 
receita bruta apurada, e será irretratável para 
o restante do ano.

Esta lei entra em vigor a partir de 01.12.2015, 
quanto aos dispositivos supramencionados.
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 �Lei nº 13.169/2015 - CSLL - Instituições 
financeiras - Majoração de alíquotas

Em 7 de outubro de 2015, foi publicada a Lei nº 
13.169, para, entre outras disposições, alterar 
a Lei nº 7.689/1988, (instituidora da CSLL) 
elevando a alíquota da CSLL, conforme a 
seguir, resumidamente, se expõe:

Alíquota da CSLL – instituições financeiras

Referida lei dispõe que a alíquota da CSLL é de:

i. 20%, no período compreendido entre 
01.09.2015 e 31.12. 2018, e 15% a partir de 
01.01.2019, no caso das pessoas jurídicas 
de seguros privados, das de capitalização e 
das referidas na Lei ora tratada. 

ii. 17%, no período compreendido entre 
01.10.2015 e 31.12.2018, e 15% a partir de 
01.01.2019, no caso das cooperativas de 
crédito; e

iii. 9%, no caso das demais pessoas jurídicas.

Programa Nacional de Apoio à Atenção 
Oncológica - PRONON e o Programa 
Nacional de Apoio à Atenção da Saúde  
da Pessoa com Deficiência - PRONAS/PCD  
- Benefícios de IR - alterações 

A União facultará às pessoas físicas, a partir do 
ano-calendário de 2012 até o ano-calendário 
de 2020 (antes: até 2015), e às pessoas 
jurídicas, a partir do ano-calendário de 2013 
até o ano-calendário de 2021 (antes: até 2016), 
na qualidade de incentivadoras, a opção de 
deduzirem do IR os valores correspondentes 
às doações e aos patrocínios diretamente 
efetuados em prol de ações e serviços dos 
projetos em questão, na forma da  
Lei  nº 12.715/2012.

Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Tecnológico da Indústria de Semicondutores 
– PADIS - Alterações 

Os projetos de investimento em pesquisa 
e desenvolvimento para fins de gozo dos 
benefícios do PADIS poderão ser apresentados 
até 31 de julho de 2020.

 �Lei nº13.189/2015 - Programa de Proteção 
ao Emprego - PPE

Em 20 de novembro de 2015, foi publicada 
a Lei nº 13.189/2015, instituindo o Programa 
de Proteção ao Emprego - PPE, conforme a 
seguir resumidamente se expõe:

Podem aderir ao PPE as empresas de todos os 
setores em situação de dificuldade econômico-
financeira que celebrarem acordo coletivo de 
trabalho específico de redução de jornada e de 
salário, observados os demais requisitos dessa 
lei e de ato do Poder Executivo.

A adesão ao PPE pode ser feita até 
31.12.2016, e o prazo máximo de permanência 
no programa é de 24 meses.

O acordo coletivo de trabalho específico para 
adesão ao PPE, celebrado entre a empresa 
e o sindicato de trabalhadores representativo 
da categoria da atividade econômica 
preponderante da empresa, nos moldes que 
especifica, pode reduzir em até 30% a jornada 
e o salário.

Os empregados de empresas que aderirem ao 
PPE e que tiverem seu salário reduzido, fazem 
jus a uma compensação pecuniária equivalente 
a 50% do valor da redução salarial e limitada 
a 65% do valor máximo da parcela do seguro-
desemprego, enquanto perdurar o período de 
redução temporária da jornada de trabalho. 

O PPE extingue-se em 31.12.2017.
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O sujeito passivo apresentará uma declaração 
para cada conjunto de operações executadas 
de forma interligada.

A declaração do sujeito passivo que relatar atos 
ou negócios jurídicos ainda não ocorridos será 
tratada como consulta à legislação tributária, 
nos termos do Decreto nº 70.235/1972.

Na hipótese da RFB não reconhecer, para fins 
tributários, as operações declaradas, o sujeito 
passivo será intimado a recolher ou a parcelar, 
no prazo de 30 dias, os tributos devidos, 
acrescidos apenas de juros de mora.

Essa regra não se aplica às operações que 
estejam sob o procedimento de fiscalização 
quando da apresentação da declaração. 

A declaração ora tratada, inclusive a retificadora 
ou a complementar, será ineficaz quando: 

i. apresentada por quem não for o sujeito 
passivo das obrigações tributárias 
eventualmente resultantes das operações 
referentes aos atos ou negócios jurídicos 
declarados;

ii. omissa em relação a dados essenciais para 
a compreensão do ato ou negócio jurídico;

iii. contiver hipótese de falsidade material ou 
ideológica; e

iv. envolver interposição fraudulenta de 
pessoas.

O descumprimento da obrigação de 
apresentação da declaração ou a ocorrência 
de alguma das situações de sua ineficácia 
caracteriza omissão dolosa do sujeito passivo, 
com intuito de sonegação ou fraude, e os 
tributos devidos serão cobrados acrescidos 
de juros de mora e da multa agravada (Lei nº 
9.430/1996).

 �MP nº 685/2015 - Declaração sobre atos/
negócios jurídicos com supressão, 
redução ou diferimento de tributo -  
PRORELIT - Uso de prejuízos fiscais e de 
base de cálculo negativa da CSLL

Em 22 de julho de 2015, foi publicada a 
Medida Provisória nº 685 para, entre outras 
disposições, instituir a Declaração sobre atos/
negócios jurídicos com supressão, redução ou 
diferimento de tributo e o Programa de Redução 
de Litígios Tributários (PRORELIT), conforme 
segue, resumidamente:

Declaração sobre atos/negócios jurídicos 
com supressão, redução ou diferimento  
de tributo 

O conjunto de operações realizadas no  
ano-calendário anterior que envolva atos ou 
negócios jurídicos que acarretem supressão, 
redução ou diferimento de tributo deverá ser 
declarado pelo sujeito passivo à RFB até 30 de 
setembro de cada ano, quando:

i. os atos ou negócios jurídicos praticados não 
possuírem razões extratributárias relevantes;

ii. a forma adotada não for usual, utilizar-se de 
negócio jurídico indireto ou contiver cláusula 
que desnature, ainda que parcialmente, os 
efeitos de um contrato típico; ou

iii. tratar de atos ou negócios jurídicos 
específicos previstos em ato da RFB.
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Programa de Redução de Litígios Tributários 
(PRORELIT)

O sujeito passivo com débitos de natureza 
tributária vencidos até 30.06.2015 e em 
discussão administrativa ou judicial, perante a 
RFB ou a PGFN, pôde, mediante requerimento, 
apresentado até 30/09/2015 (ver alteração da 
MP 692/2015) desistir do respectivo contencioso 
e utilizar créditos próprios de prejuízos fiscais 
e de base de cálculo negativa da CSLL, 
apurados até 31.12.2013 e declarados 
até 30.06.2015, para a quitação dos débitos 
em contencioso administrativo ou judicial, 
exceto os débitos decorrentes de desistência 
de impugnações, recursos administrativos e 
ações judiciais que tenham sido incluídos em 
programas  
de parcelamentos anteriores, ainda  
que rescindidos.

 �MP nº 690/2015 – IPI (bebidas) - Programa 
de Inclusão Digital (revogação)

Em 31 de agosto de 2015, foi publicada no 
DOU-Extra a Medida Provisória nº 690 para, 
entre outras medidas, dispor sobre a incidência 
do IPI sobre as bebidas que especifica, e 
revogar o Programa de Inclusão Digital.

Destacamos, resumidamente, o que segue:

 �Medida Provisória nº 692/2015 – IR (ganho 
de capital) - majoração de alíquota – 
PRORELIT (alterações)

Em 22 de setembro de 2015, foi publicado no 
DOU-Extra a Medida Provisória nº 692 para 
dispor sobre a incidência de IR sobre ganho 
de capital decorrente da alienação de bens e 
direitos de qualquer natureza. A nova MP altera, 
ainda, o Programa de Redução de Litígios 
Tributários (PRORELIT), previsto na  
MP nº 685/15, conforme a seguir, 
resumidamente, segue:

IR sobre ganho de capital (efeitos a partir  
de 1.01.2016)

O ganho de capital percebido por pessoa física 
em decorrência da alienação de bens e direitos 
de qualquer natureza sujeita-se à incidência do 
imposto sobre a renda, às seguintes alíquotas:

I. 15% sobre a parcela dos ganhos que não 
ultrapassar R$ 1 milhão;

II. 20% sobre a parcela dos ganhos que 
exceder R$ 1 milhão e não ultrapassar  
R$ 5 milhões;

III. 25% sobre a parcela dos ganhos que 
exceder R$ 5 milhões e não ultrapassar R$ 
20 milhões; e

IV. 30% sobre a parcela dos ganhos que 
ultrapassar R$ 20 milhões.

IPI (efeitos a partir de 01.12.2015) 

As bebidas especificadas na MP (posições 
22.04, 22.05, 22.06 e 22.08, exceto o código 
2208.90.00 Ex.1) ficam excluídas do regime 
tributário do IPI, por unidade, previsto na Lei  
nº 7.798/1989.

Em decorrência, aplicam-se aos produtos 
referidos as regras previstas na legislação 
do IPI, inclusive as relativas a fato gerador, 
contribuintes e responsáveis, base de cálculo e 
cômputo do imposto.

Por fim, cabe salientar que o Decreto Federal  
nº 8.512/2015 (DOU-Extra de 31.08.2015) 
alterou a tabela de incidência do IPI sobre  
tais produtos.  

Programa de Inclusão Digital (efeitos a partir 
de 01.12.2015)

Ficam revogados os artigos 28 a 30 da Lei  
nº 11.196/2005, que dispõem sobre o Programa 
de Inclusão Digital, os quais previam alíquota 
zero de PIS/COFINS incidente na venda a 
varejo dos produtos, que especifica.
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A MP em comento dispõe que, na hipótese 
de alienação em partes do mesmo bem 
ou direito, a partir da segunda operação, 
o ganho de capital deve ser somado aos 
ganhos auferidos nas operações anteriores 
para fins da apuração do imposto na forma 
acima referida, deduzindo-se o montante do 
imposto pago nas operações anteriores.

Para fins do disposto supra, considera-
se integrante do mesmo bem ou direito o 
conjunto de ações ou quotas de uma mesma 
pessoa jurídica. 

Exceto para as pessoas jurídicas tributadas 
com base no lucro real, presumido ou 
arbitrado, o ganho de capital percebido 
por pessoa jurídica em decorrência da 
alienação de bens e direitos do ativo não-
circulante sujeita-se à incidência do IR, com 
a aplicação das alíquotas e das disposições 
supramencionadas.

Programa de Redução de Litígios Tributários 
- PRORELIT

Referida MP altera, ainda, a MP nº 685/2015, 
para dispor que o requerimento de desistência 
do contencioso a ser inserido no PRORELIT 
e para utilização dos créditos próprios de 
prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da 
CSLL, deverá ser apresentado até 30.10.2015 
(antes: 30.09.2015), observado as seguintes 
condições: 

I.  pagamento em espécie equivalente a, no 
mínimo:

a. 30% (antes: 43%) do valor consolidado 
dos débitos indicados para a quitação, a 
ser efetuado até 30.10. 2015;

b. 33% do valor consolidado dos débitos 
indicados para a quitação, a ser efetuado 
em duas parcelas vencíveis até o último 
dia útil dos meses de outubro e novembro 
de 2015; ou

c. 36% do valor consolidado dos débitos 
indicados para a quitação, a ser efetuado  
em três parcelas vencíveis até o último dia 
útil dos meses de outubro, novembro e 
dezembro de 2015. 

O valor de cada parcela mensal, por ocasião do 
pagamento de que tratam os itens “b” e “c”, será 
acrescido de SELIC.
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 �Medida Provisória n° 694/2015 – JCP 
– incentivos de inovação tecnológica 
(suspensão) - PIS/COFINS de nafta, 
etano, eteno e outros produtos químicos

Em 30 de setembro de 2015, foi publicada a 
MP n° 694, alterando a legislação do imposto 
de renda e do PIS/COFINS, na forma adiante 
resumida:

Dedutibilidade dos Juros sobre Capital 
Próprio (JCP) (efeitos a partir de 
01.01.2016)

Referida MP dispõe que a dedutibilidade 
dos juros pagos ou creditados a título de 
remuneração do capital próprio, calculados 
sobre as contas do patrimônio líquido será  
limitada, pro rata die, à TJLP   ou a 5% ao 
ano, o que for menor.

A alíquota do IRRF incidentes passa a ser de 
18%, devido na data do pagamento ou crédito 
ao beneficiário.

Suspensão de benefícios de inovação 
tecnológica (efeitos a partir de 1.01.2016) 

No ano-calendário de 2016,  ficam suspensos 
o gozo do benefício fiscal e a apuração dos 
dispêndios realizados neste mesmo ano, no 
que se refere aos seguintes incentivos:

i. Exclusão do lucro líquido, na determinação 
do lucro real e da base de cálculo da CSLL, 
do valor correspondente a até 60% dos 
dispêndios com pesquisa tecnológica e 
desenvolvimento de inovação tecnológica, 
previsto no art. 19 da Lei nº 11.196/2005. 

ii. Exclusão do lucro líquido, para efeito de 
apuração do lucro real e da base de cálculo 
da CSLL, dos dispêndios efetivados em 
projeto de pesquisa científica e tecnológica 
e de inovação tecnológica a ser executado 
por Instituição Científica e Tecnológica-ICT 
(art. 2º, Lei nº 10.973/2004) ou por entidades 
científicas e tecnológicas privadas, sem fins 
lucrativos, na forma do art. 19A da  
Lei nº 11.196/05.

iii. Em relação às atividades de informática 
e automação (Leis nºs 8.248/1991, nº 
8.387/1991 e nº 10.176/2001), a dedução 
(para fins de IRPJ e CSLL) de até 160% 
dos dispêndios realizados no período de 
apuração com pesquisa tecnológica e 
desenvolvimento de inovação tecnológica,na 
forma do art. 26 da Lei nº 11.196/05.
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2.  Decretos Federais - Destaques

 �Decretos Federais nºs 8.415/2015  e 
8.543/2015- REINTEGRA - alterações

Em 27 de fevereiro de 2015, foi publicado no 
DOU-Extra o Decreto Federal nº 8.415 para 
regulamentar a aplicação do Regime Especial 
de Reintegração de Valores Tributários para 
as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), 
reinstituído pela Lei nº 13.043/2014, que tem 
por objetivo devolver parcial ou integralmente 
o resíduo tributário remanescente na cadeia 
de produção de bens exportados, e para 
revogar o Decreto Federal nº 8.304/2014 
que antes tratava da matéria, conforme 
resumidamente disposto a seguir: 

 No âmbito do REINTEGRA, a pessoa jurídica 
que exporte os bens tratados no referido 
decreto poderá apurar crédito sobre a receita 
auferida com a exportação desses bens para 
o exterior. 

Conforme alteração introduzida pelo Decreto 
nº 8543/2015, o percentual do crédito a ser 
apurado sobre a receita bruta de exportação 
será de:

(i) 1%, entre 1/3/2015  e 30/11/2015

(ii) 0,1%, entre 1/12/2015 e 31/12/2016

Os demais percentuais previstos no Decreto 
nº 8.415/2015, que prevalecerão para 2017 e 
2018, permanecem inalterados em 2% e 3%, 
respectivamente.

O crédito em comento somente poderá ser 
compensado com débitos próprios, relativos a 
tributos administrados pela RFB ou ressarcido 
em espécie.

Este decreto entrou em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir de 
14.11.2014.
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 �Decretos Federais nº 8.426/2015 e nº 
8.451/2015 - PIS/COFINS - Receitas 
financeiras - alterações  

Foi publicado no DOU-Extra de 1º de 
abril de 2015, o Decreto Federal nº 8.426, 
posteriormente alterado pelo Decreto Federal 
nº 8.451, em 20.05.2015, que restabeleceu 
as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS 
incidentes sobre receitas financeiras auferidas 
pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de 
apuração não cumulativa, revogando, a partir de 
01.07.2015, o Decreto Federal nº 5.442/2005, 
na forma adiante, resumidamente, descrita.

Decreto nº 8.426/2015

Ficam restabelecidas para 0,65% e 4%, 
respectivamente, as alíquotas do PIS/PASEP 
e da COFINS incidentes sobre receitas 
financeiras, inclusive decorrentes de operações 
realizadas para fins de hedge, auferidas 
pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime 
de apuração não-cumulativa das referidas 
contribuições, inclusive às que tenham  
apenas parte de suas receitas submetidas  
a esse regime.

Ficam mantidas em 1,65% e 7,6%, 
respectivamente, as alíquotas do PIS/PASEP  
e da COFINS aplicáveis aos juros sobre o 
capital próprio.

Decreto nº 8.451/2015

O Decreto nº 8.451, posteriormente publicado 
em 20.05.2015, manteve em zero as alíquotas 
do PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre 
receitas financeiras decorrentes de variações 
monetárias, em função da taxa de câmbio, de: 

i. operações de exportação de bens e serviços 
para o exterior; e 

ii. obrigações contraídas pela pessoa jurídica, 
inclusive empréstimos e financiamentos. 

Manteve, ainda, em zero as alíquotas do 
PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre 
receitas financeiras decorrentes de operações 
de cobertura (hedge) realizadas em bolsa de 
valores, de mercadorias e de futuros ou no 
mercado de balcão organizado destinadas 
exclusivamente à proteção contra riscos 
inerentes às oscilações de preço ou de taxas 
quando, cumulativamente, o objeto do contrato 
negociado: 

a. estiver relacionado com as atividades 
operacionais da pessoa jurídica; e 

b. destinar-se à proteção de direitos ou 
obrigações da pessoa jurídica. 

Esse decreto entrou em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir de 
01.07.2015.

Alteração de regime de apuração (caixa/
competência) (vigência na data de 
publicação)

O decreto ora tratado dispõe sobre a alteração, 
no decorrer do ano-calendário, do regime de 
tributação das variações monetárias dos direitos 
de crédito e das obrigações do contribuinte, 
em função da taxa de câmbio (MP nº 2.158-
35/2001, art. 30), quando ocorrer elevada 
osculação da taxa de câmbio. 

Segundo o ato presidencial, ocorre elevada 
oscilação da taxa de câmbio quando, no 
período de um mês-calendário, o valor do dólar 
dos Estados Unidos da América para venda, 
apurado pelo BACEN, sofrer variação, positiva 
ou negativa, superior a 10%. Se ocorrida a 
oscilação, a alteração do regime, no decorrer  
do ano-calendário, poderá ser efetivada no  
mês-calendário seguinte àquele em que ocorreu 
a elevada oscilação da taxa de câmbio, na 
forma definida em ato da RFB. 

O novo regime adotado se aplicará a todo 
o ano-calendário, e a cada mês-calendário 
em que ocorrer elevada oscilação da taxa 
de câmbio corresponderá a uma única 
possibilidade de alteração do regime. 
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 �Decreto Federal nº 8.506/2015 - 
Observância Tributária Internacional e 
FATCA - Acordo entre Brasil e EUA

Em 21 de agosto de 2015, foi publicado o 
Decreto Federal nº 8.506 que promulgou 
o Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos 
Estados Unidos da América para melhoria 
da observância tributária internacional e 
implementação do FATCA, firmado em Brasília 
em 23.09.2014.

Nos termos do decreto, são sujeitos à 
aprovação do Congresso Nacional atos 
que possam resultar em revisão do Acordo 
e ajustes complementares que acarretem 
encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônio nacional.

3.  Instruções Normativas RFB - 
Destaques

 � INs RFB nº 1.556/2015 e nº 1.575/2015 
- Lei nº 12.973/14 - Disciplinamento - 
Alterações  

A IN RFB nº 1.556/2015 publicada e 
republicada em 1º de abril de 2015, e, 
posteriormente, em 28 de julho de 2015, 
a IN RFB nº 1.575, alterando a IN RFB 
nº 1.515/2014, que disciplina e consolida 
as regras de determinação, apuração e 
pagamento do IRPJ, da CSLL, do PIS e da 
COFINS, trazidas pela Lei nº 12.973/2014, 
entre outros assuntos, nos moldes que, 
resumidamente, seguem:

Depreciação - Dedução (art. 65 da IN RFB  
nº 1.515/2014)

 A nova IN nº 1.556/2015 disciplina que se o 
contribuinte deixar de deduzir a depreciação de 
um bem depreciável do ativo imobilizado em 
determinado período de apuração, não  
poderá fazê-lo acumuladamente fora do 
período em que ocorreu a utilização desse bem, 
tampouco os valores não deduzidos poderão 
ser recuperados posteriormente através da 
utilização de taxas superiores  
às máximas permitidas.

Subvenções para investimentos (art. 112 da 
IN RFB nº 1.515/2014)

O tratamento das subvenções para 
investimentos, segundo a IN nº 1.556/2015, 
não se aplica às subvenções concedidas 
por pessoas jurídicas de direito privado, as 
quais constituem receita da pessoa jurídica 
beneficiária.

A subvenção recebida do Poder Público, em 
função de benefício fiscal não poderá ser 
excluído da apuração do lucro real, quando os 
recursos puderem ser livremente movimentados 
pelo beneficiário, isto é, quando não houver 
obrigatoriedade de aplicação da totalidade 
dos recursos na aquisição de bens ou direitos 
necessários à implantação ou à expansão 
de empreendimento econômico, inexistindo 
sincronia e vinculação entre a percepção da 
vantagem e a aplicação dos recursos.

Controles na adoção inicial - Subconta 
auxiliar 

A IN RFB nº 1.575/2015 dispôs que, 
alternativamente ao disposto na IN RFB nº 
1.515/2014, o contribuinte poderá evidenciar 
a diferença positiva entre o valor de ativo na 
contabilidade societária e no FCONT, por meio 
da utilização de duas subcontas, uma vinculada 
ao ativo e a outra chamada de subconta auxiliar. 

Esse mesmo mecanismo de utilização de duas 
subcontas, uma vinculada ao ativo/passivo e 
outra auxiliar, também será aplicado para a 
diferença negativa a ser adicionada, bem como 
para a diferença e positiva a ser excluída (Ativo 
e Passivo), e para controle do ativo diferido, na 
forma da nova IN.
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 � IN RFB nº 1.571/2015 - e-Financeira - 
Instituição -

Em 3 de julho de 2015, foi publicada a 
Instrução Normativa RFB nº 1.571 para dispor 
sobre a obrigatoriedade de prestação de 
informações relativas às operações financeiras 
de interesse da RFB, nos termos a seguir, 
resumidamente, expostos: 

As informações supracitadas serão prestadas 
mediante apresentação da e-Financeira, 
constituída por um conjunto de arquivos 
digitais referentes a cadastro, abertura, 
fechamento e auxiliares, e pelo módulo de 
operações financeiras, a ser transmitida 
ao ambiente SPED, nos moldes e prazos 
especificados. 

Ficam obrigadas a apresentar a e-Financeira 
as entidades supervisionadas pelo 
BACEN, pela CVM, pela SUSEP e pela 
Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar (PREVIC), descritas na IN  
ora tratada.

 � IN RFB nº 1.585/2015 - IR sobre 
rendimentos/ganhos no mercado 
financeiro e de capital

Em 2 de setembro de 2015, foi publicada a IN 
RFB nº 1.585, que consolidou as regras de 
tributação pelo IR dos rendimentos e ganhos 
líquidos auferidos nos mercados financeiros e 
de capitais. Referido ato incorpora o teor da IN 
nº 1.022/2010 que antes tratava dessa matéria, 
alterando vários dispositivos e revogando-a 
expressamente.

Uma das alterações introduzidas pela IN 
prevê que o administrador de fundo ou clube 
de investimento que destinar diretamente aos 
cotistas as quantias que lhes forem atribuídas 
a título de dividendos, juros sobre capital 
próprio, reembolso de proventos decorrentes 
do empréstimo de valores mobiliários, ou outros 
rendimentos advindos de ativos financeiros que 
integrem sua carteira, fica responsável pela 
retenção e pelo recolhimento do imposto sobre 
a renda:

i. como resgate de cotas, no caso de fundo 
constituído sob a forma de condomínio 
aberto; ou

ii. como amortização de cotas, no caso  
de fundo constituído sob a forma de 
condomínio fechado.

O disposto supra se aplica, também, a qualquer 
fundo de investimento que tenha ações em  
sua carteira.

Sinopse Legislativa | Tributos e Constribuições Federais



Demonstrações Financeiras e 
Sinopses Normativa e Legislativa

103PwC   
Guia 2015/2016

a. utilizar a alíquota interna prevista na unidade 
federada de destino para calcular o ICMS 
total devido na operação (o adicional de até 
2% na alíquota do ICMS para combate à 
pobreza é considerado para o cálculo  
do imposto).

b. utilizar a alíquota interestadual prevista para 
a operação, para o cálculo do imposto devido 
à unidade federada de origem; e

c. recolher, para a unidade federada de destino, 
o imposto correspondente à diferença entre o 
imposto calculado na forma da alínea “a” e o 
calculado na forma da alínea “b”.

Esse mesmo mecanismo se aplicará para as 
prestações de serviço.

Tributos e contribuições estaduais/municipais

 � ICMS – bens/serviços destinados a 
consumidor final não contribuinte – 
operações interestaduais – Convênio ICMS 
nº 93/2015 

Considerando o disposto na Emenda 
Constitucional nº 87/2015, em 21 de setembro 
de 2015, foi publicado o Convênio ICMS nº 93 
para dispor sobre os procedimentos que devem 
ser observados nas operações e prestações 
que destinem bens e serviços a consumidor 
final não contribuinte do ICMS, localizado em 
outra unidade federada.

Entre as suas disposições, destaca-se o que a 
seguir, resumidamente, se expõe.

Basicamente, o remetente de bem que realizar 
a operação acima descrita deverá:

Sinopse Legislativa | Tributos e Constribuições Estaduais/Municipais

Carlos Iacia
Sócio PwC



Demonstrações Financeiras e 
Sinopses Normativa e Legislativa

104PwC   
Guia 2015/2016

O crédito relativo às operações e prestações anteriores deve ser 
deduzido do débito correspondente ao imposto devido à unidade 
federada de origem, observado o disposto  
no Convênio.

Nos exercícios de 2016, 2017 e 2018, o imposto correspondente 
à diferença entre a alíquota interna e a interestadual deve ser 
partilhado entre as unidades federadas de origem e de destino, 
cabendo à unidade federada:

•	 de destino:

a. no ano de 2016: 40% do montante apurado; 

b. no ano de 2017: 60% do montante apurado; 

c. no ano de 2018: 80% do montante apurado; 

•	 de origem: 

a. no ano de 2016: 60% do montante apurado; 

b. no ano de 2017: 40% do montante apurado; 

c. no ano de 2018: 20% do montante apurado.

Este convênio entra em vigor na data de sua publicação e passa a 
produzir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016.
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Atos do Poder Judiciário 

As informações adiante descritas sobre julgamentos do Supremo Tribunal Federal, 
do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho são resumos 
não oficiais extraídos dos seus boletins informativos, notícias e das emendas dos 
acórdãos disponíveis nos seus respectivos sites, na Internet, consideradas as 
ressalvas ali contidas. O conteúdo abaixo não representa uma interpretação da 
jurisprudência desses tribunais, e sua utilização pressupõe a análise do inteiro teor 
dos acórdãos feita por assessores legais. 
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1.  Supremo Tribunal Federal (STF)

 � ICMS - guerra fiscal e modulação de efeitos
Informativo de Jurisprudência do STF nº 777

O Plenário julgou parcialmente procedente o 
pedido formulado em ação direta para declarar a 
inconstitucionalidade do art. 1º, II, e dos artigos 2º 
a 4º; 6º a 8º; e 11, todos da Lei nº 14.985/1996 do 
Estado do Paraná. O diploma impugnado trata da 
concessão de benefícios fiscais vinculados  
ao ICMS. 

O Colegiado asseverou que o entendimento do 
STF seria no sentido de que a concessão unilateral 
de benefícios fiscais relativos ao ICMS sem a 
prévia celebração de convênio intergovernamental, 
nos termos da LC nº 24/1975, afrontaria o art. 155, 
§ 2º, XII, g, da CF. 

(...) 

Por fim, o Plenário, por maioria, deliberou modular 
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, 
para que tivesse eficácia a partir da data da 
sessão de julgamento. Ponderou que se trataria 
de benefícios tributários inconstitucionais, mas 
que se deveria convalidar os atos jurídicos já 
praticados, tendo em vista a segurança jurídica e 
a pouca previsibilidade, no plano fático, quanto às 
consequências de eventual decretação de nulidade 
desses atos, existentes no mundo jurídico há anos. 
Entretanto, o STF não poderia permitir que novos 
atos inconstitucionais fossem praticados. Vencido, 
no ponto, o Ministro Marco Aurélio, que não 
modulava os efeitos da decisão. 

ADI 4481-PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 
11.3.2015. Plenário do STF.  

2.  Superior Tribunal de Justiça 
(STJ)

 �1ª Seção
Notícia do site (15.10.2015)

“ É legítima a incidêmcia de IPI na saída 
do produto importado para revenda

Os produtos importados estão sujeitos 
a uma nova incidência do Importo sobre 
Produtos Industrializados (IPI) quando de 
sua saída do estabelecimento na operação 
de revenda. A primeira Seção do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) definiu nessa 
quarta-feira (14) que é legítima a incidência 
de IPI no desembaraço aduaneiro de 
produtos importados e novamente, na saída 
da mercadoria do estabelecimento, quando 
for comercializado.”

(...)

EREsp 1403532

Notícia do site (23.10.2015)

“Recurso Repetitivo

Juros sobre capital próprio compôem 
base de cálculo do PIS e da Cofins

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
firmou o entendimento de que incidem as 
contribuições ao PIS e Cofins sobre os 
valores que as empresas destinam a seus 
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acionistas a título de juros sobre o capital 
próprio (JCP). Por maioria, a Primeira Seção 
seguiu o voto do ministro Mauro Campbell 
Marques, mantendo posição que vai ao 
encontro dos interesses da Fazenda Nacional.”

REsp 1200492

Notícia do site (20.11.2015)

“ Primeira Seção unifica entendimento sobre 
denúncia espontânea em débito tributário

A Primeira Seção do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) decidiu que o depósito judicial  
do tributo devido não configura denúncia 
espontânea. O colegiado reconheceu que havia 
divergência entre decisões da Primeira e da 
Segunda Turmas sobre ocorrência ou não de 
denúncia espontânea em caso de depósito do 
tributo devido antes da cobrança pelo fisco, mas 
unificou o entendimento.”

EREsp 1131090

Primeira turma

Garantia estendida e base de cálculo do 
ICMS. Informativo de Jurisprudência do STJ 
nº 556

O valor pago pelo consumidor final ao 
comerciante a título de “seguro de garantia 
estendida” não integra a base de cálculo do 
ICMS incidente sobre a operação de compra e 
venda da mercadoria.

(...)

REsp 1.346.749-MG, Rel. Min. Benedito 
Gonçalves, 1a Turma, julgado em 10/2/2015,  
DJe 4/3/2015.
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 �Segunda turma
Conceito de insumos - desconto de créditos 
do valor apurado a título de contribuição 
ao PIS e da COFINS. Informativo de 
Jurisprudência do STJ nº 554

É cabível o aproveitamento, na verificação 
do crédito dedutível da base de cálculo 
da contribuição ao PIS e da COFINS, das 
despesas e custos inerentes à aquisição de 
combustíveis, lubrificantes e peças de reposição 
utilizados em veículos próprios dos quais faz 
uso a empresa para entregar as mercadorias 
que comercializa. 

(...) 

REsp 1.235.979-RS, Rel. originário Min. 
Herman Benjamin, Rel. para acórdão Min. 
Mauro Campbell Marques, julgado em 
16/12/2014, DJe 19/12/2014. 2ª Turma.

Não revogação de contribuição social sobre 
o FGTS. Informativo de Jurisprudência do 
STJ nº 558

A contribuição social prevista no art. 1º da LC 
110/2001 - baseada no percentual sobre o saldo 
de FGTS em decorrência da despedida sem 
justa causa -, a ser suportada pelo empregador, 
não se encontra revogada, mesmo diante 
do cumprimento da finalidade para qual a 
contribuição foi instituída. 

(...)

REsp 1.487.505-RS, Rel. Min. Humberto 
Martins, julgado em 17/3/2015, DJe 
24/3/2015.2ª Turma.

Incidência de IRPJ e CSLL sobre os 
valores de repetição do indébito tributário. 
Informativo de Jurisprudência do STJ nº 562

Incide IRPJ apurado pelo regime de lucro 
real ou presumido e CSLL sobre os valores 
referentes à restituição ou à compensação de 
indébito tributário se, em períodos anteriores, 
tiverem sido computados como despesas 
dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da 
CSLL. 

(...)

REsp 1.385.860-CE, Rel. Min. Humberto 
Martins, julgado em 12/5/2015, DJe 19/5/2015. 
2ª Turma.

Valores do REINTEGRA e base de cálculo do 
PIS/COFINS. Informativo de Jurisprudência 
do STJ nº 563.

 Até o advento da Lei 12.844/2013, os valores 
ressarcidos no âmbito do Regime Especial 
de Reintegração de Valores Tributários para 
as Empresas Exportadoras (REINTEGRA) 
incorporavam a base de cálculo da contribuição 
ao PIS/COFINS, sobretudo no caso de 
empresas tributadas pelo lucro real na 
sistemática da não cumulatividade do PIS/
COFINS instituída pelas Leis 10.637/2002 e 
10.833/2003. 

Nesse sentido, somente com o advento da Lei 
12.844/2013, que incluiu o § 12 no art. 2º da 
Lei 12.546/2011, é que os valores ressarcidos 
no âmbito do REINTEGRA foram excluídos 
expressamente da base de cálculo do PIS/
COFINS. Por não se tratar de dispositivo de 
conteúdo meramente procedimental, mas 
sim de conteúdo material (exclusão da base 
de cálculo de tributo), sua aplicação somente 
alcança os fatos geradores futuros e aqueles 
cuja ocorrência não tenha sido completada 
(consoante o art. 105 do CTN), não havendo 
que se falar em aplicação retroativa. 

(...)

REsp 1.514.731-RS, Rel. Min. Mauro Campbell 
Marques, julgado em 26/5/2015, DJe 1º/6/2015. 
2ª Turma.
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PIS/COFINS – conceito de insumos 
para efeitos da sistemática de não 
cumulatividade. Informativo de 
Jurisprudência do STJ nº 564

Os materiais de limpeza/desinfecção e os 
serviços de dedetização usados no âmbito 
produtivo de contribuinte fabricante de gêneros 
alimentícios devem ser considerados como 
“insumos” para efeitos de creditamento 
na sistemática de não cumulatividade na 
cobrança da contribuição ao PIS/PASEP (Lei 
10.637/2002) e da COFINS (Lei 10.833/2003).

(...)

REsp 1.246.317- MG, Rel. Min. Mauro Campbell 
Marques, julgado em 16/6/2015, DJe 29/6/2015. 
2ª Turma.

3.  Tribunal Superior do Trabalho 
(TST)

 � Índice de correção monetária aplicável aos 
créditos trabalhistas. Informativo TST  
nº 113

É inconstitucional a expressão “equivalentes à 
TRD”, contida no artigo 39 da Lei n° 8.177/91, 
que define o índice de correção monetária 
aplicável aos créditos trabalhistas, porquanto o 
uso da aludida Taxa Referencial Diária (TRD), 
por não refletir a variação da taxa inflacionária, 
impede o direito à recomposição integral do 
crédito reconhecido pela sentença transitada 
em julgado. 

(...)

Sob esse entendimento, decidiu o Tribunal Pleno, 

I. por unanimidade:

a. acolher o incidente de inconstitucionalidade 
suscitado pela 7ª Turma e, em consequência, 
declarar a inconstitucionalidade por 
arrastamento da expressão “equivalentes à 
TRD”, contida no “caput” do artigo 39 da Lei n° 
8.177/91; 

b. adotar a técnica de interpretação conforme a 
Constituição para o texto remanescente do 
dispositivo impugnado, a preservar o direito à 
atualização monetária dos créditos trabalhistas; 

c. definir a variação do Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) como 
fator de atualização a ser utilizado na tabela de 
atualização monetária dos débitos trabalhistas 
na Justiça do Trabalho; 

II. por maioria, atribuir efeitos modulatórios à 
decisão, que deverá prevalecer a partir de 30 
de junho de 2009 (data de vigência da Lei nº 
11.960/2009, que acresceu o artigo 1º-F à Lei 
nº 9.494/1997, declarado inconstitucional pelo 
STF), observada, porém, a preservação das 
situações jurídicas consolidadas resultantes 
dos pagamentos efetuados nos processos 
judiciais, em andamento ou extintos, em virtude 
dos quais foi adimplida e extinta a obrigação, 
ainda que parcialmente, sobretudo em 
decorrência da proteção ao ato jurídico perfeito 
(...)

III. por unanimidade, determinar: 

a. o retorno dos autos à 7ª Turma desta 
Corte para prosseguir no julgamento do 
recurso de revista, observado o quanto ora 
decidido; 

b. a expedição de ofício ao Ministro 
Presidente do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho a fim de que determine 
a retificação da tabela de atualização 
monetária da Justiça do Trabalho (tabela 
única); 

c. o encaminhamento do acórdão à Comissão 
de Jurisprudência e de Precedentes 
Normativos para emissão de parecer 
acerca da Orientação Jurisprudencial 
nº 300 da SBDI-I. Com ressalva de 
entendimento dos Ministros Guilherme 
Augusto Caputo Bastos, Alexandre de 
Souza Agra Belmonte e Maria Helena 
Mallmann.

TST – ArgInc-479-60.2011.5.04.0231, Tribunal 
Pleno, rel. Ministro Cláudio Mascarenhas 
Brandão, 4.08.2015.

Observação:  O Min. Dias Toffoli, do STF 
deferiu  liminar para suspender os efeitos 
da decisão proferida pelo TST.( MC na 
Reclamação 22.012 - RS)
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Evolução de 
taxas de câmbio, 
índices de 
inflação e juros

Taxas de câmbio
Índices de inflação
Taxas de juros
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Taxas de câmbio Dólar norte-americano comercial Euro Libra esterlina Iene
Cotação do último dia do mês Compra Venda Venda Venda Venda
2013
Janeiro 1,9877 1,9883 2,6987 3,1425 0,02180
Fevereiro 1,9749 1,9754 2,5832 2,9985 0,02141
Março 2,0132 2,0138 2,5853 3,0574 0,02142
Abril 2,0011 2,0017 2,6364 3,1106 0,02052
Maio 2,1314 2,1319 2,7676 3,2364 0,02114
Junho 2,2150 2,2156 2,8827 3,3697 0,02233
Julho 2,2897 2,2903 3,0452 3,4785 0,02330
Agosto 2,3719 2,3725 3,1308 3,6698 0,02416
Setembro 2,2294 2,2300 3,0181 3,2760 0,02268
Outubro 2,2020 2,2026 2,9995 3,5354 0,02241
Novembro 2,3243 2,3249 3,1626 3,7970 0,02273
Dezembro 2,3420 2,3426 3,2265 3,8728 0,02233
2014
Janeiro 2,4257 2,4263 3,2726 3,9954 0,02372
Fevereiro 2,3327 2,3334 3,2231 3,9103 0,02286
Março 2,2624 2,2630 3,1175 3,7733 0,02197
Abril 2,2354 2,2360 3,1011 3,7753 0,02189
Maio 2,2384 2,2390 3,0538 3,7535 0,02200
Junho 2,2019 2,2025 3,0150 3,7676 0,02175
Julho 2,2668 2,2674 3,0360 3,8296 0,02207
Agosto 2,2390 2,2396 2,9453 3,7146 0,02154
Setembro 2,4504 2,4510 3,0954 3,9755 0,02235
Outubro 2,4436 2,4442 3,0572 3,9049 0,02177
Novembro 2,5595 2,5601 3,1914 4,0130 0,02161
Dezembro 2,6556 2,6562 3,2270 4,1405 0,02223
2015
Janeiro 2,6617 2,6623 3,0097 4,0022 0,02264
Fevereiro 2,8777 2,8782 3,2276 4,4474 0,02408
Março 3,2074 3,2080 3,4457 4,7642 0,02675
Abril 2,9930 2,9936 3,3418 4,5889 0,02498
Maio 3,1781 3,1788 3,4941 4,8578 0,02563
Junho 3,1019 3,1026 3,4603 4,8795 0,02541
Julho 3,3934 3,3940 3,7429 5,3065 0,02739
Agosto 3,6461 3,6467 4,0825 5,6028 0,03007
Setembro 3,9722 3,9729 4,4349 6,0054 0,03316
Outubro
Novembro
Dezembro

Evolução de taxas de câmbio, índices de inflação e taxa de juros
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Índices de inflação

Período

Índice de
Preços ao

Consumidor
Fundação

Getúlio Vargas 
(IPC-FGV)

Variação  
acumulada - %

Índice Geral
de Preços -

Disponibilidade 
Interna (IGP-DI)

Variação  
acumulada - %

Índice
Geral de

Preços
Mercado 

(IGP-M)

Variação  
acumulada - %

Índice
Nacional de

Preços ao
Consumidor 

(INPC)

Variação  
acumulada - %

No mês 12 meses No mês 12 meses No mês 12 meses  No mês 12 meses
2013
Janeiro 401,742 1,01 5,95 504,830 0,31 8,11 511,977 0,34 7,91 3.749,25 0,92 6,63
Fevereiro 403,079 0,33 6,04 505,832 0,20 8,24 513,467 0,29 8,29 3.768,75 0,52 6,77
Março 405,968 0,72 6,16 507,375 0,31 7,97 514,526 0,21 8,06 3.791,36 0,60 7,22
Abril 408,072 0,52 6,17 507,087 -0,06 6,83 515,276 0,15 7,30 3.813,73 0,59 7,16
Maio 409,384 0,32 5,96 508,715 0,32 6,20 515,299 0 6,22 3.827,08 0,35 6,95
Junho 410,833 0,35 6,22 512,598 0,76 6,28 519,153 0,75 6,31 3.837,80 0,28 6,97
Julho 410,134 -0,17 5,80 513,313 0,14 4,84 520,508 0,26 5,18 3.832,81 -0,13 6,38
Agosto 410,948 0,20 5,54 515,688 0,46 3,98 521,270 0,15 3,85 3.838,94 0,16 6,07
Setembro 412,161 0,3 5,29 522,690 1,36 4,47 529,085 1,5 4,40 3.849,31 0,27 5,69
Outubro 414,428 0,55 5,36 525,966 0,63 5,46 533,621 0,86 5,27 3.872,79 0,61 5,58
Novembro 417,243 0,68 5,59 527,422 0,28 5,49 535,168 0,29 5,60 3.893,70 0,54 5,58
Dezembro 420,142 0,69 5,63 531,056 0,28 5,52 538,370 0,60 5,51 3.921,73 0,72 5,56
2014
Janeiro 424,290 0,99 5,61 533,197 0,40 5,62 540,959 0,48 5,66 3.946,44 0,63 5,26
Fevereiro 427,070 0,66 5,95 537,703 0,85 6,30 543,038 0,38 5,76 3.971,70 0,64 5,39
Março 430,691 0,85 6,09 545,684 1,48 7,55 552,087 1,67 7,30 4.004,27 0,82 5,62
Abril 434,025 0,77 6,36 548,145 0,45 8,10 556,420 0,78 7,98 4.035,50 0,78 5,82
Maio 436,297 0,52 6,57 545,652 -0,45 7,26 555,679 -0,13 7,84 4.059,71 0,60 6,08
Junho 437,759 0,33 6,55 542,194 -0,63 5,77 551,554 -0,74 6,24 4.070,26 0,26 6,06
Julho 438,210 0,10 6,85 539,210 -0,55 5,05 548,202 -0,61 5,32 4.075,56 0,13 6,33
Agosto   438,730 0,12 6,76 539,550 0,06 4,63 546,745 -0,27 4,89 4.082,90 0,18 6,35
Setembro 440,869 0,49 6,97 539,649 0,02 3,24 547,839 0,20 3,54 4.102,90 0,49 6,59
Outubro 442,760 0,43 6,84 542,853 0,59 3,21 549,396 0,28 2,96 4.118,49 0,38 6,34
Novembro 445,651 0,65 6,81 549,040 1,14 4,10 554,769 0,98 3,66 4.140,31 0,53 6,33
Dezembro 449,004 0,75 6,87 551,149 0,38 3,78 558,213 0,62 3,69 4.165,99 0,62 6,23
2015
Janeiro 456,773 1,73 7,66 554,835 0,67 4,06 562,482 0,76 3,98 4.227,64 1,48 7,13
Fevereiro 461,193 0,97 7,99 557,803 0,53 3,74 564,004 0,27 3,86 4.276,69 1,16 7,68
Março 467,692 1,41 8,59 564,568 1,21 3,46 569,536 0,98 3,16 4.341,27 1,51 8,42
Abril 470,523 0,61 8,41 569,738 0,92 3,94 576,175 1,17 3,55 4.372,08 0,71 8,34
Maio 473,929 0,72 8,63 572,034 0,40 4,83 578,516 0,41 4,11 4.415,37 0,99 8,76
Junho 477,825 0,82 9,15 575,938 0,68 6,22 582,401 0,67 5,59 4.449,36 0,77 9,31
Julho 480,336 0,53 9,61 579,293 0,58 7,43 586,426 0,69 6,97 4.475,17 0,58 9,81
Agosto 481,401 0,22 9,73 581,618 0,40 7,80 588,042 0,28 7,55 4.486,36 0,25 9,88
Setembro 483,415 0,42 9,65 589,897 1,42 9,31 593,606 0,95 8,35 4.509,24 0,51 9,90
Outubro

Evolução de taxas de câmbio, índices de inflação e taxa de juros
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Taxas de juros
Período

Taxa 
SELIC - 

percentual 
ao mês 

Variação 
acumulada - 

percentual 
12 meses 

Taxa CDI - 
percentual

 ao mês

Variação 
acumulada - 

percentual
 12 meses 

2013
Janeiro 0,60 8,17 0,59 8,08
Fevereiro 0,49 7,89 0,48 7,81
Março 0,55 7,60 0,54 7,52
Abril 0,61 7,50 0,60 7,41
Maio 0,60 7,35 0,58 7,25
Junho 0,61 7,31 0,59 7,20
Julho 0,72 7,36 0,71 7,23
Agosto 0,71 7,38 0,70 7,24
Setembro 0,71 7,56 0,70 7,41
Outubro 0,81 7,77 0,80 7,61
Novembro 0,72 7,96 0,71 7,79
Dezembro 0,79 8,21 0,78 8,06
2014
Janeiro 0,85 8,48 0,84 8,33
Fevereiro 0,79 8,81 0,78 8,65
Março 0,77 9,04 0,76 8,89
Abril 0,82 9,27 0,82 9,13
Maio 0,87 9,57 0,86 9,43
Junho 0,82 9,79 0,82 9,68
Julho 0,95 10,04 0,94 9,94
Agosto 0,87 10,22 0,86 10,11
Setembro 0,91 10,44 0,90 10,33
Outubro 0,95 10,59 0,94 10,48
Novembro 0,84 10,72 0,84 10,62
Dezembro 0,96 10,91 0,96 10,82
2015
Janeiro 0,94 11,01 0,93 10,92
Fevereiro 0,82 11,04 0,82 10,97
Março 1,04 11,34 1,04 11,27
Abril 0,95 11,48 0,95 11,42
Maio 0,99 11,62 0,98 11,55
Junho 1,07 11,89 1,07 11,83
Julho 1,18 12,15 1,18 12,09
Agosto 1,11 12,41 1,11 12,37
Setembro 1,11 12,64 1,11 12,60
Outubro
Novembro
Dezembro

Evolução de taxas de câmbio, índices de inflação e taxa de juros
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