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1 INTRODU<;AO 

Nos ultimos anos pode-se observar a quebra de barreiras entre os mercados 

mundiais levando a globaliza<;ao da economia, a partir desse acontecimento houve a 

necessidade de padronizar as demonstra<;6es e informa<;6es contabeis em geral 

com o objetivo de facilitar a interpreta<;ao de tais informa<;6es para os mais variados 

usuarios. Essa padroniza<;ao trouxe maior credibilidade das informa<;6es contabeis, 

facilidade na comunica<;ao entre o mundo corporativo e redu<;ao de custos. Devido a 

necessidade de tornar as demonstra<;6es uniformes e homogeneas o International 

Accouting Standards Board - IASB emitiu urn conjunto de normas contabeis 

denomidado (lnternacional Financial Reporting Standards- I FRS). 

0 presente estudo visa analisar o processo de evidencia<;ao das opera<;6es 

de arrendamento mercantil nos demonstrativos contabeis da ALL America Latina 

Logfstica S.A., no ambito da convergencia aos padr6es contabeis emanados do 

IASB, utilizando, para tanto, as demonstra<;6es elaboradas segundo os padr6es 

contabeis brasileiros e os norte-americanos .. 

Neste trabalho serao definidos OS principais conceitos pertinentes as 

opera<;6es de arrendamento mercantil, bern como as mudan<;as na forma de 

contabiliza<;ao desses arrendamentos. Posteriormente, sera apresentada a evoluqao 

do processo de convergencia as normas internacionais bern como os principais 

6rgaos reguladores nacionais e estrangeiros. 

Sera utilizado como referenda para este estudo o caso da empresa: ALL -

America Latina Logfstica S.A.; tendo em vista a representatividade das opera<;6es 

destas companhias no cenario brasileiro. 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Devido a necessidade de padronizagfw as normas internacionais de 

contabilidade, as empresas terao que se adaptar aos novos conceitos, e cabe a 

propria empresa arcar com onus dessa adaptagao. 

Sera necessaria identificar as mudangas ocorridas no tratamento contabil e 

buscar meios para implementar os CPCs de acordo com as exigencias dos 6rgaos 

reguladores. Essa adaptagao as normas internacionais trara impactos nas 

demonstrag6es das companhias obrigadas a se adequar. Assim serao levantados 

tais impactos na companhia ALL America Latina Logfstica, especificamente nas 

operag6es de arrendamentos mercantis. 

No que se refere a contabilizagao dessas operag6es, observa-se que 

anteriormente a promulgagao da Lei n° 11.638/07, OS gastos relatives a tais 

operag6es eram registrados como despesas do perfodo, mesmo nos casos em que 

notadamente se configurava uma compra financiada de um ativo. A partir da 

publicagao da Lei "o arrendamento financeiro passa entao a ser classificado no ativo 

imobilizado e no passive da arrendataria no memento da contratagao da operagao. 

(IUDfCIBUS, 201 0) 

Diante do exposto, prop6e-se a seguinte pesquisa: 

Quais os impactos causados pela implementagao do CPC 06 - Operag6es 

de Arrendamento Mercantil na empresa ALL America Latina Logfstica? 



8 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

0 objetivo geral consiste em identificar os impactos da implanta~ao do 

Pronunciamento T ecnico CPC 06 - Opera~oes de Arrendamento Mercantil na 

companhia ALL America Latina Logfstica S.A. 

1.2.2 Objetivos Especfficos 

a) ldentificar a forma de contabiliza~ao utilizada pela ALL para as 

opera~oes de arrendamento mercantil; 

b) ldentificar as mudan~as na contabiliza~ao do arrendamento mercantil 

ap6s a promulga~ao da Lei 11 .638/07; 

c) Levantar os impactos observados nas demonstra~oes financeiras da 

empresa ap6s a ado~ao do CPC 06 - Arrendamento Mercantil; 

d) Analisar como 6rgaos regulamentadores e os organismos de 

representa~ao da classe contabil irao se posicionar diante destas 

mudan~as. 



9 

2 REFERENCIAL TEORICO 

A reflexao te6rica da presente pesquisa sera desenvolvida com base nos 

t6picos apresentados a seguir: convergencia as normas internacionais de 

contabilidade, principais 6rgaos normativos, as normas internacionais de 

contabilidade, a convergencia brasileira as normas internacionais de contabilidade, 

Lei 11.638/07, arrendamento mercantil, pronunciamento tecnico CPC 06 -

opera<;6es de arrendamento mercantil. 

2.1 CONVERGENCIA AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE 

De acordo com nascimento (201 0), a contabilidade como instrumento 

importante de auxflio na gestao dos neg6cios, acompanha a evolu<;ao das empresas 

e dos mercados. Com o crescente processo de globaliza<;ao dos mercados . 

financeiros e consumidores surgiu a necessidade de que as grandes e medias 

corpora<;6es de diferentes ramos de atua<;ao mantenham informa<;6es, numeros e 

dados financeiros e estrategicos interpretaveis pelos diversos participantes das 

cadeias de relacionamentos das empresas. A contabilidade internacional vern suprir 

essa necessidade. 

A ado<;ao do IFRS devera representar para a administra<;ao muito mais que 

uma simples adapta<;ao contabil, essa transi<;ao devera afetar a maioria das areas 

integrantes da entidade. 0 IFRS ira impactar em todo o processo, desde a estrutura 

de relat6rios internes e externos ate mesmo or<;amentos, metas, planejamento, 

mensura<;ao do desempenho dos funcionarios, clausulas restritivas de contratos de 

financiamentos e indicadores economicos e financeiros utilizados pelos analistas de 

mercado. (PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2008) 

0 autor tambem afirma que as condi<;6es de mercado e regulat6rios sao 

favoraveis para a ado<;ao do I FRS, entre os principais fatores que justificam, estao: 
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a) Capacidade de sinergia com os requisitos estabelecjdos pela Lei n° 

11.638/07 e os pronunciamentos emitidos pelo CPC - Comite de 

Pronunciamentos Contabeis. 

b) lntegragao com os novos requisitos definidos pela Receita Federal do 

Brasil, relacionados ao SPED- Sistema Publico de Escrituragao Digital. 

c) Foco em governanga Corporativa, consistencia, transparencia e 

comparabilidade com outros pafses. 

d) Utilizagao de um padrao internacional de contabilidade, extensamente 

aceito pelo mercado de capitais internacional, conforme informado na 

tabela a seguir: 

Mercado de Capitais 
Mais de 100 paises adotam IFRS 

Convergido, com plano de adoc;ao 

• Existem ou permitem IFRS 

D Sem plano de adoc;ao 

QUADRO 1- OS 10 PRINCIPAlS MERCADOS DE CAPITAlS 
FONTE: PRICEWATERHOUSECOOPERS (2008, p. 4) 

Os 10 principais Mercados de Capitais 

EUA Convergindo para !FRS 

Japao Convergindo para IFRS 

Reino Unido I FRS 

Franc; a I FRS 

Canada Convergindo para !FRS 

Brasil Convergindo para !FRS 

Alemanha LFRS 

Hong Kong I FRS 

Espanha I FRS 

Suic;a IFRS ou US GAAP 

Australia IFRS 

Alem das vantagens trazidas pela implementagao do IFRS citadas acima, 

pode-se listar tambem: 



1 . maior transparencia para investidores; 

2. facilidade de captagao de credito no mercado; 

3. a preparagao de demonstrag6es contabeis 
completas e consolidadas em conformidade com 
o IFRS marcara o fim dos pacotes 11Simplificados .. 
que as matrizes geralmente enviam para as 
subsidiarias em outros pafses, porque sao 
geralmente preparados sem urn alto grau de 
detalhe na identificagao de todos os ajustes e 
reclassificag6es necessarias para aplicagao do 
I FRS na sua Integra; 

4. com o IFRS, caso a empresa ja tenha capital 
aberto no pafs onde esta estabelecida e queira 
abrir o capital em outras economias, o processo 
se torna mais facil e menos oneroso· 
5. comparabilidade com empresas do mesmo 
segmento em outros pafses; 

6. as grandes economias do mundo estao 
adotando o IFRS como uma Cmica contabilidade 
no mundo. A transparencia esta se tornando 
muito im nte; 
7. tecnicas mais modernas e complexas terao urn 
acesso mais facil com a padronizagao da 
contabilidade; 

8. treinamento dos funcionarios que, em Iongo 
prazo, representam redugao de custo para a 
empresa; 

9. com os relat6rios por segmento, que sao urn 
elemento novo para muitos pafses, e com o 
aumento das divulgag6es mfnimas, o mercado 
tera muitas info relevantes ra analises; 
10. empresas que possuem I FRS transparecem 
mais consistencia e modernidade; 

11. abertura de oportunidades de trabalho para 
os funcionarios brasileiros em outros pafses que 
ja adotam o I FRS; 

12. maior cantata com a lfngua inglesa, a nfvel 
tecnico, para a interpretagao do IFRS para a 
entidade. 
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1 . pode ocorrer o aumento de alguns custos, 
como: divulgag6es de informag6es contabeis e 
implementagao de sistemas; 

2. grande quantidade de tempo necessaria para 
se adequar as novas retinas; 

3. com o aumento no volume das divulgag6es, as 
entidades deverao entender os impactos para 
analistas e para o mercado de capitais e decidir 
sabre divulgag6es contabeis crfticas sabre a 
posigao financeira e patrimonial, gestao de 
riscos, segmentagao e analises de 
sensibilidade.Na pratica, a geragao e decisao 
sabre estas informag6es a serem divulgadas 
podem ser consideradas urn processo que leva 
tempo e que deve ser aprovado por diversas 

de erencia da entidade. 

QUADRO 2- PONTOS POSITIVOS X PONTOS NEGATIVOS PARA A ALI~'"J,..,.~ DO IFRS 
FONTE: ADAPT ADO DE PARASKEVOPOULOS (201 0, p. 5} 
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Abaixo pode-se observar o cronograma de transigao para o IFRS, 

juntamente com outras iniciativas paralelas a serem executadas pelas empresas 

para cumprimento de outras demandas regulat6rias. 

Mudan~;as previstas pelo IASB 

lei n° 11.638 

CPC, CVM, BACEN e SUSEP 

SPED - Sistema Publico de 
Escriturac;ao Digital 

IFRS - Obrigat6rio 
(CVM/ BACENI SUSEP) 

IFRS - Mercado Governanc;a 

Substituic;ao DFs em US GAAP na 
SEC Sarbox 404 

UsodaXBRl 
Extensible Business Reporting 
language 

QUADRO 3- TRANSIQAO PARA 0 IFRS 

2009 

FONTE: PRICEWATERHOUSECOOPERS {2008, p. 2). 

2.1.1 ·Principais 6rgaos normativos 

2010 

2. 1. 1. 1 International Accounting Standards Board- IASB 

2011 

Publicacao 
Referenlea 
201012009 

"Segundo Bugarim (2006, p. 7), o lnternacional Accounting Standards 

Board, ou IASB, esta sediado em Londres e iniciou suas atividades em 2001, 

substituindo o artigo International Accounting Standards Committee, ou IASC". 

0 IASB teve como seu antecessor o Comite de Normas lnternacionais de 

contabilidade (IASC) (1973 - 2001 ). 0 IASC foi criado em 1973, por ocasiao do 

Congresso lnternacional de Contadores em Melbourne (Australia), fundado pelos 
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seguintes pafses: Australia, Canada, Franga, Alemanha, Japao, Mexico, Holanda, 

Gra-Bretanha, lrlanda e Estados Unidos da America. (CRCSP, 2010) 

Na visao de Carvalho (2009, p. 16), as demais economias desenvolvidas, 

"preocupadas com o que poderia ser mais urn sinal de hegemonia dos americanos 

dos estados Unidos nos neg6cios mundiais, ja que estes se preparavam para 

construir urn robusto conjunto de normas contabeis", criaram urn organismo privado 

e sem fins lucrativos, que em 2000, foi reformado e e hoje a junta de Normas 

lnternacionais de Contabilidade, o IASB. 

De acordo com Bugarim (2006, p. 7), o IASB tern urn papel importante 

quanto ao processo de harmonizagao da Contabilidade: 

0 IASB tem como compromisso principal desenvolver um modelo unico de 
normas contabeis internacionais de alta qualidade, que requeiram 
transparencia e comparabilidade na elaboragao de Demonstrag6es 
Contabeis, e que atendam o publico interessado nas Demonstrag6es 
Contabeis, sejam eles investidores, administradores, analistas, 
pesquisadores ou quaisquer outros usuarios e leitores de tais 
demonstrag6es 

2. 1. 1.2 International Federantion Of Accountants- /FAG 

"Segundo o IBEF (2011, p. 1 ), o IFAC representa 153 organizag6es 

nacionais de contadores, incluindo o lnstituto Brasileiro de Contadores (IBRACON) e 

o Conselho Federal de Contadores (IFC), de mais de 100 pafses, juntamente com os 

quais gera varias iniciativas." 

A principal diferenga entre o trabalho do IASC e do IFAC e de que a IFAC 

opera basicamente em relagao a normas de Auditoria, enquanto que o IASC, em 

relagao a normas de Contabilidade. A atuagao da IFAC nao se limita apenas a 
Auditoria, mas sua principal ocupagao certamente se faz essa area. 0 objetivo da 

IFAC e o desenvolvimento e o aperfeigoamento de uma profissao contabil 

coordenada em nfvel mundial e com normas uniformes. (PERfCIA PRO ARTIGOS, 

1999). 
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2. 1. 1.3 Financial Accounting Standards Board- FASB 

A missao do FASB e estabelecer e melhorar os padr6es de contabilidade e 

relat6rios financeiros, alem de contribuir para a educa<tao contabil e amplia<tao do 

nfvel de entendimento dos contadores, auditores e usuarios das informa<t6es 

financeiras. Para realizar sua missao, o FASB atua a fim de: 

a) melhorar a utilidade da informa<tao financeira, enfocando nas 

caracterfsticas primarias de relevancia e confiabilidade e nas qualidades 

de comparabilidade e consist€mcia; 

b) manter os padr6es atualizados para refletir as mudan<tas ocorridas no 

ambiente econ6mico; 

c) considerar, prontamente, qualquer area significante deficiente de uma 

informa<tao financeira adequada e que poderia ser melhorada pelo 

estabelecimento de padrao; 

d) promover a convergencia internacional de padr6es de Contabilidade, 

provendo simultaneamente, a melhora da qualidade da informa<tao 

financeira; e 

e) melhorar o entendimento comum da natureza e prop6sitos da informa<tao 

contida nos relat6rios financeiros. FASB (2002, p. 1 ), apud EDILSON, 

Paulo (2002). 

2.1.1.4. Comite De Pronunciamentos Contabeis- CPC 

0 Comite de Pronunciamentos Contabeis (CPC) foi idealizado a partir da 

uniao de esfor<tOS e comunhao de objetivos das seguintes entidades: ABRASCA; 

APIMECNACIONAL; BOVESPA; Conselho Federal de Contabilidade; FIPECAFI; e 

IBRACON. 

Em fun<tao das necessidades de: 
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a) Converg€mcia internacional das normas contabeis (reduc;ao de custo de 

elaborac;ao de relat6rios contabeis, reduc;ao de riscos e custo nas 

analises e decis6es, reduc;ao de custo de capital); 

b) Centralizac;ao na emissao de normas dessa natureza (no Brasil, diversas 

entidades o fazem); 

c) Representac;ao e processo democraticos na produc;ao dessas 

informac;6es (produtores da informac;ao contabil, auditor, usuario, 

intermediario, academia, governo). 

Criado pela Resoluc;ao CFC no 1.055/05, o CPC tern como objetivo: 

"o estudo, o preparo e a emissao de Pronunciamentos Tecnicos sobre 
procedimentos de Contabilidade e a divulgagao de informag6es dessa 
natureza, para permitir a emissao de normas pela entidade reguladora 
brasileira, visando a centralizagao e uniformizagao do seu processo de 
produgao, levando sempre em conta a convergencia da Contabilidade 
Brasileira aos padr6es internacionais". 

2.1.2 As normas internacionais de contabilidade 

A Ernest & Young (2010) cementa que em 2001 a comissao europeia 

decidiu adotar as normas internacionais de contabilidade (lAS) como base para a 

preparac;ao das demonstrac;6es financeiras das empresas abertas da Comunidade 

Europeia, ate entao as normas eram emitidas pelo international Accounting 

Standards Committee (IASC). Essa decisao coincidiu com a restruturac;ao do IASC e 

a criac;ao do International Accounting Standards Board (IASB). 

Desde entao as normas internacionais de contabilidade sao emitidas pelo 

IASB, Ao desenvolver as IFRSs (comumente denominadas Normas lnternacionais 

de Contabilidade - lAS), o IASB trabalha com normatizadores nacionais para 

maximizar a convergencia das IFRSs e normas nacionais. (IFRS, 2008). 

Atualmente certa de 7 ~000 companhias listadas nas bolsas de valores 

europeias ja adotam o IFRS, sendo que 275 adotaram o IFRS antes mesmo de 

2005. Hoje, mais de 1 00 pafses ao redor do mundo adotam o I FRS, entre eles o 

Brasil. (ERNEST & YOUNG, 2010) 



16 

0 processo de elabora<;ao de uma norma contabil internacional e cuidadoso 

e prolongado, levando em torno de dois ou tres anos para ser conclufdo. Esse 

processo garante que as normas tenham padr6es de qualidade utilizando-se de 

praticas de contabilidade apropriadas, alem de assegurar que tais normas sejam 

aceitas e validas para os usuarios e elaboradores de relat6rios financeiros. Os 

seguintes passos sao seguidos na elabora<;ao de uma norma: 

a) 0 IASB seleciona urn tema de estudo em fun<;ao dos objetivos 

perseguidos pelo conselho, geralmente com base no estabelecimento 

das diretrizes para a apresenta<;ao dos relat6rios contabeis (Point 

Outline); 

b) 0 tern a escolhido e estudado por urn grupo de trabalho constitufdo por 

representantes de pafses-membros do IASB, assistido pelo secretariado 

do proprio IASB, que elabora urn projeto de norma para a aprecia<;ao do 

conselho (Exposure Draft); 

c) 0 IASB estuda os projetos em diferentes etapas de desenvolvimento, 

formulando recomenda<;6es ao grupo de trabalho (Discussion Papet); 

d) Em cada etapa em que o projeto e objeto de analise, todos os membros 

fundadores do IASB realizam consultas ao correspondente comite de 

investiga<;ao contabil de seus pr6prios institutos; 

e) 0 texto do projeto da norma e objeto de aprova<;ao pelo JASB, sendo 

posteriormente publicado a todas as organiza<;6es-membros, entre 

outros 6rgaos reguladores, os quais disp6em comentarios e 

observa<;6es acerca das normas; 

f) 0 conselho aprova o texto definitivo da norma, que posteriormente e 

publicado. (MULLER E SCHERER, 201 0). 

"As Normas lnternacionais de Contabilidade embora nao sejam obrigat6rias 

_ (servem apenas como referenda tecnica) vi sam reduzir as discordancias entre os 

procedimentos e normas contabeis adotados nos diversos pafses, padronizando-os." 

(CAMPOS E SANTANA, 2007, p. 4). Muller e Scherer (2010, p. 33), corroboram 

dizendo que: "o prop6sito da elabora<;ao e divulga<;ao das normas internacionais de 

contabilidade e o atendimento as necessidades dos mercados de capitais e da 

comunidade internacional de neg6cios." 
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As IFRSs definem os requisitos de reconhecimento, mensura<;ao, 
apresenta<;ao e divulga<;ao relacionados a transa<;6es e eventos que sejam 
importantes em demonstra<;6es financeiras para fins gerais. Elas tambem 
podem definir os requisitos para transa<;6es e eventos que surgirem 
principalmente em setores especfficos. As IFRSs estao baseadas na 
Estrutura Conceitual que trata dos conceitos subjacentes das informa<;6es 
apresentadas em demonstra<;6es financeiras para fins gerais. (IFRS, 2008, 
p.58). 

"A estrutura conceitual estabelece os conceitos que fundamentam a 

preparagao e a apresentagao das demonstrag6es financeiras destinados a usuaries 

externos". (ERNEST & YOUNG, p. 2, 201 0) 

Para normatizagao da contabilidade, o IASB produziu, ate hoje, 41 Normas 

lnternacionais de Contabilidade (NIC). Destas, algumas ja foram revogadas, 

conforme sera mostrado, e as demais sao periodicamente revisadas, podendo, 

inclusive, sofrer alterag6es (Muller e Scherer, 2010, p. 35). 

No anexo 2 estao apresentados, em ordem cronol6gica, todos os 

pronunciamentos contabeis internacionais e sua relagao com os novos 

procedimentos contabeis brasileiros emanados pelo CPC: 
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2.1.3 A convergencia brasileira as normas internacionais de contabilidade 

Segundo Lopes e Araujo (2008), devido a necessidade de adaptagao das 

companhias abertas brasileiras as normas internacionais, em 2005 foi criado o CPC 

- Comite de Pronunciamentos Contabeis, que tern por objetivo emitir os 

pronunciamentos contabeis brasileiros, tambem neste ano a Comissao de Valores 

Mobiliarios (CVM) publicou a Deliberagao numero 488, buscando a convergencia 

das praticas contabeis brasileiras com as praticas contabeis internacionais. 

Segundo Hernandez (2009, p. 04) apud Fenacon (201 0): 

0 Brasil esta passando por urn processo de convergencia das normas 
contabeis brasileiras aos padr6es internacionais de contabilidade. Ao 
termino desse processo, provavelmente em 2011, as normas contabeis 
brasileiras ~starao harmonizadas com as normas internacionais de 
contabilidade. Consequentemente, havera uniformidade entre as 
demonstrac;6es contabeis brasileiras e as dos outros pafses que aderirem 
ao processo. 

A parcela da sociedade brasileira representada pelas entidades contabeis, 

contadores, auditores, 6rgaos reguladores, analistas de mercado de capitais e 

usuarios de demonstrag6es financeiras dedicou grande parte das ultimas decadas 

discutindo a necessidade de modernizagao da Lei das Sociedades por Ag6es, Lei n° 

6.404/76, visando torna-la responsiva as necessidades locais e globais de 

informagao (IFRS, 2008). 

Assim, em 2000 foi apresentado a Camara dos Deputados o Projeto de Lei 

no 3.741, propondo modificag6es no Capitulo XV da Lei das Sociedades por Ag6es, 

eliminando as barreiras regulat6rias existentes e tratando de alinhar as normas e 

praticas contabeis brasileiras as internacionais- IFRS. 0 Projeto de Lei foi aprovado 

em 2007 e transformado na Lei 11.638. Tais mudangas propiciaram, em alguns 

temas contabeis, a aproximagao das normas brasileiras as internacionais e sao 

aplicaveis aos exercfcios iniciados a partir de 1° de janeiro de 2008 (IFRS, 2008). 

"A crescente importancia da internacionalizagao das normas contabeis vern 

levando inumeros pafses a caminhar para urn processo de convergencia que tras 

como consequencia:" (FERNANDES, 2010, p. 1). 
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a) A redw;ao de riscos nos investimentos, bern como os creditos de 

natureza comercial, derivada de urn melhor entendimento das 

demonstragoes contabeis elaboradas pelos diversos pafses por parte 

dos investidores, financiadores e fornecedores de credito; 

b) A maior facilidade de comunicagao internacional no mundo dos neg6cios 

com o uso de uma linguagem contabil homogenea; 

c) A redugao do custo de capital que deriva dessa harmonizagao, o que no 

caso e de interesse, particularmente, para o Brasil. (FERNANDES, 201 0) 

Ao final da conversao as empresas brasileiras terao dado urn grande passo 

em diregao ao progresso. Com maior transparencia e melhor governanga 

corporativa, balangos mais detalhados e mais pr6ximos do que representam os 

neg6cios e o cotidiano das companhias e, dessa forma, possibilitando olhar os 

demonstrativos vislumbrando seu futuro. Alem da facilidade para comparagao que 

uma (~nica metrica agrera para investidores, analistas e instituig6es financeiras. 

Segundo Romani (2010), essas sao as mais conhecidas e mencionadas vantagens 

que a adogao do International Financial Reporting Standards (IFRS) incorporar a 
vida das empresas brasileiras. 

2.1.3.1 Lei 11.638 

"Cardoso (2009, p. 786) afirma que a Lei 11.638, sancionada em 28 de 

dezembro de 2007, e fruto de mais de uma decada de debates na academia, na 

CVM, no CFC, no Ministerio da Fazenda e no Congresso Nacional". 

A Partir da edigao da Lei 11.638/07, da Medida Proviso ria no 449/08 que se 

converteu na Lei n° 11.941/09, com a criagao do CPC e com a emissao de seus 

Pronunciamentos Tecnicos, lnterpretagoes Tecnicas e Orientagoes, a Contabilidade 

brasileira vern sofrendo uma grande revolugao. (IUDICIBUS, 201 0) 

0 autor acrescenta que com a participagao do Conselho Federal de 

Contabilidade, esta havendo uma expansao das normas internacionais e com a 
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adogao dos Pronunciamentos Tecnicos, inclusive o especffico para Pequenas e 

Medias Empresas, praticamente todas as empresas estao buscando aplicar as 

normas contabeis emitidas pelo IASB. 

A Lei determinou a maior mudanga na legislagao societaria dos ultimos 31 

anos. A nova Lei contem varios pontos de convergencia com as IFRS embora nao 

implique adogao imediata das IFRS nem signifique convergencia total entre as 

praticas contabeis brasileiras e as internacionais. Os 6rgaos reguladores da 

profissao contabil no Brasil devem trabalhar na normatizagao da Lei, sendo 

esperados diversos pronunciamentos desses 6rgaos no medio prazo. (KPMG, 2008) 

Entre as principais alterag6es promovidas por essas normas na 

contabilidade societaria nas companhias abertas brasileiras estao: 

a) obrigatoriedade de elaboragao, auditoria e divulgagao da demonstragao 

dos fluxos de caixa (DFC) e a desobrigagao de se elaborar a 

demonstragao das origens e aplicag6es de recursos (Doar); 

b) obrigatoriedade de elaboragao, auditoria e divulgagao da demonstragao 

do valor adicionado (OVA); 

c) criagao do subgrupo intangfvel no ativo nao circulante; 

d) extingao da conta lucros acumulados do patrim6nio lfquido; 

e) proibigao de se reconhecer novas reavaliag6es; 

f) exigencia de se marcar a mercado os Htulos e valores mobiliarios 

destinados a negociagao imediata ou disponfveis para venda; 

g) exigencia de se ajustar a valor presente os recebfveis e os exigfveis a 

Iongo prazo, sendo facultado o mesmo tratamento para os Htulos a 

receber, classi-ficados no ativo circulante, e para os tftulos a pagar 

classificados no passivo circulante; 

h) exigencia de se reconhecer perdas por irrecuperabilidade do valor 

contabil (impairment); 

i) alteragao da definigao de ativo, de forma a atualizar a lei conforme 

framework for the preparation and presentation of financial statements 

elaborado pelo lasb, cujo foco deixa de sera propriedade e passa a ser 

o trin6mio "beneffcio, risco e controle"; consequentemente, hade forma 
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implfcita a exigencia de se reconhecer o imobilizado e o respectivo 

passivo assumido em decorrencia de arrendamento financeiro; 

j) aprimora o conteudo informacional das notas explicativas; 

k) elimina a conta diferido eo somat6rio ativo permanente, ambos do ativo 

nao circulante, da mesma forma que elimina a conta resultado de 

exercfcios 787 regulac;ao da contabilidade rap - rio de Janeiro 

43{4):773-99, JUL./aGo. 2009 futuros e o somat6rio exigfvel a Iongo 

prazo, ambos do passivo nao circulante; 

I) alterou, na demonstrac;ao do resultado do exercfcio, a rubrica "resultado 

nao operacional" por "outras receitas e outras despesas"; 

m) alterou a definic;ao de coligada, para os fins da adoc;ao do metodo da 

equivalencia patrimonial. Alem disso, a Lei n° 11.638/07 e a MP no 

449/08 preveem: 

n) a obrigatoriedade da CVM emitir normas contabeis em consonfmcia aos 

padr6es internacionais de contabilidade; 

o) a obrigatoriedade das empresas de grande porte adotarem os padr6es 

contabeis dispostos na Lei no 11.638/07 e de submeterem suas 

demonstrac;6es contabeis a analise de auditores externos 

{independentes) registrados na CVM; 

. p) desvinculac;ao da contabilidade societaria em relac;ao a apurac;ao da 

base de calculo do imposto de renda, estabelecendo "neutralidade 

tributaria" aos ajustes decorrentes da adoc;ao dos I FRS pel as empresas 

brasileiras que optarem pelo regime tributac;ao de transic;ao (RTT). 

(CARDOSO, 2009, p. 786) 
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2.2 ARRENDAMENTO MERCANTIL 

2.2.1 Hist6rico 

0 leasing tern sua existencia marcada desde o antigo Egito nas minas de 

propriedade do Estado. Os cidadaos pagavam determinada quantia ao Estado e 

mais uma renda anual estabelecida como percentagem dos lucros em troca da 

exploragao da propriedade, ficando o arrendatario com a opgao de vender o minerio 

ou subarrendar o direito de exploragao. (DI AGUSTIN!, 1999, APUD SALAMON I, 

2005) As minas de ouro e prata em Thaos e Laurium, cidades gregas antigas, eram 

exploradas dessa forma. Adicionalmente, Miranda (2008) cementa que o Leasing 

perpetuo em terras araveis na peninsula da Atica era mencionado em listas de 

propriedade por oradores gregos, aproximadamente 500 anos antes de Cristo. 

Outros autores datam como inlcio das praticas do leasing nos Estados 

Unidos o ano de 1700, sendo introduzido pelos colones ingleses. No entanto sua 

real expansao ocorreu em margo de 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, com 

a promulgagao da Lend and Lease Act, pelo entao presidente Roosevelt. 

0 governo dos Estados Unidos emprestava equipamentos belicos para os 

pafses aliados, ap6s a utilizagao esses equipamentos deveriam ser adquiridos ou 

devolvidos. Na decada de 1950 urn empresario chamado Boothe Jr, proprietario de 

uma fabrica de alimentos na California, firmou urn importante contrato de 

fornecimento de alimentos para 0 exercito e como nao disponibilizava de 

equipamentos nem recursos para adquiri-los resolveu aluga-los. (VALERIO, 2006). 

Gragas ao arrendamento mercantil, grandes empresas americanas 

projetaram-se mundialmente, como a I.B.M. e a XEROX. A tecnica do leasing foi 

importada pela Europa e espalhou-se pelo mundo (TOLEDO FILHO, 2001, apud_ 

Salamoni, 2005). 

No Brasil as primeiras operag6es de Leasing sao datadas na decada de 60, 

os primeiros contratos to ram efetivados pela RENT -A-MAO com o arrendamento de 

maquinas de escrever (VALERIO, 2006). Todavia, pela inexistencia de 



23 

regulamentagao especffica, houve dificuldade de expansao do setor. Outros 

empecilhos a implantagao da nova ideia foram os altos custos financeiros e a 

aplicagao de tecnicas rudimentares. A partir da Revolugao de 1964, em fungao da 

crescente expansao industrial e comercial, aliada a uma apurada tecnica financeira, 

foi posslvel obter-se uma maior participagao do leasing no mercado nacional. 

De acordo com Valerio (2006) o Arrendamento Mercantil foi impulsionado no 

Brasil a partir da decada de 70: 

Em 12/09/1974, com a promulgagao da Lei 6.099, este tipo de operagao foi 

regulamentada e denominada "Arrendamento Mercantil", obedecendo as norm as 

estabelecidas pelo Conselho Monetario Nacional, com controle e fiscalizagao 

exercidos pelo Banco Central do Brasil. A partir deste momenta passou a ser 

praticado oficialmente no mercado financeiro, tornando-se uma excelente alternativa 

para financiamentos de Iongo prazo e de alta flexibilidade, adequando-se ao fluxo de 

caixa e de investimentos, inclusive com carencia. 

Outros autores comentam que a origem hist6rica do arrendamento mercantil 

e conturbada, nao se sabe exatamente o perlodo de sua criagao. lsto se da, em 

tese, pela dificuldade em sua definigao. 

2.3 PRONUNCIAMENTO TECNICO CPC 06- OPERAQOES DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL 

ludlcibus (201 0, p. 254) comenta que entre os pronunciamentos tecnicos 

emitidos pelo CPC, destaca-se o Pronunciamento Tecnico CPC 06- Operag6es de 

Arrendamento Mercantil, baseado no lAS 17 do IASB, aprovado, e tornado 

obrigat6rio para as companhias abertas pela Deliberagao CVM no 554/08 e pela 

resolugao CFC no 1.141/08 para os demais profissionais de contabilidade das 

entidades nao sujeitas a alguma regulagao especffica. 

"A caracterizagao e respectiva classificagao das operag6es de arrendamento 

mercantil esta diretamente relacionada aq conceito de ativo. ludlcibus apud Marques 

(2004) comenta que o conceito de ativo constitui, em slntese, urn conceito de 
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beneffcio futuro, associado ao controls exclusive do ativo exercido por parte da 

entidade". (PEREIRA E MARQUES, 2008, p. 1). 

Urn ativo lmobilizado e formado pelo conjunto de bans e direitos necessaries 

a manutengao das atividades da empresa, caracterizados por apresentar-se na 

forma tangfvel (ediffcios, maquinas, etc.), abrangendo, tambem, os custos das 

benfeitorias realizadas em bans locados ou arrendados. (PORTAL DE 

CONTABILIDADE, 2011) 

De acordo com Fortuna (2006) apud Becker e Mello (2009): 

0 arrendamento mercantil e uma operagao realizada entre uma pessoa 

jurfdica, na qualidade de arrendadora, e uma pessoa ffsica ou jurfdica, na qualidade 

de arrendatario, e que tenha por objeto o arrendamento de bans adquiridos pela 

arrendadora, segundo especificag6es do arrendatario e para uso proprio desta. Em 

outros termos, leasing e uma especie de locagao, em que, ao final, cabe a opgao 

pela aquisigao ou renovagao do contrato. 

A operagao de arrendamento mercantil apresenta, geralmente, tres 

envolvidos no processo, sao ales: 

Denomina~ao Atribui~ao 

Arrendadora 

Arrendataria 

Fornecedor 

- - ~-

Aplicar recursos na aquisic;ao de bens escolhidos pela arrendataria e 
que serao objetos do contrato de arrendamento 

Escolher o bern junto ao fornecedor, que sera pago pela arrendadora. 
Passa a fazer uso do bern, mediante pagamento de contraprestac;6es 
por um perfodo determinado em contrato 
Entregar o bern a arrendataria eo fatura a arrendadora 

QUADRO 4- ENVOLVIDOS NA OPERAQAO DE LEASING 
FONTE: ADAPT ADO DE ABEL (SALAMON!, p. 2.252) 

0 pronunciamento Tecnico define urn arrendamento mercantil (leasing) 

como sendo "urn acordo palo qual o arrendador transmite ao arrendatario em troca 

de urn pagamento ou serie de pagamentos o direito de usar urn ativo por urn perfodo 

de tempo acordado". Abaixo na figura 1 e demonstrado como se realiza o processo 

de aquisigao de urn bern via contrato de leasing. 
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FIGURA 1 - ESQUEMA DO PROCESSO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 
FONTE: ADAPT ADO DE FORTUNA (2006, p. 282) APUD BECKER E MELLO (2009, p. 3) 

1. Arrendador e fornecedor negociam a aquisigao via leasing de urn 

determinado equipamento; 

2. Ao decidir a operagao de aquisigao de equipamento via leasing e 

escolhido o arrendador, este paga ao fornecedor a vista pelo equipamento; 

3. 0 arrendador capta recursos no mercado, seja atraves da emissao de 

tftulos (debentures) seja atraves da captagao no mercado externo, ou utiliza 

recursos pr6prios; 

4. 0 arrendador contrata o seguro do bern arrendado, que ficara na posse 

do arrendatario, sendo o valor do premio pago pelo arrendatario; 

5. 0 fornecedor entrega o equipamento ao arrendatario; 

6. 0 arrendatario paga ao arrendador a contraprestagao do leasing, af 

inclufdo o custo do seguro; 

7. 0 arrendador reembolsa ao mercado o custo dos recursos captados para 

financiar o leasing. 

0 grafico abaixo mostra o cenario brasileiro do leasing, pode-se verificar que 

esta havendo uma evolugao contfnua do numero de contratos firmados, assim como 

no valor movimentado nesse mercado. 
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De acordo com a lAS 17, um arrendamento mercantil pode ser classificado 

como financeiro ou operacional, segundo a qual o arrendamento financeiro e 
"aquele que transfers SUbstancialmente todos OS riSCOS e beneffcios inerentes a 
propriedade de um ativo. A propriedade pode ou nao ser eventualmente transferida." 

As situag6es que individualmente ou agregadas levam a classificagao de um 

arrendamento como financeiro sao (ERNEST& YONG, 2010, p. 145): 

a) transferencia de propriedade do ativo para o arrendador no fim do prazo 

do arrendamento; 

b) o arrendatario tern a opgao de comprar o ativo por um prego que seja 

suficientemente mais baixo do que o justo valor a data em que a opgao 

se torne exercfvel para que, no infcio do arrendamento, seja 

razoavelmente certo que a opgao sera exercida; 

c) o prazo de arrendamento refere-se a maior parte da vida economica do 

ativo, mesmo que o tftulo nao seja transferido; 

d) no infcio do arrendamento, o valor presents dos pagamentos mfnimos do 

arrendamento representa substancialmente todo o valor justa do ativo 

arrendado; 
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e) os ativos arrendados sao de uma natureza tao especializada que apenas 

o arrendatario pode utiliza-los sem grandes moditicag6es. 

Os autores acrescentam que a base para determinagao do valor das 

parQelas de arrendamento e mais urn tator a ser avaliado na diferenciagao entre o 

arrendamento tinanceiro do operacional. Se a tormagao da base tor o prego de 

mercado do aluguel, havera uma evidencia adicional de que trata-se de urn 

arrendamento operacional, por outro lado se o valor da parcela apresentar como 

base a taxa de juros de tinanciamento, havera contirmagao de tratar-se de urn 

arrendamento tinanceiro. 

Do ponto de vista do arrendador, a pergunta a seguir tambem auxilia na 

diterenciagao entre arrendamento tinanceiro ou operacional: "o arrendador pretende 

obter o retorno sobre o ativo somente nesse contrato de arrendamento, ou esta 

contando com uma receita subsequente decorrente da venda desse bern?" se todo 

retorno estiver previsto no contrato de arrendamento, intensiticam-se as evidencias 

de urn arrendamento tinanceiro (ERNEST& YONG, 201 0, p. 146). 

Ludfcubus (201 0, p. 255), apresenta mais alguns indicadores que tambem 

podem levar a classiticagao de urn arrendamento como tinanceiro. Sao eles: 

a) se o arrendatario puder cancelar o arrendamento mercantil, as perdas do 

arrendador associadas ao cancelamento sao suportadas pelo 

arrendatario; 

b) os ganhos ou as perdas da tlutuagao no valor justo do valor residual sao 

atribufdos ao arrendatario (por exemplo, na forma de abatimento que 

equalize a maior parte do valor da venda no tim do arrendamento 

mercantil); e 

c) o arrendatario tern a capacidade de continuar o arrendamento mercantil 

por urn perfodo adicional com pagamentos que sejam substancialmente 

inferiores ao valor de mercado. 

No quadro abaixo o autor apresenta os principais pontos que poderiam 

trazer duvidas e diticuldades na interpretagao da norma internacional quanto a 

classiticagao do arrendamento mercantil. 
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lAS 17 NBCT 10.2 
- --- - -- -- - - -- -

a) Transferemcia de propriedade do ativo para o a) Conceito clara e transparente. Nao haveria, 
arrendador no fim do prazo do arrendamento. a princfpio, duvidas nessa aplica~ao pelos 

contadores brasileiros. 

b) 0 arrendatario tern a op~ao de comprar o ativo 
por um pre~o que se espera que seja 
suficientemente mais baixo do que o justa valor a 
data em que a op~ao se torne exercfvel para que, 
no infcio do arrendamento, seja razoavelmente 
certo que a op~ao sera exercida. 
c) 0 prazo do arrendamento refere-se a maior parte 
da vida economica do ativo mesmo que o tftulo nao 
seja transferido. 
d) No infcio do arrendamento, o valor presente dos 
pagamentos mfnimos do arrendamento representa 
substancialmente todo o valor justa do ativo 
arrendado. 
e) Os ativos arrendados sao de uma natureza tao 
especializada que apenas o arrendatario pede 
utiliza-los sem grandes modifica~5es. 

b) Conceito clara e transparente. Nao haveria, 
a princfpio, duvidas nessa aplica~ao pelos 
contadores brasileiros. 

c) Questao que provavelmente sera levantada 
pelos contadores brasileiros: o que seria a 
maior parte da vida economica do ativo? 
d) Questao que provavelmente sera levantada 
pelos contadores brasileiros: o que seria 
substancialmente todo o valor justa do ativo 
arrendado? 
e) Conceito clara e transparente. Nao have ria, 
a princfpio, duvidas nessa aplica~ao pelos 
contadores brasileiros. 

QUADRO 5- CLASSIFICAQAO DE ARRENDAMENTO COMO FINANCEIRO 
FONTE: IFRS (2008) 

2.3.1 Contabilizagao do Arrendamento Financeiro 

Abaixo seguem dais exemplos pratico de um arrendamento financeiro: 

Aluguel de autom6vel - A entidade A aluga um autom6vel para a diretoria. 0 

prazo do aluguel e de 24 meses com opgao de compra do vefculo no final do 

contrato de aluguel pelo seu valor residual, considerado um valor de 1 °/o do valor do 

prego de mercado do autom6vel. A vida util do vefculo e de 30 anos. Segundo o lAS 

17, como existe opgao de compra do vefculo ao Iongo do contra to e este preve um 

prazo substancialmente equivalents a vida util do ativo, a entidade A deve tratar 

esse aluguel como urn leasing financeiro (MOURAD E PARASKEVOPOLOULOS, 

201 0). 

0 exemplo abaixo foi extrafdo do Manual de Contabilidade Societaria (201 0): 

A forma de contabilizagao do arrendamento mercantil financeiro mudou ap6s 

a publicagao da Lei 11.638/07. Na sequencia sera apresentada a forma de 

reconhecimento inicial e mensuragao subsequente do leasing financeiro e 

operacional. 
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No reconhecimento inicial de um arrendamento mercantil financeiro, deve

se, no infcio do prazo, registra-lo como ativo e passive, ou seja, o bem ficara 

registrado no ativo e a dfvida, no passive. 0 valor a ser registrado deve ser igual ao 

valor justa da propriedade arrendada ou, se inferior, ao valor presente dos 

pagamentos mfnimos do arrendamento mercantil. 

"0 valor justo e o valor pelo qual um ativo poderia ser trocado, ou um 

passive liquidado, entre partes conhecedoras e interessadas, em uma transagao em 

bases usuais de mercado." (lASS, 2008, p. 1 023) 

No fluxograma a seguir pode-se verificar as caracterfsticas que definem um 

arrendamento como financeiro: 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Arrendamento flnanceiro 

FIGURA 3 - FLUXOGRAMA 
FONTE: MULLER E SCHERER (201 0, p.49) 
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Para ilustrar, admitamos que a empresa FRS (arrendataria) tenha contratado 

no inlcio domes, urn velculo. As caracterlsticas do contrato sao as seguintes: 

a) valor da contrapresta<;ao mensal, vencfvel no final de cada mes = R$ 

1.000,00 

b) prazo de arrendamento: 36 meses 

c) valor residual a ser pago ao final do 36° mes: R$ 120 

d) taxa de juros impllcita no contrato: 1,03679% ao mes 

e) prazo de vida util: 5 anos 

Para a contabiliza<;ao do arrendamento 'financeiro, e necessaria comparar o 

valor justo do bern com o valor presente das presta<;6es mfnimas. Se a empresa 

fosse comprar o mesmo vefculo, pagaria o valor a vista de R$ 32.000,00, sendo este 

seu valor justo. 

Primeiramente, deve-se calcular o valor presente das presta<;6es mfnimas 

para verificar se este e maior ou menor que o valor justo do bern. Para tanto, foi 

elaborado o quadro a seguir, onde: 

a) o valor do pagamento (coluna c) foi definido no contrato de 

arrendamento; 

b) o valor da dfvida de arrendamento (coluna b) = valor da obriga<;ao 

lfquida reconhecida- valor da redu<;ao da dfvida (coluna e); 

c) o valor dos juros (coluna d)= coluna b x 1,03679% (taxa de juros). 



2 .28.614,93 

3 27.911,-61 

4 27.200,99 

5 26.483,01 1.000~.00 

6 .25.757,58 

7 :25.024,·63 267 .. 05 732 .. '95 

8 24.284,08 1.ooo .. oo 740 .. 55 

9 23.5.35,.86 1.000.1'00 748 .. 22 

10 .22.779,88 755 .. 98 

11 .22.()16,06 

21.244j!.32 1.000,00 771 .. 74 

20.454,58 1.ooo ... oo 779,74 

1.000_,00 

1.000~.00 

1.000~.00 

854_,46 

.24 

.25 117,52 88.2,48 

26 108,37 

9.9 .. 13 900 .. 87 

89 .. 79 '910,21 

36 0~.00 1.108,51 

Somat6rio 36.120,00 6.120~00 30.000,00 

QUADRO 6 - AMORTIZAQAO 
FONTE: IUDfCIUS (201 0, p. 257) 

31 
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Com os calculos efetuados chegou-se ao valor presents de R$ 30.000,00 

sendo, portanto, manor que o valor justa de R$ 32.000,00. Suponha-se isso porque 

a empresa desfruta de excelente credito, seja 6tima cliente e a revendedora tenha 

conseguido para ela essa condigao de taxa que normalmente nao cobra dos demais. 

Mas, para a adquirente, essa taxa representa, efetivamente, o seu custo de 

captagao no mercado para empresas de caracterfsticas de 6tima imagem e 

performance. Dessa forma, o arrendamento deve ser contabilizado pelo seu valor 

presents, ficando no infcio do contrato da seguinte forma: 

Debito creduto 

Vefculos Arrendado.s 

Encargos Financeiro.s a Transcorrer 

(Passivo Circu lante) 

Encargos Hnanceiros a Tran.scorre~r 

(Passivo nao Circulante) 

a Financiamento por Arrend:amento 

Financeiro (P.assivo Ci'rculante) 

a Financiamento por Arrendamento 

Financeiro (Passivo nao Circulante} 

lD~ODO,OO 

2 .. 875,:6'8 

TABELA 1- CONTABILIZAQAO ARRENDAMENTO FINANCEIRO 
FONTE: IUDfCIUS (201 0, p. 257) 

12.000,00 

24 .. 12'0,00 

Resumidamente, na perspectiva do arrendador, os alugueis a serem pagos 

pelo arrendatario sao reconhecidos como urn ativo, representando o valor do 

investimento lfquido no leasing. As receitas de alugueis sao reconhecidas de forma a 

proporcionar uma taxa de retorno constants para o arrendador. 

2.3.2 Arrendamento Mercantil Operacional 

Quanta ao arrendamento mercantil operacional, ludfcubus (201 0, p. 225) 

define como: "e urn arrendamento diferente do financeiro e, de acordo com a 

classificagao do CPC 06, seus riscos e beneffcios permanecem no arrendador''. 0 

autor acrescenta que "urn arrendamento mercantil e classificado como operacional 
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se ele nao transferir SUbstancialmente todos OS riscos e beneffcios inerentes a 
propriedade". 

De acordo com o autor, existe uma particularidade no que se refere aos 

ativos arrendados que tenham vida util indefinida, como os terrenos que nao sofrem 

depreciagao, nesses casos o ativo deve ser classificado como arrendamento 

mercantil operacional, exceto nos casos em que a propriedade passe para o 

arrendatario no final do prazo de arrendamento. Quando um contrato de 

arrendamento se refere aos objetos terreno e ediffcio, deve-se analisar 

separadamente sua classificagao, mesmo que o contrato seja unico, ja que ambos 

possuem caracterfsticas diferentes, por exemplo, o terreno nao tem vida util definida, 

por isso pode ser classificado como operacional, enquanto que o ediffcio tem, sendo 

dessa forma classificado como financeiro. 

Quanto a contabilizagao do arrendamento mercantil operacional Carlin e 

Hoog (2011 ), afirmam que: 

Os arrendadores devem apresentar os ativos sujeitos a arrendamentos 

mercantis operacionais nos seus balangos de acordo com a natureza do ativo. A 

receita de arrendamento mercantil proveniente desse tipo de arrendamento deve ser 

reconhecida na receita em base linear, ao menos que outra base linear seja mais 

representativa do modelo temporal em que o beneffcio do uso do ativo arrendado 

seja minimizado. 

Os referidos autores acrescentam que os custos, incluindo a depreciagao, 

incorridos na obtengao da receita de arrendamento mercantil sao reconhecidos 

como despesa, os custos diretos iniciais provenientes da negociagao e estruturagao 

de um arrendamento mercantil operacional, devem ser adicionados ao valor contabil 

do ativo arrendado e reconhecidos como despesa durante o prazo de arrendamento 

mercantil na mesma base do arrendamento. 

"A polftica de depreciagao para os ativos arrendados depreciaveis deve ser 

consistente com a polftica de depreciagao normal do arrendador. Os ativos 

arrendados devem ser submetidos ao impairment de . acordo com o CPC 01" 

(ERNEST&YONG, 2010, p. 146). 



34 

Carlin e Hoog (2011) comentam que o arrendador fabricante ou comerciante 

nao reconhecem qualquer lucro de venda ao celebrar um arrendamento mercantil 

operacional porque 0 mesmo nao e equivalente a venda. 

Abaixo segue um exemplo pratico de um arrendamento mercantil 

operacional (MOURAD E PARASKEVOPOLOULOS, 2010, p. 54): 

A entidade C aluga uma de suas propriedades a terceiros durante o prazo de 

dez meses, em que o leasing nao e qualificado como leasing financeiro. Nesse caso, 

a Entidade C aplica o lAS 40 para avaliagao do ativo alugado (geragao de renda de 

aluguel e im6vel de investimento) e classifica o contra to como leasing operacional. 
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3 ASPECTOS METODOLOGICOS 

Segundo Diehl e Tatim (2004, p. 63), pode-se classificar OS metodos e 

tecnicas de pesquisa: 

Segundo as bases 16gicas da dedutivo 
investigagao lndutivo 

hipotetico-dedutivo 
dialetico e fenomenolegico 

Segundo a abordagem do problema quantitativa 
qualitativa 

Segundo o objetivo geral explorat6ria 
(tipo de pesquisa) descritiva 

Segundo o prop6sito pesquisa aplicada 
(tipo de pesquisa) avaliagao de resultados 

avaliagao formativa 
proposigao de plano 
pesquisa diagn6stico 

Segundo 0 procedimento tecnico da bibliografica 
pesquisa documental 

ex-post-facto 
levantamento 
estudo de caso 
pesquisa-agao 
pesquisa participante 

QUADRO 7 - PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 
FONTE: DIEHL E TATIM (2004, p. 63) 

De acordo com a divisao apresentada, pode-se concluir que em relagao ao 

procedimento tecnico da pesquisa a mesma trata-se de estudo de caso, que 

segundo Silva (2005, p. 50) "e a pesquisa sobre determinado indivfduo, familia, 

grupo ou comunidade, organizagao, sistema produtivo, software para examinar 

aspectos variados de sua vida, implantagao ou desenvolvimento". Trata-se de 

estudo de caso ja que a pesquisa a ser realizada abordara a implementagao do CPC 

16 em uma determinada organizagao. 
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"Quanto a abordagem do problema a pesquisa sera qualitativa, pois utiliza a 

analise e interpreta<tao da realidade estudada trazendo analises ricas, abrangentes e 

reais". (SILVA, 2005, p. 84) 

Para realiza<tao da pesquisa sera utilizada referencias bibliograficas, esse 

tipo de pesquisa, segundo Silva (2009, p. 49) procura explicar urn problema a partir 

de referencias te6ricas publicadas em documentos. Pode ser . realizada 

independentemente ou como parte da pesquisa descritiva ou experimental. Em 

ambos os casos busca conhecer e analisar as contribui<t6es culturais ou cienHficas 

do passado, existentes sobre urn determinado assunto, tema ou problema. 
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4 ANALISE DOS DADOS 

Na construc;ao deste estudo foram analisadas as demonstrac;6es contabeis 

da empresa, em especial as notas explicativas, das quais foram extrafdas as 

informac;6es mais relevantes sobre o processo de contabilizac;ao do arrendamento 

mercantil. 

4.1 CARACTERISTICAS DA EMPRESA 

Nome Empresarial: ALL America Latina Logfstica S.A. 

Data De Constituic;ao: 3010911997 

Atividade Principal: prestar servic;os de transports de cargas atraves dos 

modais ferroviario e rodoviario, dentre outros, isoladamente ou combinadas entre si 

de forma intermodal ou multimodal, entre outros. 

Classificac;ao Setorial: Construc;ao e Transports I Transporte I Transports 

Ferroviario 

Data de lnfcio da Situac;ao do Registro na CVM: 3110312001 

De acordo com o item 1 da nota explicativa (201 0 e 2009), a ALL tern como 

principais objetivos sociais: 

a) participar de outras sociedades, empreendimentos e cons6rcios, cujo 

objeto seja relacionado com servic;os de transports, inclusive ferroviario; 

b) explorar atividades relacionadas a servic;os de transports, tais como 

logfstica, intermodalidade, operac;ao portuaria, movimentac;ao e 

armazenagem de mercadorias, explorac;ao e administrac;ao de 

entrepostos de armazenagem e armazens gerais; 
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c) adquirir, arrendar ou emprestar locomotivas, vagoes e outros 

equipamentos ferroviarios para terceiros; 

Em 22 outubro de 2010 a Companhia aderiu ao "Novo Mercado" da 

Bovespa, onde suas agoes sao negociadas. Uma lista com todas as empresas que 

compoem o grupo ALL esta apresentada no anexo 1 . 

4.2 PRINCIPAlS IMPACTOS NA IMPLEMENTA<;AO DO CPC 06 NA ALL 

A seguir, sao apresentados as notas explicativas da ALL referentes as 

operagoes de arrendamento mercantil financeiro, nos exercfcios de 2009 e 201 0, de 

acordo com as polfticas contabeis adotadas no Brasil, bern como as notas 

explicativas contidas no site BM&FBovespa, que estao em conformidade com as 

normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB. 

No resumo das principais praticas contabeis destacadas no item "2.13." do 

relat6rio anual de 2010 e 2009 (p. 26) a empresa indica o seguinte tratamento das 

operagoes de leasing: 

Arrendamentos mercantis financeiros que transferem a Companhia 
basicamente todos os riscos e beneffcios relatives a propriedade do item 
arrendado, sao capitalizados no infcio do arrendamento mercantil pelo valor 
justa do bern arrendado ou, se inferior, pelo valor presente dos pagamentos 
mfnimos de arrendamento mercantil. Sabre o custo sao acrescidos, quando 
aplicavel, os custos iniciais diretos incorridos na transagao. Os pagamentos 
de arrendamento mercantil financeiro sao alocados a encargos financeiros e 
redugao de passive de arrendamentos mercantis financeiros de forma a 
obter taxa de juros constante sabre o saldo remanescente do passivo. Os 
encargos financeiros sao reconhecidos na demonstragao do resultado. · 

A Companhia contratou arrendamentos mercantis comerciais de locomotivas 

e vagoes de clientes e fornecedores. Todos os riscos e beneffcios significativos da 

propriedade transferidos aos referidos bens sao assumidos pela ALL, registrando 

entao como arrendamento financeiro. 
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Em todos os perfodos anteriores, incluindo o exercfcio findo em 31 de 

dezembro de 2009, a Companhia preparou suas demonstrag6es financeiras de 

acordo com as polfticas contabeis adotadas no Brasil (BRGAAP) ate entao vigentes. 

As demonstrag6es financeiras para o exercfcio findo em 31 de dezembro de 

2010 utilizadas na elaboragao deste estudo sao as primeiras preparadas de acordo 

com as normas estabelecidas pelo Comite de Pronunciamentos Contabeis (CPC). 

QUADRO 8 - NOT A EXPLICATIVA 
DEZEMBRO DE 2010 E DE 2009. 
FONTE: BM&FBOVESPA (2011, p. 48) 

Conforms pode-se observar na tabela acima, o valor contabil do imobilizado 

m·antido sob compromissos de arrendamento mercantil financeiro em 31 de 

dezembro de 2010 foi de R$ 1.094.410 (em 2009 R$ 1.027.488). Houve adig6es ao 

imobilizado durante o exercfcio no valor de R$ 202.255 (em 2009 R$ 297.263) de 

itens sob compromissos de arrendamento mercantil financeiro, que sao garantidos 

pelos pr6prios bens objetos dos contratos. 

Foi constatado que, conforms dita a norma internacional de contabilidade, os 

bens arrendados estao registrados no ativo imobilizado, antes da publicagao da Lei 

11.638/07,. os arrendamentos eram classificados como despesa na arrendataria no 

momenta do vencimento das respectivas prestag6es. 

Essa mudanga faz com que a informagao contabil fique mais completa, pais 

a empresa esta evidenciando em seu ativo todos os bens sabre os quais detem os 

beneffcios, riscos e controle. 
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Classes do lmobilizado I 31/12/2009 I Aquisit;oes I Baixas I J~~~::~~e I Oepredat;ao I 31!12:l20.10 

locomotivas 
v a.goes 
Via permanente 
Arrendamento mercantil 
lmobiHza9oes em andamento 
e ativos em constru~ao 

994.973 
528.854 

2.035.708 
893.721 

292.321 

Outros 505.624 
Total 5.251.201 

QUADRO 9 - NOT A EXPLICATIVA 
DEZEMBRO DE 201 0 E DE 2009. 
FONTE: BM&FBOVESPA (2011, p. 48) 

133.045,00 -40.136 -'62.337 
152.999,0 -4.191 -19.134 

-'66.952 -80.394 
54.517,0 -141.889 

264.845,0 52.449 

95.847,0 -4L104 -62.337 
1.127.442 -75.247 52.449 -343~890 -'62.337 

DA ADMINISTRAQAO As OF DOS EXERCfCIOS DE 

Durante o exercfcio findo em 31 de dezembro de 2010, foram capitalizadas, 

as contas de imobilizag6es em andamento, R$ 52.449 (R$ 20.099 em 31 de 

dezembro de 2009) relativamente a encargos financeiros gerados por emprestimos 

que financiaram tais imobilizag6es. 

Assim como os bens arrendados, as maquinas tambem passam a ser 

langados no imobilizado e sofrerao depreciagao, a polftica de depreciagao para os 

ativos arrendados deve ser consistente com a polftica de depreciagao normal do 

arrendador. Com base no CPC 27- Ativo lmobilizado, a ALL revisou a vida util de 

seu ativo imobilizado e definiu uma nova estimativa de vida util para o exercfcio de 

2010, conforme segue: 

QUADRO 1 0 - T AXAS DE DEPRECIAQAO ATUALIZADAS 
FONTE: BM&FBOVESPA {2011 , p. 48) 

A avaliagao da companhia e de que a vida util dos demais bens do ativo 

imobilizado esta adequada, e, portanto nao sofreu alterag6es. A alteragao das novas 

taxas de vida util economica e a alteragao do valor depreciavel dos bens 

considerando seu valor residual gerou urn efeito positivo no resultado do exercfcio 

de R$ 79.583. 

Os saldos das obrigag6es relativas aos contratos de arrendamentos 

mercantis financeiros sao: 



41 

I 31/12/2011 31/12/2009 01/01/2009 
Bens Passivo Passivo nao Passivo Passivo nao Passivo Passivo nao 

circulante Circulante circulante Circulante circulante Circulante 
ALL Malha Sui 

67.358 336.980 72.017 387.395 60.062 426.348 Vag6es 
ALL Malha Norte 72.584 414.899 60.216 418.505 68.098 323.819 Locomotiva e vagoes 
ALL Malha Paulista 

99.412 104.868 11.031 125.447 657 657 Locomotivas 
Total 239.354 856.747 143.264 931 '.347 128.817 750.824 

QUADRO 11- SALDOS DAS OBRIGAQOES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS 
FONTE: BM&FBOVESPA (2011, p. 55} 

Conforme evidenciado nas notas explicativas da ALL os encargos 

financeiros incorridos no perfodo foram contabilizados como despesa financeira. Nao 

houve custos iniciais diretos a serem capitalizados, bern como pagamentos 

contingentes e subarrendamentos relacionados aos respectivos contratos. 

Os pagamentos futuros mfnimos a tftulo de arrendamento, nos termos dos 

arrendamentos mercantis financeiros e compromissos de arrendamento, juntamente 

como valor presente dos pagamentos mfnimos de arrendamento, sao os seguintes: 

106_45,5 387_S89,00 

591_130,0 

QUADRO 12- TOTAL PAGAMENTOS FUTUROS DOS ARRENDAMENTOS MERCANTIS 
FONTE: BM&FBOVESPA (2011, p. 55} 

A companhia possui tambem contratos de arrendamento operacional de 

vefculos, sistemas aplicativos (softwares), vag6es e im6veis. Os pagamentos das 

presta<;6es destes arrendamentos (alugueis) sao reconhecidos como despesas em 

base linear correspondents ao prazo de vigencia dos seus respectivos contratos. 

A contabiliza<;ao desse tipo de opera<;ao nao sofreu altera<;ao, conforme 

comentario de h..idfcibus (201 0): a forma de contabiliza<;ao do arrendamento 

operacional nao mudou, devendo ser registrado periodicamente como despesa em 

contrapartida a exigibilidades; ja que esse tipo de arrendamento apresenta mais 
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semelhangas com um contrato de aluguel do que de uma compra financiada (leasing 

financeiro). 

Os pagamentos mfnimos, nos termos dos arrendamentos mercantis 

operacionais, sao OS seguintes: 

QUADRO 13- TOTAL PAGAMENTOS M NIMOS DOS ARRENDAMENTOS MERCANTIS 
FONTE: BM&FBOVESPA (2011 , p. 56) 

(i) Contratos de alugueis de vefculos, tern vigencia de 2 anos (infcio em 

01/04/201 0) e poderao ser renovados por igual perfodo de acordo com os interesses 

das partes. Os pregos sao reajustados anualmente pela variagao do IGP-M, a partir 

de Abril de 2011. 

(ii) Contratos de uso dos sistemas aplicativos tam vigencia por perfodo 

indeterminado, podendo ser renovado anualmente com corregao anual. 

(iii) Os contratos com im6veis sao por perfodo anual. Os pregos sao 

reajustados anualmente pela variagao do IGP-M. 

Contratos de Prazo em Valor do Va~or.pago Saldo ~arcela~ lnicio do lnkio do pagamento 
arrendamento anos contrato a v1sta Tnmestra1s pagamento 

Arrendamentos 
ALL Malha Oeste 30 56.440 4.969 51.471 112 15/01/1998 IGP-01 + Juros 12% a.a. 
ALL Malha Paulista 30 230.160 52.793 177.367 112 1511212000 IGP-01 + Juros 12% a. a. 
ALL Ma!ha Sui 30 202.112 82.032 120.080 112 15/0111999 IGP-01 + Juros 12% a. a. 

Concessoes 
ALL Malha Oeste 30 3.118 409 2.709 112 15/01/1998 IGP-DI +Juros 12% a.a. 
ALL Malha Paulista 30 12.252 2.917 9.335 112 15112/2000 IGP-DI + Juros 12% a.a. 
ALL Malha Sui 30 10.830 4.510 6.320 112 15/0111999 IGP-DI + Juros 12% a.a. 

QUADRO 14- PAGAMENTOS DOS ARRENDAMENTOS MERCANTIS 
FONTE: BM&FBOVESPA (2011, p. 57) 

Observou-se, que os maiores impactos foram evidenciados nos contratos de 

arrendamento financeiro, principalmente no que se refere a contabilizagao dos bens 

como ativo da companhia, onde a mesma passa a assumir tambem as despesas 

com depreciagao de tais bens. 
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5 CONSIDERA90ES FINAlS 

A contabilidade como instrumento importante de auxflio na gestao dos 

neg6cios, acompanha a evolu9ao das empresas e dos mercados. Com o crescente 

processo de globaliza9ao dos mercados financeiros e consumidores surgiu a 

necessidade de que as grandes e medias corpora96es de diferentes ramos de 

atua9ao mantenham informa96es, numeros e dados financeiros e estrategicos 

interpretaveis pelos diversos participantes das cadeias de relacionamentos das 

empresas. A contabilidade internacional vern suprir essa necessidade. 

A ado9ao do IFRS devera representar para a administra9ao muito mais que 

uma simples adapta9ao contabil, essa transi9ao devera afetar a maioria das areas 

integrantes da entidade. 0 IFRS ira impactar em todo o processo, desde a estrutura 

de relat6rios internos e externos ate mesmo or9amentos, metas, planejamento, 

mensura9ao do desempenho dos funcionarios, clausulas restritivas de contratos de 

financiamentos e indicadores econ6micos e financeiros utilizados pelos analistas de 

mercado. 

Com objetivo de identificar e expor tais impactos nas opera96es da 

companhia ·ALL foi realizado este estudo, on de pode-se constatar a aplica9ao das 

orienta96es da Resolu9ao CFC no· 921/01, por parte da companhia, o qual 

recomenda o registro das opera96es de arrendamento mercantil financeiro nas 

demonstra96es contabeis da empresa arrendataria como ativo permanente, em 

contrapartida a urn passive, o qual seria registrado segundo o prazo de 

venciinento. 

Entende-se que a ado9ao dos dispositivos contidos nesta Resolu9ao, 

mesmo nao sendo de ado9ao obrigat6ria por parte das companhias abertas, 

constitui um procedimento mais adequado no processo de reconhecimento e 

evidencia9ao dos ativos e passives oriundos de opera96es de arrendamento 

mercantil financeiro como ativo imobilizado. Pois, dessa forma a informa9ao contabil 

torna-se mais completa, pois a empresa esta evidenciando em seus ativos todos os 
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bens sobre os quais detenha seus beneffcios, riscos e controle, alem do respective 

passivo assumido. 

Pode-se constatar, em analise as notas explicativas da ALL, que houveram 

impactos procedentes da implementa~ao de outros CPCs, alem do CPC 06, como 

por exemplo o CPC 27 - ativo imobilizado, o qual foi utilizado como base para a 

altera~ao das taxas de vida util econ6mica e a altera~ao do valor depreciavel dos 

bens do ativo imobilizado da companhia, gerando um efeito positivo no resultado do 

exercfcio de R$ 79.583. 

Neste trabalho observou-se a aplica~ao das normas internacionais de 

contabilidade pela companhia em estudo, em especffico, a aplica~ao do CPC 06, 

assim como os impactos na contabiliza~ao e os efeitos no resultado provenientes 

dessa mudanga. 
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ANEXO 1 - NOT A EXPLICATIVA DA EMPRESA 

ALL- A);IERICA LATINA LOGISTICA S.A. E SUAS CONTROLADAS 
NOT AS EXPLICATIVAS DA ADMTh:ISTRA<;'AO As DD.lONSTRA,<;:'<)ES FlliANCEIR.<\,''s PARA OS EXERciCIOS FTI-;TIOS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2010 E DE 2009 
·(Em mllhares de reais. exct!to quando indica do) 

Conn·olmlas Din•tas 

All- Atrerica Latina Logistica Inteimodal S,A, (ALL h1tenmdal) 

ALL- Atn!tica Latina Log is tic a l\lalha Oeste S.A. (All :Mallia Oeste) 

AIL- America L'ltina Logistic a Mallia Paulista S.A. (AlllVIall1a Paulista) 

All- Atn!rica Latina Log is tic a Mallia Sul S_A... (All Mallia Sui) 

AIL- AnEiica Latina Log is iica Onrseas SA. (All Overseas) 

ALL- AnEtica Latina Logistica P31ticipa~oes Ltda. (ALL Pmticipa~oes) 
Boswell~ SA. 

Santa Fe Vagoes S.A. (Santa Fe) 

Truck Logistica S.A. 

AIL-An-erica Latina Logistica G~mro-Oeste Ltda. (All Centro-Oeste) 

All- An-erica Latina Logistica Servis:os Ltda. (ex All Tecnologia) 

ALL- Atretic a Latina Log is tic a l\Iall1a N01te S.A. (ALL JVIallw No1te) 

AIL- Atretic a Latina Logistica Argentina S.A. (All Argentina) 
Bmdo Holding SA. 

ALL- Atre1ica Latina Log is iica Rail Tee (All Rail Tee) 

AIL-An-erica Latina Logistica Sen.·icios h1tegmles S.A. (Sisa) 

ALL Rail Management (ex-BllSPE) 

ALL- Anerica Latina Log is tic a Equipamentos Ltd a. (All Equipamentos) 

Controlad<ts Indirt>tas 

Inwstid.<ts da ALL IntermodnJ 
ALL- Atretica Latina Logistica Anmzens Gerais Ltd a (ALLA1mazens Gerais) 

Rhall T enninais Ltda. 

lnwstida da ALL.4I·m:u:~ns Ge1·ais 
PGT Grains Tenninal S.A. (PGT) 

Inwstidn <Ia ALL~Inlhn Paulista 

Porto fer Transporte Ferrovifu-io Ltda. (Po1tofer) 

Inwstid'ts <Ia ALL l\'Inlha Xorte 
TemlinalXXXIXde Santos S.A. (Temlinal:x:A'XIX) 

Porto fer Transp01ie Ferrovifu-io Ltda. (Porto fer) 

Inwsrid'l'> <Ia ALL Argentina 
AIL- AnErica L'ltina Logistic a Central S.A. (ALL Central) 
ALL- Atrerica Latina Logistica Mesopotamica S.A. (ALL Mesopotamica) 

Inwsti<las <Ia ALL Pnrticipm;OE>s 
AIL-Atrerica Latina Logistica Servicios h1tegrales S~A... (Sisa) 
ALL- Atrerica Latina Logist1ca Argentina SA. (All Argentina) 

AIL Rail Management (ex-BllSPE) 
AIL-Atrerica Latina Logistica Sen.·is:os Ltda. (ex-ALL Tecnologia) 
ALL c Airetica Latina Log is tica Centro-Oeste Ltd a. (ALL Centro-Oeste) 

AIL-An-erica Latina Logistica Equipamentos Ltda. (AILEquipamentos) 

ln'\estidn <Ia Brndo Holding 

Brado Logistica e Pmticipa~oes S.A. 

Partidpa\'ao% 

31!11/10 31112/09 

100.00 100,00 

100.00 100,00 

100,00 100,00 

100.00 100,00 

100.00 100.00 

100.00 100,00 

100,00 100.00 

100.00 100.00 

100.00 

99,99 99,99 

99.99 99.90 

98.06 97,96 

90,96 90.96 

90.00 

5LOO 51,00 

51,00 51.00 

50,01 99,99 

99.99 99,99 

100.00 100,00 

30,00 30,00 

100,00 100,00 

50.00 50,00 

50,00 50.00 

50.00 50,00 

73,55 73,55 

70.56 70,56 

49,00 49,00 

9.04 9,04 

0,01 

0.01 0,10 

O,Gl 0,01 

0,01 0,01 

100,00 

A ALL Central e a ALL Mesopotamica tem a seguinte composi~ao de particlpa~ao dos minoritarios em 31 de dezembro 

de 2010. 



ANEXO 2- PRONUNCIAMENTO CONTABIL 

COIVllTE DE PRONUNCIAl\IENTOS CONT~tiBEIS 

PRONUNCIAl\IENTO TECNICO CPC 06 

Opera~oes de Arrendan1ento 1\::lercantil 

Correlagao as Normas lnternacionais de Contabilidade - lAS 17 (IASB) 
PRONUNCIAMENTO 
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indice Item 
OBJETIVO 1 
ALCANCE 2-3 
DEFINI90ES 4 - 6 
CLASSIFICA9AO DO ARRENDAMENTO MERCANTIL 7- 19 
ARRENDAMENTO MERCANTIL NAS DEMONSTRA90ES CONTABEIS DO ARRENDATARIO 

ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO 
RECONHECIMENTO INICIAL 
MENSURA9AOSUBSEQUENTE 
DIVULGA9AO 
ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL 
DIVULGA90ES 35 

20-35 
20-32 
20-24 
25-30 
31-32 
33-35 

ARRENDAMENTO MERCANTIL NAS DEMONSTRA90ES CONTABEIS DO ARRENDADOR 

ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO 
RECONHECIMENTO INICIAL 
RECONHECIMENTO SUBSEQUENTE 
DIVULGA9AO 
ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL 
DIVULGA9AO 
TRANSA90ES DE VENDA E LEASEBACK 
ANEXO A 
ANEXO B 

Objetivo 

36-57 
36-48 
36-38 
39-46 
47-48 
49-57 
56-57 
58-66 

1. 0 objetivo deste Pronunciamento e estabelecer, para arrendatarios e 

arrendadores, polfticas contabeis e divulgagoes apropriadas a aplicar em relagao a 

arrendamentos mercantis. 

Alcance 

2. Este Pronunciamento deve ser aplicado na contabilizagao de todas as 

operag6es de arrendamento mercantil (leasing) que nao sejam: · 
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(a) arrendamentos mercantis para explorar ou usar minerios, petr61eo, gas 

natural e recursos similares nao regeneraveis; e 

(b) acordos de licenciamento para itens tais como fitas cinematograficas, 

registros de vfdeo, pegas de teatro, manuscritos, patentes e direitos autorais 

(copyrights). 

Este Pronunciamento, entretanto, nao deve ser aplicado como base de 

mensuragao para: 

(a) propriedade detida por arrendatario que seja contabilizada como 

propriedade de investimento (im6vel destinado a renda por aluguel ou por 

valorizagao, ou ambos); 

(b) propriedade de investimento fornecida pelos arrendadores segundo 

arrendamentos mercantis operacionais; 

(c) ativos biol6gicos (animais ou plantas) detidos por arrendatarios segundo 

arrendamentos mercantis financeiros; 

(d) ativos biol6gicos fornecidos por arrendadores segundo arrendamentos 

mercantis operacionais; 

(e) ativo decorrente de contrato de arrendamento mercantil financeiro que 

seja classificado pelo arrendador como manti do para vend a ( ou inclufdo em grupo 

destinado a venda que seja classificado como mantido para venda). 

3. Este Pronunciamento aplica-se a acordos que transfiram o direito de usar 

ativos mesmo que existam servigos substanciais ·relatives ao funcionamento ou a 
manutengao de tais ativos prestados pelos arrendadores. Este Pronunciamento nao 

se aplica a acordos que sejam contratos de servigo que nao transfiram o direito de 

usar os ativos de uma parte contratante para a outra. 

Definic;oes 

4. Os seguintes termos sao usados neste Pronunciamento, com os 

significados especificados: 

Arrendamento mercantil e um acordo pelo qual o arrendador transmite ao 

arrendatario em troca de um pagamento ou serie de pagamentos o direito de usar 

um ativo por um perlodo de tempo acordado. 

Arrendamento mercantil financeiro e aquele em que ha transferencia 

substancial dos riscos e beneffcios inerentes a propriedade de um ativo. 0 tftulo de 

propriedade pode ou naovir a ser transferido. 
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Arrendamento mercantil operacional e urn arrendamento mercantil diferente 

de urn arrendamento mercantil financeiro. 

Arrendamento mercantil nao cancelave/ e urn arrendamento mercantil que e 

cancelavel apenas: 

(a) ap6s a ocorrencia de alguma contingencia remota; 

(b) com a permissao do arrendador; 

(c) se o arrendatario contratar urn novo arrendamento mercantil para o 

mesmo ativo ou para urn ativo equivalents com o mesmo arrendador; ou 

(d) ap6s o pagamento pelo arrendatario de uma quantia adicional tal que, no 

infcio do arrendamento mercantil, a continuagao do arrendamento mercantil seja 

razoavelmente certa. 

lnfcio do arrendamento mercantile a mais antiga entre a data do acordo de 

arrendamento mercantil e a data de urn compromisso assumido pelas partes quanta 

as principais disposig6es do arrendamento mercantil. Nessa data: 

(a) urn arrendamento mercantile classificado como arrendamento mercantil 

financeiro ou arrendamento mercantil operacional; e 

(b) no caso de arrendamento mercantil financeiro, as quantias a reconhecer 

no comego do prazo do arrendamento mercantil sao determinadas. 

Comec;o do prazo do arrendamento mercantil e a data a partir da qual o 

arrendatario passa a poder exercer o seu direito de usar o ativo arrendado. E a data 

do reconhecimento inicial do arrendamento mercantil (i.e. o reconhecimento dos 

ativos, passivos, receita ou despesas resultantes do arrendamento mercantil, 

conforme for apropriado). 

Prazo do arrendamento mercantil e o perfodo nao cancelavel pelo qual o 

arrendatario contratou o arrendamento mercantil do ativo juntamente com quaisquer 

prazos adicionais pelos quais o arrendatario tern a opgao de continuar a arrendar o 

ativo, com ou sem pagamento adicional, quando no infcio do arrendamento mercantil 

for razoavelmente certo que o arrendatario exercera a opgao. 

Pagamentos mfnimos do arrendamento mercantil sao os pagamentos 

durante o prazo do arrendamento mercantil que o arrendatario faga, ou que lhe 

possam ser exigidos que faga, excluindo pagamento contingents, custos relativos a 

servigos e impastos a serem pagos pelo arrendador e a ele serem reembolsados, 

juntamente com: 
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(a) para arrendatario, quaisquer quantias garantidas pelo arrendatario ou por 

parte relacionada a ele; ou 

(b) para arrendador, qualquer valor residual garantido ao arrendador: 

(i) pelo arrendatario; 

(ii) por parte relacionada com o arrendatario; ou 

(iii) por terceiro nao relacionado com o arrendador que seja financeiramente 

capaz de dar cumprimento as obrigag6es segundo a garantia. 

Contudo, se o arrendatario tiver a opgao de comprar o ativo por um prego 

que se espera seja suficientemente mais baixo do que o valor justo na data em que 

a opgao se torne exercfvel, para que, no infcio do arrendamento mercantil, seja 

razoavelmente certo que a opgao sera exercida, os pagamentos mfnimos do 

arrendamento mercantil compreendem os pagamentos mfnimos a pagar durante o 

prazo do arrendamento mercantil ate a data esperada do exercfcio dessa opgao de 

compra e o pagamento necessaria para exerce-la. 

Valor justa e o valor pelo qual um ativo pode ser negociado, ou um passivo 

liquidado ou transferido, entre partes interessadas, conhecedoras do neg6cio e 

independentes entre si, com a ausencia de fatores que pressionem para a liquidagao 

da transagao ou que caracterizem transagao compuls6ria. 

Vida econ6mica e: 
(a) o perfodo durante o qual se espera que um ativo seja economicamente 

utilizavel por um ou mais usuarios; ou 

(b) o numero de unidades de produgao ou de unidades semelhantes que urn 

ou mais usuarios esperam obter do ativo. 

Vida uti/eo perfodo remanescente estimado, a partir do comego do prazo do 

arrendamento mercantil, sem limitagao pelo prazo do arrendamento mercantil, 

durante o qual se espera que os beneffcios economicos incorporados no ativo sejam 

consumidos pela entidade. 

Valor residual garantido e: 
(a).para um arrendatario, a parte do valor residual que seja garantida por ele 

ou por parte a ele relacionada (sendo o valor da garantia o valor maximo que possa, 

em qualquer caso, tornar-se pagavel); e 

(b) para um arrendador, a parte do valor residual que seja garantida pelo 

arrendatario ou por terceiro nao relacionado com o arrendador que seja 

financeiramente capaz de satisfazer as obrigag6es cobertas pela garantia. 
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Valor residual niio garantido e a parte do valor residual do ativo arrendado, 

cuja realizagao pelo arrendador nao esteja assegurada ou esteja unicamente 

garantida por uma parte relacionada com o arrendador. 

Custos diretos iniciais sao custos incrementais que sao diretamente 

atribufveis a negociagao e estruturagao de urn arrendamento mercantil, exceto os 

custos incorridos pelos arrendadores fabricantes ou comerciantes. 

lnvestimento bruto no arrendamento mercantile a soma: 

(a) dos pagamentos mfnimos do arrendamento mercantil a receber pelo 

arrendador segundo urn arrendamento mercantil financeiro; e 

(b) de qualquer valor residual nao garantido atribufdo ao arrendador. 

lnvestimento lfquido no arrendamento mercantil e o investimento bruto no 

arrendamento mercantil descontado a taxa de juros implfcita no arrendamento 

mercantil. 

Receita financeira niio realizada e a diferenga entre: 

(a) o investimento bruto no arrendamento mercantil; e 

(b) o investimento lfquido no arrendamento mercantil. 

Taxa de juros implfcita no arrendamento mercantile a taxa de desconto que, 

no infcio do arrendamento mercantil, faz com que o valor presente agregado: a) dos 

pagamentos mfnimos do arrendamento mercantil; e b) do valor residual nao 

garantido seja igual a soma (i) do valor justa do ativo arrendado e (ii) de quaisquer 

custos diretos iniciais do arrendador. 

Taxa de juros incremental de financiamento do arrendatario e a taxa de juros 

que o arrendatario teria de pagar num arrendamento mercantil semelhante ou, se 

isso nao for determinavel, a taxa em que, no infcio do arrendamento mercantil, o 

arrendatario incorreria ao pedir emprestado por prazo semelhante, e com seguranga 

semelhante, os fundos necessarios para comprar o ativo. 

Pagamento contingente e a parcela dos pagamentos do arrendamento 

mercantil que nao seja de quantia fixada, e sim baseada na quantia futura de urn 

fator que se altera sem ser pela passagem do tempo (por exemplo, percentual de 

vendas futuras, quantidade de uso futuro, Indices de pregos futuros, taxas futuras de 

juros do mercado). 

5. Urn acordo ou compromisso de arrendamento mercantil pode incluir uma 

disposigao para ajustar os pagamentos do arrendamento mercantil devido a 

alterag6es do custo de construgao ou aquisigao da propriedade arrendada ou devido 
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a alterac;6es em outra mensurac;ao de custo ou valor, tais como nfveis gerais de 

prec;os, ou nos custos de financiamento do arrendamento mercantil por parte do 

arrendador, durante o perfodo entre o infcio do arrendamento mercantil e o comec;o 

do prazo do arrendamento mercantil. Para as finalidades deste Pronunciamento, se 

isso ocorrer, o efeito de tais alterac;6es deve ser considerado como tendo ocorrido 

no infcio do arrendamento mercantil. 

6. A definic;ao de arrendamento mercantil inclui contratos para o aluguel de 

ativo que contenha condic;ao dando ao arrendatario a opc;ao de adquirir o ativo ap6s 

o cumprimento das condic;6es acordadas. Esses contratos sao por vezes conhecidos 

por contratos de aluguel-compra. 

Classifica~ao do arrendamento mercantil 

7. A classificac;ao de arrendamentos mercantis adotada neste 

Pronunciamento baseia-se na extensao em que os riscos e beneffcios inerentes a 
propriedade de ativo arrendado permanecem no arrendador ou no arrendatario. Os 

riscos incluem as possibilidades de perdas devidas a capacidade ociosa ou 

obsolescencia tecnol6gica e de variac;6es no retorno em func;ao de alterac;6es nas 

condic;6es economicas. Os beneffcios podem ser representados pela expectativa de 

funcionamento lucrative durante a vida economica do ativo e de ganhos derivados 

de aumentos de valor ou de realizac;ao do valor residual. 

8. Um arrendamento mercantil e classificado como financeiro se ele 

transferir substancialmente todos OS riscos e beneffcios inerentes a propriedade. Um 

arrendamento mercantil e classificado como operacional se ele nao transferir 

substancialmente todos OS riSCOS e beneffcios inerentes a propriedade. 

9. Dado que a transac;ao entre o arrendador e o arrendatario se baseia em 

um acordo de arrendamento mercantil entre eles, e apropriado usar definic;6es 

consistentes. A aplicac;ao dessas definic;6es em diferentes circunstancias do 

arrendador e do arrendatario pode ocasionar situac;ao em que o mesmo 

arrendamento mercantil seja classificado diferentemente por ambos. Por exemplo, 

esse pode ser o caso se o arrendador se beneficiar de uma garantia de valor 

residual proporcionada por uma parte nao relacionada ao arrendatario. 

1 0. A classificac;ao de um arrendamento mercantil como arrendamento 

mercantil financeiro ou arrendamento mercantil operacional depende da essencia da 

transac;ao e nao da forma do contrato. Exemplos de situac;6es que individualmente . 
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ou em conjunto levariam normalmente a que urn arrendamento mercantil fosse 

classificado como arrendamento mercantil financeiro sao: 

(a) o arrendamento mercantil transfere a propriedade do ativo para o 

arrendatario no tim do prazo do arrendamento mercantil; 

(b) o arrendatario tern a opgao de comprar o ativo por urn prego que se 

espera seja suficientemente mais baixo do que o valor justo a data em que a opgao 

se torne exercfvel de forma que, no infcio do arrendamento mercantil, seja 

razoavelmente certo que a opgao sera exercida; 

(c) o prazo do arrendamento mercantil refere-se a maior parte da vida 

econ6mica do ativo mesmo que a propriedade nao seja transferida; 

(d) no infcio do arrendamento mercantil, o valor presente dos pagamentos 

mfnimos do arrendamento mercantil totaliza pelo menos substancialmente todo o 

valor justo do ativo arrendado; e 

(e) os ativos arrendados sao de natureza especializada de tal forma que 

apenas o arrendatario pode usa-los sem grandes modificag6es. 

11. Os indicadores de situag6es que individualmente ou em combinagao 

tambem podem levar a que urn arrendamento mercantil seja classificado como 

arrendamento mercantil financeiro sao: 

(a) se o arrendatario puder cancelar o arrendamento mercantil, as perdas do 

arrendador associadas ao cancelamento sao suportadas pelo arrendatario; 

(b) os ganhos ou as perdas da flutuagao no valor justo do valor residual sao 

atribufdos ao arrendatario (por exemplo, na forma de abatimento que equalize a 

maior parte do valor da venda no tim do arrendamento mercantil); e 

(c) o arrendatario tern a capacidade de continuar o arrendamento mercantil 

por urn perfodo adicional com pagamentos que sejam substancialmente inferiores ao 

valor de mercado. 

12. Os exemplos e indicadores enunciados nos itens 1 0 e 11 nem sempre 

sao conclusivos. Se for claro com base em outras caracterfsticas que o 

arrendamento mercantil nao transfere substancialmente todos os riscos e beneffcios 

inerentes a propriedade, o arrendamento mercantil e classificado como operacional. 

lsso pode acontecer se, por exemplo, a propriedade do ativo se transferir ao final do 

arrendamento mercantil mediante urn pagamento variavel igual ao valor justo no 

momento, ou se ha pagamentos contingentes, como resultado dos quais o 

arrendatario nao tern substancialmente todos os riscos e beneffcios. 
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13. A classificagao do arrendamento mercantil e feita no infcio do 

arrendamento mercantil. Se em qualquer momenta o arrendatario e o arrendador 

concordarem em modificar as disposig6es do arrendamento mercantil, exceto por 

renovagao do contrato, de tal maneira que resultasse numa classificagao diferente 

do arrendamento mercantil segundo os criterios enunciados nos itens 7 a 12 caso os 

termos alterados tivessem estado em vigor no infcio do arrendamento mercantil, o 

acordo revisto e considerado como urn novo acordo durante o seu prazo. Contudo, 

as alterag6es nas estimativas (por exemplo, alterag6es nas estimativas relativas a 
vida economica ou ao valor residual da propriedade arrendada) ou as alterag6es nas 

circunstfmcias (por exemplo, descumprimento por parte do arrendatario) nao 

originam uma nova classificagao de urn arrendamento mercantil para fins contabeis. 

14. Os arrendamentos mercantis de terrenos e ediffcios sao classificados 

como arrendamentos mercantis operacionais ou financeiros da mesma forma que os 

arrendamentos mercantis de outros ativos. Contudo, uma caracterfstica dos terrenos 

e a de que tern normalmente vida economica indefinida e, se nao for esperado que a 

propriedade passe para o arrendatario no tim do prazo do arrendamento mercantil, 

normalmente o arrendatario nao recebe substancialmente todos os riscos e 

beneffcios inerentes a propriedade, e nesse caso o arrendamento mercantil do 

terreno sera urn arrendamento mercantil operacional. Urn pagamento feito na 

celebragao ou aquisigao de urn arrendamento mercantil que seja contabilizado como 

arrendamento mercantil operacional representa pagamento antecipado que e 

amortizado durante o prazo do arrendamento mercantil de acordo com o modelo de 

beneffcios proporcionado. 

15. Os elementos terreno e ediffcios componentes de urn contrato de 

arrendamento mercantil sao considerados separadamente para a finalidade de 

classifica<;ao do arrendamento mercantil. Caso se espere que a propriedade de 

ambos os elementos passe para o arrendatario no final do prazo do arrendamento 

mercantil, ambos os elementos sao classificados como arrendamento mercantil 

financeiro, quer sejam analisados como contrato de arrendamento mercantil ou 

como dois, a nao ser que seja clara, com base em outras caracterfsticas, que o 

arrendamento mercantil nao transfere substancialmente todos os riscos e beneffcios 

inerentes a propriedade de urn OU ambos OS elementos. Quando 0 terreno tern Vida 

economica . indefinida, o elemento terreno e normalmente classificado como 

arrendamento mercantil operacional a nao ser que se espere que a propriedade 
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passe para o arrendatario no final do prazo do arrendamento mercantil, de acordo 

com o item 14. 0 elemento ediflcio e classificado como arrendamento mercantil 

financeiro ou operacional de acordo com os itens 7 a 13. 

16. Para classificar e contabilizar urn arrendamento mercantil de terreno e 

ediflcios, os pagamentos mfnimos do arrendamento mercantil (incluindo qualquer 

pagamento inicial, antecipado), sempre que for necessario, sao alocados entre os 

elementos terreno e ediflcios em proporgao aos valores justos de cada urn no infcio 

do arrendamento mercantil. Se os pagamentos do arrendamento mercantil nao 

puderem ser seguramente alocados entre esses dois elementos, a totalidade do 

arrendamento mercantil e classificada como arrendamento mercantil financeiro, a 

nao ser que esteja claro que ambos os elementos sao arrendamentos mercantis 

operacionais, em cujo caso a totalidade do arrendamento mercantil e classificada 

como arrendamento mercantil operacional. 

17. Para urn arrendamento mercantil de terreno e ediflcios no qual a quantia 

que seria inicialmente reconhecida para o elemento terreno, de acordo com o item 

20, seja imaterial, o terreno e os ediflcios podem ser tratados como uma (mica 

unidade para a finalidade da classificagao do arrendamento mercantil e classificados 

como arrendamento mercantil financeiro ou operacional de acordo com os itens 7 a 

13. Em tal caso, a vida economica dos ediflcios e considerada como a vida 

economica da totalidade do ativo·arrendado. 

18. A mensuragao separada dos elementos terreno e ediflcios nao e exigida 

quando os interesses do arrendatario tanto com o terreno como com os ediffcios 

forem classificados como propriedade de investimento e for adotado o modelo do 

valor justo. Sao necessaries calculos pormenorizados para essa avaliagao apenas 

se a classificagao de urn ou ambos os elementos for incerta. 

19. E possfvel a urn arrendatario classificar uma propriedade detida 

mediante urn arrendamento mercantil operacional como propriedade de 

investimento, ou seja, destinada a obter rendas ou valorizagao do capital ou ambas. 

Se assim fizer, a propriedade e contabilizada como se fosse urn arrendamento 

mercantil financeiro e, alem disso, o modelo do valor justo e usado para o 

reconhecimento do. ativo. 0 arrendatario · deve continuar a contabilizar o 

arrendamento mercantil como arrendamento mercantil financeiro, mesmo que urn 

evento posterior altere a natureza do interesse na propriedade do arrendatario que ja 
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nao esteja classificada como propriedade de investimento. Esse e o caso se, por 

exemplo, o arrendatario: 

(a) ocupar a propriedade, que venha a ser depois transferida para ocupagao 

pelo proprietario por urn custo considerado igual ao seu valor justo a data da 

alteragao no uso; ou 

(b) conceder urn subarrendamento mercantil (sublease) que transfira 

SUbStancialmente todos OS riSCOS e benetfcios inerentes a propriedade para parte 

nao relacionada. Urn subarrendamento mercantil e contabilizado pelo arrendatario 

como arrendamento mercantil financeiro a um terceiro, embora possa ser 

contabilizado como arrendamento mercantil operacional pelo terceiro. 

Arrendamento mercantil nas demonstrac;oes contabeis do arrendatario 

Arrendamento mercantil financeiro 

Reconhecimento lnicial 

20. No comego do prazo de arrendamento mercantil, os arrendatarios devem 

reconhecer, em contas especfficas, os arrendamentos mercantis financeiros como 

ativos e passives nos seus balangos por quantias iguais ao valor justo da 

propriedade arrendada ou, se inferior, ao valor presente dos pagamentos mfnimos 

do arrendamento mercantil, cada urn determinado no infcio do arrendamento 

mercantil. 

A taxa de desconto a ser utilizada no calculo do valor presente dos 

pagamentos mfnimos do arrendamento mercantil e a taxa de juros implfcita no 

arrendamento mercantil, se for praticavel determinar essa taxa; se nao for, deve ser 

usada a taxa incremental de financiamento do arrendatario. Quaisquer custos diretos 

iniciais do arrendatario sao adicionados a quantia reconhecida como ativo. 

21 . As transag6es e outros eventos sao contabilizados e apresentados de 

acordo com a sua subst€mcia e realidade financeira e nao meramente com a sua 

forma legal. 

Em bora a forma legal de urn acordo. de arrendamento mercantil seja a de 

que o arrendatario possa nao adquirir a propriedade legal do ativo arrendado, no 

caso dos arrendamentos mercantis financeiros, a substancia e a realidade financeira 

sao as de que o arrendatario adquira os beneffcios economicos do uso do ativo 
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arrendado durante a maior parte da sua vida economica em troca da celebragao de 

obrigagao de pagar por tal direito uma quantia que se aproxima, no infcio do 

arrendamento mercantil, do valor justo do ativo e do respectivo encargo financeiro. 

22. Se tais transag6es de arrendamento mercantil nao forem refletidas no 

balango do arrendatario, os recursos econ6micos e o nfvel de obrigag6es de uma 

entidade estao registrados a menor, distorcendo dessa forma os Indices financeiros. 

Portanto, e apropriado que urn arrendamento mercantil financeiro seja reconhecido 

no balango do arrendatario nao s6 como ativo, mas tambem como obrigagao de 

efetuar futuros pagamentos do arrendamento mercantil. No comego do prazo do 

arrendamento mercantil, o ativo e o passivo dos futuros pagamentos do 

arrendamento mercantil sao reconhecidos no balango pelas mesmas quantias, 

exceto no caso de quaisquer custos diretos iniciais do arrendatario que sejam 

adicionados a quantia reconhecida como ativo. 

23. Nao e adequado que os passivos originados da contabilizagao de ativos 

arrendados sejam apresentados nas demonstrag6es contabeis como dedugao dos 

ativos arrendados. Se os passivos forem apresentados no balango patrimonial 

classificados como passivos correntes e nao correntes, a mesma classificagao deve 

ser feita para os passivos do arrendamento mercantil. 

24. Custos diretos iniciais sao frequentemente incorridos em relagao as 

atividades especfficas de arrendamento mercantil. Tais · custos, como os de 

negociagao e os de garantia de acordos de arrendamento mercantil, se identificados 

como diretamente atribufveis as atividades executadas pelo arrendatario, sao 

adicionados ao ativo. 

Mensurac;ao subsequente 

25. Os pagamentos mfnimos do arrendamento mercantil devem ser 

segregados entre encargo financeiro e redugao do passivo em aberto. 0 encargo 

financeiro deve ser imputado a cada perfodo durante o prazo do arrendamento 

mercantil de forma a produzir uma taxa de juros peri6dica constante sobre o saldo 

remanescente do passivo .. Os pagamentos contingentes devem ser contabilizados 

como despesa nos perfodos em que sao incorridos. 

26. Na pratica, ao imputar o encargo financeiro aos perfodos durante o prazo 

do arrendamento mercantil, o arrendatario pode usar-alguma forma de aproximagao 

para simplificar OS calculos. 
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27. Urn arrendamento mercantil financeiro da origem a uma despesa de 

deprecia<fao relativa a ativos depreciaveis, assim como uma despesa financeira para 

cada perfodo contabil. A polftica de deprecia<fao para os ativos arrendados 

depreciaveis deve ser consistente com a dos demais ativos depreciaveis e a 

deprecia<fao reconhecida deve ser calculada de acordo com as regras aplicaveis aos 

ativos imobilizados ( e com as relativas a amortiza<fao dos ativos intangfveis quando 

pertinente). Se nao houver certeza razoavel de que o arrendatario vira a obter a 

propriedade no tim do prazo do arrendamento mercantil, o ativo deve ser totalmente 

depreciado durante o prazo do arrendamento mercantil ou da sua vida util, o que for 

menor. 

28. 0 valor depreciavel de ativo arrendado e alocado a cada perfodo contabil 

durante o perfodo de uso esperado em base sistematica consistente com a polftica 

de deprecia<fao que o arrendatario adote para os ativos depreciaveis de que seja 

proprietario. Se houver certeza razoavel de que o arrendatario vira a obter a 

propriedade no tim do prazo do arrendamento mercantil, o perfodo de uso esperado 

e a vida util do ativo; caso contrario, 0 ativo e depreciado durante 0 prazo do 

arrendamento mercantil ou da sua vida util, dos dois o menor. 

29. A soma da despesa de deprecia<fao do ativo e da despesa financeira do 

perfodo e raramente igual ao pagamento da presta<fao do arrendamento mercantil 

durante o perfodo, sendo, por isso, inadequado simplesmente reconhecer os 

pagamentos da presta<fao do arrendamento mercantil como despesa. Por 

conseguinte, e improvavel que o ativo e o passivo relacionado sejam de valor igual 

ap6s o come<fo do prazo do arrendamento mercantil. 

30. Para determinar se urn ativo arrendado esta desvalorizado, entidade 

aplica o Pronunciamento Tecnico CPC 01 - Redu<fao ao Valor Recuperavel de 

Ativos. 

Divulgagao 

31. Os arrendatarios, alem de cumprir os requisitos de Divulga<fao e 

Apresenta<fao de lnstrumentos Financeiros, devem fazer as seguintes divulga<f6es 

para os arrendamentos mercantis financeiros: 

(a) para cada categoria de ativo, valor contabilliquido ao final do periodo; 

(b) concilia<fao entre o total dos futuros pagamentos mfnimos do 

arrendamento mercantil ao final do perfodo e o seu valor presente. Alem disso, a 
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entidade deve divulgar o total dos futuros pagamentos mfnimos do arrendamento 

mercantil ao final do perfodo, e o seu valor presente, para cada urn dos seguintes 

perfodos: 

(i) ate urn ano; 

(ii) mais de urn ano e ate cinco anos; 

(iii) mais de cinco anos. 

(c) pagamentos contingentes reconhecidos como despesa durante o 

perfodo; 

(d) valor, no final do perfodo, referente ao total dos futuros pagamentos 

mfnimos de subarrendamento mercantil que se espera sejam recebidos nos 

subarrendamentos mercantis nao cancelaveis; 

(e) descrigao geral dos acordos relevantes de arrendamento mercantil do 

arrendatario incluindo, mas nao se limitando, o seguinte: 

(i) base pela qual e determinado o pagamento contingente a efetuar; 

(ii) existencia e condig6es de opgao de renovagao ou de compra e clausulas 

de reajustamento; e 

(iii) restrig6es impostas por acordos de arrendamento mercantil, tais como as 

relativas a dividendos e juros sobre o capital proprio, dfvida adicional e posterior 

arrendamento mercantil. 

32. Alem disso, os requisites de divulgagao do Pronunciamento Tecnico 

CPC 01 e dos demais pronunciamentos aplicaveis aos ativos arrendados devem ser 

observados pelos arrendatarios de ativos sob arrendamentos mercantis financeiros. 

Arrendamento mercantil operacional 

33. Os pagamentos da prestagao do arrendamento mercantil segundo urn 

arrendamento mercantil operacional devem ser recolihecidos como despesa em 

base linear durante o prazo do arrendamento mercantil, exceto se outra base 

sistematica for mais representativa do modele temporal do beneffcio do usuario. 

34. Para os arrendamentos mercantis operacionais, os pagamentos da 

prestagao (excluindo os custos de servigos tais como seguro e manutengao) sao 

reconhecidos como despesa em base linear, salvo se outra base sistematica for · 

representativa do modele temporal do beneffcio do usuario, mesmo que tais 

pagamentos nao sejam feitos nessa base. 
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Divulgac;ao 

35. Os arrendatarios, ah§m de cumprir os requisites de Divulgagao e 

Apresentagao de lnstrumentos Financeires, devem fazer as seguintes divulgag6es 

relativas aos arrendamentos mercantis operacionais: 

(a) total dos pagamentos mfnimos futures dos arrendamentos mercantis 

operacionais nao cancelaveis para cada urn dos seguintes perfodos: 

(i) ate urn ano; 

(ii) mais de urn ano e ate cinco anos; 

(iii) mais de cinco anos. 

(b) total dos pagamentos mfnimos futures de subarrendamento mercantil que 

se espera que sejam recebidos nos subarrendamentos mercantis nao cancelaveis 

ao final do perfodo; 

(c) pagamentos de arrendamento mercantile de subarrendamento mercantil 

reconhecidos como despesa do perfodo, com valores separados para pagamentos 

mfnimos de arrendamento mercantil, pagamentos contingentes e pagamentos de 

subarrendamento mercantil; 

(d) descrigao geral dos acordos de arrendamento mercantil significativos do 

arrendatario, incluindo, mas nao se limitando, o seguinte: 

(i) base pela qual e determinado 0 pagamento contingente; 

(ii) existencia e termos de renovagao ou de opg6es de compra e clausulas 

de reajustamento; e 

(iii) restrig6es impostas por acordos de arrendamento mercantil, tais como as 

relativas a dividendos e jures sobre o capital proprio, dfvida adicional e posterior 

arrendamento mercantil. 

Arrendamento mercantil nas demonstrac;oes contabeis do arrendador 

Arrendamento mercantil financeiro 

Reconhecimento lnicial 

36. Os arrendadores devem reconhecer os ativos mantidos por 

arrendamento mercantil financeire nos seus balangos e apresenta-los como conta a 

receber por valor igual ao investimento lfquido no arrendamento mercantil. 
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37. Num arrendamento mercantil financeiro, riscos e beneffcios inerentes a 
propriedade legal sao substancialmente transferidos pelo arrendador e, portanto, os 

pagamentos do arrendamento mercantil a serem recebidos sao tratados pelo 

arrendador como amortizagao de capital e receita financeira para reembolsa-lo e 

recompensa-lo pelo investimento e servigos. 

38. Os custos diretos iniciais sao muitas vezes incorridos por parte dos 

arrendadores e incluem valores como comiss6es, honorarios legais e custos internes 

que sejam incrementais e diretamente atribufveis a negociagao e estruturagao do 

arrendamento mercantil. Esses custos excluem gastos gerais como aqueles que sao 

incorridos por equipe de vendas e marketing. Para arrendamentos mercantis 

financeiros que nao sejam os que envolvem arrendadores fabricantes ou 

comerciantes (quando isso for permitido legalmente), os custos diretos iniciais sao 

inclufdos na mensuragao inicial da conta a receber de arrendamento mercantil 

financeiro e reduzem o valor da receita reconhecida durante o prazo do 

arrendamento mercantil. A taxa de juros implfcita no arrendamento mercantil e 
definida de tal forma que os custos diretos iniciais sao automaticamente inclufdos na 

conta a receber de arrendamento mercantil financeiro e nao ha necessidade de 

adiciona-los separadamente. Os custos incorridos pelos arrendadores fabricantes ou 

comerciantes relacionados com a negociagao e a estruturagao de urn arrendamento 

mercantil estao exclufdos da definigao de custos diretos iniciais. Como resultado, os 

referidos custos sao exclufdos do investimento lfquido no arrendamento mercantil e 

sao reconhecidos como despesa quando o lucro da venda for reconhecido. 

Normalmente, em urn arrendamento mercantil financeiro, esse lucro e reconhecido 

no comego do prazo do arrendamento mercantil. 

Reconhecimento subsequente 

39. 0 reconhecimento da receita financeira deve basear-se em modelo que 

reflita a taxa de retorno peri6dica constante sobre o investimento lfquido do 

arrendador no arrendamento mercantil financeiro. 

40. Urn arrendador tern como meta apropriar a receita financeira durante o 

prazo do arrendamento mercantil em base sistematica e racional. Essa apropriagao 

da receita baseia-se em modelo que reflete o retorno peri6dico constante sobre o 

investimento lfquido do arrendador no arrendamento mercantil financeiro. Os 

pagamentos do arrendamento mercantil relacionados ao perfodo, excluindo custos 
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de servigos, sao aplicados ao investimento bruto no arrendamento mercantil para 

reduzir tanto o principal quanto as receitas financeiras nao realizadas. 

41. Os valores residuais nao garantidos estimados usados no calculo do 

investimento bruto do arrendador em arrendamento mercantil sao revisados 

regularmente. Se tiver ocorrido redugao no valor residual estimado nao garantido, a 

apropriagao da receita durante o prazo do arrendamento mercantil e revista e 

qualquer redugao relacionada a valores apropriados e imediatamente reconhecida. 

42. Os arrendadores fabricantes ou comerciantes devem reconhecer lucro 

ou prejufzo de venda no perfodo, de acordo com a polftica seguida pela entidade 

para vendas definitivas. Se forem fixadas taxas de juro artificialmente baixas, o lucro 

de venda deve ser restrito ao que se aplicaria sea taxa de juros do mercado fosse 

utilizada. Os custos incorridos pelos arrendadores fabricantes ou comerciantes 

relacionados a negociagao e estruturagao de arrendamento mercantil devem ser 

reconhecidos como despesa quando o lucro da venda for reconhecido. 

43. Os fabricantes ou comerciantes, quando legalmente permitido, oferecem 

muitas vezes a clientes a escolha entre comprar ou arrendar urn ativo. Urn 

arrendamento mercantil financeiro de ativo por arrendador fabricante ou comerciante 

da origem a: 

(a) lucro ou prejufzo resultants de venda definitiva do ativo a ser arrendado, 

refletindo quaisquer descontos aplicaveis por quantidade ou comerciais; e 

(b) receita financeira durante o prazo do arrendamento mercantil. 

44. A receita de vendas reconhecida no comego do prazo do arrendamento 

mercantil por arrendador fabricante ou comerciante e o valor justo do ativo, ou, se 

inferior, o valor presente dos pagamentos mfnimos do arrendamento mercantil 

devidos ao arrendador, calculado a uma taxa de juros do mercado. 0 custo de 

venda reconhecido no comego do prazo do arrendamento mercantil e o custo, ou o 

valor contabil se diferente, da propriedade arrendada menos o valor presente do 

valor residual nao garantido. A diferenga entre a receita da venda e o custo de venda 

e .o lucro bruto da venda, que e reconhecido de acordo com a polftica seguida pela 

entidade para as vendas definitivas. 

45. Arrendadores fabricantes ou comerciantes utilizam freqOentemente taxas 

de juros artificialmente baixas a tim de atrair clientes. 0 uso de tal taxa resultaria 

numa parte excessiva da receita total da transagao sendo reconhecida no memento 
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da venda. Se forem fixadas taxas de juros artificialmente baixas, o lucro de venda 

fica restrito ao que se aplicaria se fosse utilizada uma taxa de juros do mercado. 

46. Os custos incorridos por arrendador fabricante ou comerciante 

relacionados com a negociagao e estruturagao de arrendamento mercantil financeiro 

sao reconhecidos como despesa no comego do prazo do arrendamento mercantil 

porque estao principalmente relacionados com a obtengao do lucro de venda do 

fabricante ou do comerciante. 

Divulgac;ao 

47. Os arrendadores, alem de cumprir os requisitos de Divulgagao e 

Apresentagao de lnstrumentos Financeiros, devem fazer as seguintes divulgag6es 

para os arrendamentos mercantis financeiros: 

(a) conciliagao entre o investimento bruto no arrendamento mercantil no final 

do perfodo eo valor presente dos pagamentos mfnimos do arrendamento mercantil 

a receber nessa mesma data. Alem disso, a entidade deve divulgar o investimento 

bruto no arrendamento mercantil e o valor presente dos pagamentos mfnimos do 

arrendamento mercantil a receber no final do perfodo, para cada urn dos seguintes 

perfodos: 

(i) ate urn ano; 

(ii) mais de urn ano e ate cinco anos; 

(iii) mais de cinco anos. 

(b) receita financeira nao realizada; 

(c) valores residuais nao garantidos que resultem em beneffcio do 

arrendador; 

(d) provisao para pagamentos mfnimos incobraveis do arrendamento 

mercantil a receber; 

(e) pagamentos contingentes reconhecidos como receita durante o perfodo; 

(f) descrigao geral dos acordos relevantes de arrendamento mercantil do 

arrendador. 

48. Como urn indicador de crescimento, e muitas vezes uti I divulgar tambem 

o investimento bruto menos a receita nao realizada em novos neg6cios realizados 

durante o perfodo, ap6s a dedugao dos valores relevantes dos arrendamentos 

mercantis cancelados. 
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Arrendamento mercantil operacional 

49. Os arrendadores devem apresentar os ativos sujeitos a arrendamentos 

mercantis operacionais nos seus balangos de acordo com a natureza do ativo. 

50. A receita de arrendamento mercantil proveniente de arrendamentos 

mercantis operacionais deve ser reconhecida na receita em base linear durante o 

prazo do arrendamento mercantil, a menos que outra base sistematica seja mais 

representativa do modelo temporal em que o beneffcio do uso do ativo arrendado 

seja diminufdo. 

51 . Os custos, incluindo a depreciagao, incorridos na obtengao da receita de 

arrendamento mercantil sao reconhecidos como despesa. A receita de 

arrendamento mercantil (excluindo recebimentos de servigos proporcionados tais 

como seguro e manutengao) e reconhecida em base linear durante o prazo do 

arrendamento mercantil mesmo se os recebimentos nao forem em tal base, a menos 

que outra base sistematica seja mais representativa do modelo temporal em que o 

beneffcio de uso do ativo arrendado seja diminufdo. 

52. Os custos diretos iniciais incorridos pelos arrendadores ao negociar e 

estruturar urn arrendamento mercantil operacional devem ser adicionados ao valor 

contabil do ativo arrendado e reconhecidos como despesa durante o prazo do 

arrendamento mercantil na mesma base da receita do arrendamento mercantil. 

53. A polftica de depreciagao para ativos arrendados depreciaveis deve ser 

consistente com a polftica de depreciagao normal do arrendador para· ativos 

semelhantes, e · a depreciagao deve ser calculada de acordo com as regras 

aplicaveis ao ativo imobilizado ( e a amortizagao ao ativo intangfvel). 

54. Para determinar se o ativo arrendado esta sujeito a uma redugao ao seu 

valor recuperavel, a entidade aplica o Pronunciamento Tecnico CPC 01. 

55. 0 arrendador fabricante ou o comerciante nao reconhecem qualquer 

Iuera de venda ao celebrar urn arrendamento mercantil operacional porque nao e o 

equivalente a venda. 

Divulga~ao 

56. Os arrendadores, alem de cumprir os requisitos de Divulgagao · e 

Apresentagao de lnstrumentos Financeiros, devem fazer as seguintes divulgagoes 

para os arrendamentos mercantis operacionais: 
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(a) pagamentos mfnimos futures de arrendamentos mercantis operacionais 

nao cancelaveis no total e para cada um dos seguintes perfodos: 

(i) ate um ano; 

(ii) mais de um ano e ate cinco anos; 

(iii) mais de cinco anos. 

(b) total dos pagamentos contingentes reconhecidos como receita durante o 

perfodo; 

(c) descri<fao geral dos acordos de arrendamento mercantil do arrendador. 

57. Alem disso, os requisites de divulga<fao do Pronunciamento Tecnico 

CPC 01 e demais pronunciamentos aplicaveis aos ativos do arrendador aplicam-se 

aos ativos fornecidos por um arrendamento mercantil operacional. 

Transa«;ao de venda e leaseback 

58. Uma transa<fao de venda e leaseback (retroarrendamento pelo vendedor 

junto ao comprador) envolve a venda de um ativo e o concomitante arrendamento 

mercantil do mesmo ativo pelo comprador ao vendedor. 0 pagamento do 

arrendamento mercantil e o pre<fo de venda sao geralmente interdependentes por 

serem negociados como um pacote. 0 tratamento contabil de uma transa<fao de 

venda e leaseback depende do tipo de arrendamento mercantil envolvido. 

59. Se uma transa<fao de venda e leaseback resultar em arrendamento 

mercantil financeiro, qualquer excesso de receita de venda obtido acima do valor 

contabil nao deve ser imediatamente reconhecido como receita por um vendedor

arrendatario. Em vez disso, tal valor deve ser diferido e amortizado durante o prazo 

do arrendamento mercantil. 

60. Se o leaseback for um arrendamento mercantil financeiro, a transagao e 

um meio pelo qual o arrendador financia o arrendatario, com o ativo como garantia. 

Por essa razao, nao e apropriado considerar como receita um excesso de vendas 

obtido sobre o valor contabil. Tal excesso e diferido e amortizado durante o prazo do 

arrendamento mercantil. 

61. Se uma transa<fao de venda e leaseback resultar em arrendamento 

mercantil operacional, e se for clara que a transagao e estabelecida pelo valor justo, 

qualquer Iuera ou prejufzo deve ser imediatamente reconhecido. Se o pre<fo de 

venda estiver abaixo do valor justo, qualquer Iuera ou prejufzo deve ser 

imediatamente reconhecido, exceto se o prejufzo for compensado por futuros 
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pagamentos do arrendamento mercantil a pre<fo inferior ao de mercado, situa<fao em 

que ela deve ser diferida e amortizada proporcionalmente aos pagamentos do 

arrendamento mercantil durante o perfodo pelo qual se espera que o ativo seja 

usado. Se o pre<fo de venda estiver acima do valor justo, o excesso sobre o valor 

justo deve ser diferido e amortizado durante o perfodo pelo qual se espera que o 

ativo seja usado. 

62. Se o leaseback for urn arrendamento mercantil operacional, e os 

pagamentos do arrendamento mercantil e o pre<fo de venda estiverem estabelecidos 

pelo valor justo, na verdade houve uma transa<fao de venda normal, e qualquer lucro 

ou prejufzo e imediatamente reconhecido. 

63. Para os arrendamentos mercantis operacionais, se o valor justo no 

momenta de transa<fao de venda e leaseback for menor do que o valor contabil do 

ativo, uma perda igual ao valor da diferen<fa entre o valor contabil e o valor justo 

deve ser imediatamente reconhecida. 

64. Para arrendamentos mercantis financeiros, tal ajuste nao e necessaria 

salvo se tiver ocorrido uma redu<fao do valor recuperavel, caso em que o valor 

contabil e reduzido ao valor recuperavel, de acordo com o Pronunciamento Tecnico 

CPC 01. 

65. Os requisitos de divulga<fao para arrendatarios e arrendadores aplicam

se igualmente a transa<f6es de venda e leaseback. A descri<fao exigida dos acordos 

de arrendamento relevantes leva a divulga<fao de disposi<f6es Ltnicas ou incomuns 

do acordo ou dos termos das transa<f6es de venda e leaseback. 

66. As transa<f6es de venda e leaseback podem acarretar criterios de 

divulga<faO separados, conforme as regras aplicaveis a Apresenta<fao de 

Demonstra<f6es Contabeis. 

COMITE DE PRONUNCIAMENTOS CONTABEIS 

PRONUNCIAMENTO TECNICO CPC 06 

. Operac;oes de Arrendamento Mercantil 

AnexoA 

Exemplo de justificativa para contabilizac;ao 
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Este exemplo acompanha, mas nao e parte do Pronunciamento sobre 

Operag6es de Arrendamento Mercantil. 

"A Companhia possui certos contratos que, em conformidade com a 

lnstrur;ao CVM n°. X, sao classificados como arrendamento. A Companhia classifica 

um arrendamento como financeiro quando as seguintes condir;oes sao atendidas: 

a) Ha a transferencia de propriedade do ativo para a Companhia no tim do 

prazo do arrendamento; 

b) A Companhia tern a opr;ao de comprar o ativo por um prer;o que se 

espera que seja suficientemente mais baixo do que o justa valor a data em que a 

opr;ao se tome exercfvel, e a Administrar;ao possui intenr;ao provavel de exerce-la; 

c) 0 prazo do arrendamento refere-se a, no mfnimo, 70% da vida econ6mica 

do ativo, mesmo que a propriedade nao seja transferida. A Administrar;ao da 

Companhia entende que 70% correspondem a maior parte da vida econ6mica do 

ativo; 

d) No infcio do arrendamento, o valor presente dos pagamentos mfnimos do 

arrendamento representa, no mfnimo, 60% do valor justa do ativo arrendado. A 

Administrar;ao da Companhia entende que 60% correspondem substancialmente ao 

valor justa do ativo arrendado." 

Anexo B 

Guia de implementac;ao do Pronunciamento do CPC sabre Operac;oes 

de Arrendamento Mercantil 

Este guia acompanha, mas nao e parte do Pronunciamento sobre 

Operag6es de Arrendamento Mercantil. 

Exemplos ilustrativos de transac;oes de venda e leaseback que 

resultam em arrendamentos mercantis operacionais 

Uma transagao de venda e leaseback que resulta em arrendamento 

mercantil operacional pode gerar lucro ou prejufzo, e a determinagao e tratamento 

desses resultados dependem do valor contabil, valor justo e valor de venda do ativo 

arrendado. A tabela seguinte demonstra as exig€mcias do Pronunciamento em varias 

circunstancias. 



Pres:o de venda 
igual ao valor justo 
(item 61) 

Lucro 

Prejuizo 

Pre~o de venda 
abaixo do valor 
justo (item 61) 

Lucro 

Prejuizo nao 
compensado por 
pagamentos 
futuros do 
arrendamento 
mercantil abaixo 
do nreco {le 
me rca do 

Prejuizo 
compensado por 
pagamentos 
futuros do 
arrendamento 
mere an til 
do pre~o 

mere ado 

a baixo 
de 

Pre~o de vendll 
acima do vnlor 
justo (item 61) 

Lucro 

Prejuizo 

V:llor contiibil 
igual ao v~dor justo 

nao ha lucro 

nao h3 pl·ejuizo 

nao ha lucro 

reconhecer o 
prejuizo 

imediatamente 

diferir e amortizar o 
prejuizo 

diferir e amortizar o 
lucro 

nao ha prejuizo 

Valor contabiJ 
men or do que 0 

valor justo 

reconhecer o lucro 
imediatamente 

nao aplicavel 

reeonhecer o luero 
imediatamente 

recon.hecer o 
prejuizo 

imediatamente 

diferir e amortizar o 
pr~juizo 

diferir e ammtizar o 
lucro excedente 

(nota 3) 

nao ha prejnizo 

Valor contabiJ 
maior do que 
valor justo 

nao aplicavel 

reconhecer o 
prejuizo 

imediatamente 

nao ha lucro 
(nota 1) 

(nota 1) 

(nota 1) 

0 

diferir e am01tizar o 
lucro (nota 2) 

(nota 1) 
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Nota 1 - Esses elementos da tabela representam circunstancias 

relacionadas ao item 63 do Pronunciamento. 0 item 63 requer que o valor contabil 

de ativo seja registrado pelo valor justo quando esta sujeito a venda e leaseback. 

Nota 2 - Lucro e a diferen9a entre o valor justo e o pre9o de venda porque o 

valor contabil deveria ter sido registrado pelo valor justo de acordo com o item 63. 

Nota 3 - 0 lucro excedente ( o excesso do pre<;o de vend a acima do valor 

justo) e diferido e amortizado ao Iongo do tempo pelo qual se espera utilizar o ativo. 

Qualquer excesso de valor justo sobre o valor contabil e reconhecido imediatamente. 
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ANEXO 3- PRONUNCIAMENTOS CONTABEIS INTERNACIONAIS E CPCs 

' lAS/ I CPC 
I 

CVM 
I 

CFC 
I 

Descrigao I Andamento I FRS 
. -- - --- - - - --- - --

Estrutura Deliberagao NBC T 1, Res. Estrutura Conceitual para a 

Conceitual 539/08 1.121/08 Elaboragao e apresentagao das Aprovado 
Demonstrag6es Contabeis 

lAS 01 CPC26 Deliberagao NBC T 19.27, Apresentagao das 
Aprovado 595/09 Res. 1.185/09 Demonstrag6es Contabeis 

lAS 02 CPC16 
Deliberagao NBC T 19.20, 

Estoques Aprovado 575/09 Res. 1.170/09 

IAS07 CPC03 Deliberagao NBC T 3.8, Res. Demonstragao dos Fuxos de 
Aprovado 547/08 1.125/08 Caixa 

Deliberagao NBCT 19.11, Polfticas Contabeis, Mudanga 
lAS 08 CPC23 

592/09 Res. 1.179/09 de Estimativa e Retificaqao de Aprovado 
Erro 

lAS 10 CPC24 
Deliberagao NBC T 19.12, 

Evento Subsequente Aprovado 593/09 Res. 1.184/09 

lAS 11 CPC17 
Deliberagao NBC T 19.21, 

Contratos de Construgao Aprovado 576/09 Res. 1.171/09 

lAS 12 CPC32 
Deliberagao NBC T 19.12, 

Tributes Sobre o Lucre Aprovado 
599/09 Res. 1 .189/09 

lAS 16 CPC27 Deliberagao NBC T 19.1, 
Ativo lmobilizado Aprovado 

583/09 Res. 1.177/09 

lAS 17 CPC06 
Deliberagao NBC T 10.2, Operag6es de Arrendamento Aprovado 
554/08 Res. 1.141/08 Mercantil 

lAS 18 CPC30 
Deliberagao NBC T 19.30, 

Receitas Aprovado 
597/09 Res. 1.187/09 

lAS 19 CPC33 
Deliberagao NBC T 19.31, 

Beneffcios a Empregados Aprovado 
600/09 Res. 1 .193/09 

IAS20 CPC07 
Deliberagao NBC T 19.4, Subvengao e Assistencia Aprovado 
555/08 Res. 1 .143/08 Governamentais 

Deliberagao 
NBC T 7, Res .. Efeitos das Mudangas nas 

lAS 21 CPC02 1.120/08 e Taxas de Cambia e Conversao Aprovado 
534/08 1.164/09 de Demonstrag6es Contabeis 

IAS23 CPC20 
Deliberagao NBC T 19.22, Custos de Emprestimos Aprovado 
577/09 Res. 1 .172/09 

IAS24 CPC05 
Deliberagao NBC T 17, Res. Divulgagao sobre Partes Aprovado 
560/08 1.145/08 Relacionadas 
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IAS27 CPC35 
Deliberac;ao NBC T 19.35, 

Demonstrac;6es Separadas Aprovado 607/09 Res. 1.239/09 

IAS27 
CPC36 Deliberac;ao NBC T 19.36, 

Demonstrac;6es Consolidadas Aprovado (R1) 608/09 Res. 1.240/09 

lAS 28 CPC18 
Deliberac;ao NBC T 19.37, lnvestimento e Coligada e 

Aprovado 605/09 Res. 1.241/09 Controlada 

Contabilidade e Evidenciac;ao Sem 
IAS29 CPC42 - - previsao de em Economia Hiperinflacionaria 

publicac;ao 

Deliberac;ao NBC T 19.38, lnvestimento em 
lAS 31 CPC19 Empreendimento Controlado. Aprovado 606/09 Res. 1.242/09 

em Conjunto (Joint Venture) 

IAS32 CPC39 
Deliberac;ao NBC T 19.33, lnstrumentos Financeiros: 

Aprovado 604/09 Res. 1.197/09 Apresentac;ao 

IAS34 CPC21 
Deliberac;ao NBC T 19.24, 

Demonstrac;ao lntermediaria Aprovado 581/09 Res. 1.174/09 

IAS36 CPC01 
Deliberac;ao NBC T 19.10, Reduc;ao ao Valor Recuperavel 

Aprovado 527/07 Res. 1.11 0/07 de Ativos 

Deliberac;ao NBC T 19.7, 
Provisoes, Passives 

IAS37 CPC25 Contingentes e Ativos Aprovado 594/09 Res. 1.180/09 
Contingentes 

Deliberac;ao 
NBC T 19.8, 

IAS38 CPC04 Res. 1.139/08 e Ativo lntangfvel Aprovado 553/08 
1.140/08 

lAS 39 CPC38 
Deliberac;ao NBC T 19.32, lnstrumentos Financeiros: 

Aprovado 
604/09 Res. 1.196/09 Reconhecimento e Mensurac;ao 

IAS39 Deliberac;ao NBCT 19.14, 
Custos de Transac;ao e 

CPC08 Premios na Emissao de Tft. e Aprovado 
partes 556/08 Res. 1.142/08 

Valores Mobiliarios 

IAS40 CPC28 
Deliberac;ao NBC T 19.26, Propriedade para lnvestimento Aprovado 
584/09 Res. 1.178/09 

lAS 41 CPC29 
Deliberac;ao NBCT 19.29, Ativo Biol6gico e Produto 

Aprovado 
596/09 Res. 1.186/09 Agricola 

I FRS 
CPC37 

Deliberac;ao NBC T 19.29, Adoc;ao lnicial das Normas Aprovado 
01 609/09 Res. 1.153/09 lnternacionais de Contabilidade 

I FRS Deliberac;ao NBC T 19.40, 
Adoc;ao lnicial dos 

CPC43 Pronunciamentos Tecnicos Aprovado 
01 610/09 Res. 1.254/09 CPC15a40 

I FRS 
CPC10 

Deliberac;ao NBC T 19.15, Pagamento Baseado em Ac;6es Aprovado 
02 562/08 Res. 1.149/09 

I FRS 
CPC15 

Deliberac;ao NBC T 19.23, Combinac;ao de Neg6cios . Aprovado 
03 580/09 Res. 1.175/09 
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I FRS 
CPC 11 

Delibera<;ao NBC T 19.16, 
Contratos de Segura Apravada 

04 563/08 Res. 1.150/09 

I FRS Delibera<;aa NBC T 19.28, 
Ativa naa Circulante Mantida 

CPC 31 para Venda e Opera<;aa Aprovada 
05 598/09 Res. 1.188/09 Descantinuada 

I FRS Explara<;aa e Avalia<;aa de 
Audiencia 

CPC34 - - publica 
06 Recursas Minerais 

encerrada 

I FRS 
CPC40 

Deliberagaa NBC T 19.34, lnstrumentas Financeiros: 
Apravada 

07 604/09 Res. 1.198/09 Evidenciagaa 

I FRS 
CPC22 

Deliberagaa NBC T 19.25, 
lnfarmag6es par Segmenta Apravada. 

08 582/09 Res. 1.176/09 

FONTE: HOOG E CARLIN (2011, p. 21) 




