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APRESENTAÇÃO

Temos a satisfação de apresentar o segundo título da série “Biblioteca do 
CRCPR”. O “Guia Prático para a Elaboração das Demonstrações Contábeis” já 
foi publicado pelo CRCPR, no ano 2000, tendo despertado tamanho interesse 
que a edição esgotou rapidamente. Esta nova versão, atualizada, vem atender 
os leitores que têm insistentemente procurado o manual.

Embora a contabilidade seja uma ciência, com objeto e método próprios, ela 
se vê diante da dificuldade permanente de refazer a leitura dos seus princípios 
e normas fundamentais à luz de códigos, leis e fatores circunstanciais que 
condicionam a elaboração das demonstrações contábeis. O profissional tem de 
estar sempre atento às mudanças.O novo Código Civil, por exemplo, impôs uma 
série de redefinições à prática contábil no país. 

Nesta obra, sintetizando a sua experiência, Everson Luiz Breda Carlin 
demonstra, com conceitos claros, como se deve fazer contabilidade hoje.
O objetivo do CRCPR é promover o avanço da contabilidade e oferecer conteúdos 
de real valor aos profissionais e estudantes. 

 

Nelson Zafra 
Presidente do CRCPR   



NOTA DO AUTOR 

Para que as empresas possam elaborar suas demonstrações contábeis com 
qualidade, o contador acaba tendo que obedecer a um cronograma de atividades, 
em que certamente existem processos e etapas que envolvem sistemas e 
pessoas, bem como particularidades inerentes à própria empresa, quer quanto a 
aspectos do negócio, quer no sentido de seguir a cultura empresarial existente.

Porém, mesmo considerando essas particularidades, há certas regras básicas 
que necessariamente devem ser observadas pelas empresas em geral para se 
conseguir extrair o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis que, 
além de apresentarem conteúdo e credibilidade de informação, precisam estar 
enquadrados nas exigências fiscais e societárias.

Neste material, aproveitando a experiência em auditoria adquirida ao longo 
dos anos, estamos fazendo uma revisão daquilo que o profissional ligado à 
área contábil deveria observar quando da elaboração das peças contábeis, 
principalmente quanto às implicações societárias e fiscais, classificação e 
efeitos de lançamentos contábeis, além das necessidades básicas de controles 
internos, contemplando os aspectos societários da proposta de alteração da Lei 
das Sociedades Anônimas e do Novo Código Civil.

                                                                         EVERSON LUIZ BREDA CARLIN

30 de março de 2003
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A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE NA 
DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

1.1. A CONTABILIDADE NO CONTEXTO ATUAL

Pelo fato de a contabilidade registrar todos os fatos econômicos e financeiros 
que ocorrem nas empresas, compete à mesma apurar os resultados do negócio 
e os reflexos do desempenho operacional de qualquer tipo de atividade, o que 
seguramente termina por nos fornecer base sustentável para qualquer tomada 
de decisões visando o planejamento estratégico das organizações.

Nestes tempos modernos, devido às exigências de mercado, aliado às 
facilidades tecnológicas colocadas à nossa disposição, a contabilidade deve ser 
estruturada gerencialmente, para que possamos a qualquer tempo avaliar:

A operação: Lucro; Margem Bruta (Mark-Up); Margem Líquida, Ponto de 
Equilíbrio; etc;

A estrutura de capitais: Passivos Totais, Passivos Onerosos, Capitais 
Próprios, Grau de Endividamento; etc;

Os investimentos: Imobilizado, Capital de Giro, Gastos Pré - operacionais; 
etc;

Os Recursos: Origens e Aplicações, Fluxo de Caixa; etc;
Retornos de investimentos: Receita Líquida, Dividendos, etc;
Riscos operacionais: Contingências Passivas Totais, etc;
Planejamento estratégico: Orçamentos, Estratégias Logísticas; Tributárias; 

etc;
Embora tenhamos tido grandes avanços em nossa profissão contábil, ainda 

nos restam alguns desafios a serem ultrapassados, tais como: Harmonização 
das práticas contábeis internacionais; reconhecimento dos efeitos ligados ao 
meio ambiente; avaliação do potencial do capital intelectual e os intangíveis; 
métodos de avaliação de empresas; otimização dos processos de auditoria de 
empresas de grande porte, etc...  
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1.2. A CONTABILIDADE E SUAS RELAÇÕES COM A LEI DAS SOCIEDADES 
ANÔNIMAS

Muitas vezes, acabamos por ouvir indagações do porquê que as empresas 
em geral (Limitadas, por exemplo), deveriam seguir as determinações da 
Lei 6.404/76, quanto à forma de escrituração e elaboração dos principais 
demonstrativos contábeis.                         

Quando nos aprofundamos na leitura e interpretação da Lei das Sociedades 
Anônimas, a resposta nos parece relativamente simples, e ao mesmo tempo 
bastante lógica e embasada. Embora tenhamos legislação aplicável aos diversos 
tipos de empresas brasileiras, a Lei das Sociedades Anônimas acabou por se 
preocupar não apenas com a qualidade da informação econômica – financeira, 
e aspectos contábeis, o que, aliás, devemos aqui destacar a forma e praticidade 
com que foram estruturadas as principais informações, as quais podemos citar:

Forma de Escrituração;
Balanço Patrimonial;
Demonstração de Resultado;
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos;
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
Notas Explicativas, etc.
Mas também acabou regulando as relações entre os integrantes do quadro 

societário, e principalmente, definindo uma forma de prestação de contas, o que 
nos parece ser uma das relevantes dificuldades das empresas em geral, quando 
não se tem uma definição estatutária claramente definida:

Capital social;
Apuração de Resultados;
Formas de Distribuição de Dividendos;
Livros Sociais;
Formalização de Atas;
Conselho de Administração;
Conselho Fiscal, etc.

1.3. O QUE VEM A SER UMA SOCIEDADE ANÔNIMA

Trata-se de uma empresa que visa a explorar uma atividade econômica 
qualquer, porém seus recursos são captados no mercado de ações, através de 
investidores interessados no retorno a ser obtido ao longo do tempo, através 
dos resultados a serem atingidos (normalmente lucro). Os valores mobiliários 
são negociados em bolsa de valores, e captados do público em geral, criando-
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se, com isto, a obrigatoriedade de disciplina própria para a proteção dos 
investidores, tais como, Balanços e Resultados, apurados com exatidão, e 
permanente avaliação de auditores especializados.

1.4. MERCADO DE AÇÕES

As bolsas de valores não são instituições financeiras, mas sim associações 
sem fins lucrativos, que embora autônomas, operam segundo normas da CVM 
(Comissão de Valores Mobiliários).

O mercado de ações acaba sendo uma fonte de recursos para as empresas, 
com custos mais atrativos que o mercado financeiro, o que acaba não onerando 
o resultado da operação da companhia, haja vista que a remuneração acaba 
sendo uma parcela do resultado, através dos dividendos.

O capital social das empresas que estão na bolsa é representado por 
ações. As ações são títulos que representam o capital das companhias, que são 
“abertas” por terem seus títulos negociados em bolsa de valores, e, portanto, 
seguem uma série de exigências que não existem para empresas privadas que 
não estão em bolsa, dentre as quais está a obrigatoriedade de auditoria, pois as 
companhias abertas acabam operando com recursos de terceiros, os quais têm 
todo o direito de saber como seus recursos (compra de ações), foram aplicados 
e estão sendo geridos.

1.5. OBRIGATORIEDADE DA CONTABILIDADE

Em termos de legislação brasileira, o que temos atualmente em vigor é o 
seguinte:

Código Comercial (Lei 556 de 25 de junho de 1850, artigo 10, revogado pelo 
novo Código Civil);

Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/76, artigos 176 e 177);
Código Civil (Lei 10.406/02, artigo 1.179);
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3.000/99, artigo 274);
Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66, artigo 43);
Normas Brasileiras de Contabilidade (Resolução do CFC 686/90);
Normas da CVM

1.6. ASPECTOS INERENTES À ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS SEGUNDO A LEI DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS:

Escrituração: A escrituração da companhia será mantida em registros 
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permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta 
lei e aos princípios fundamentais da contabilidade, devendo observar métodos 
ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais 
segundo o regime de competência.

As demonstrações financeiras (contábeis) do exercício em que houver 
modificação de métodos ou critérios contábeis, de efeitos relevantes, deverão 
indicar a escrituração em nota e ressaltar esses efeitos.

A companhia observará em registros auxiliares, sem modificação da 
escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nesta lei, as disposições 
da lei tributária, ou de legislação especial sobre a atividade que constitui seu 
objeto, que prescrevam métodos ou critérios contábeis diferentes ou determinem 
a elaboração de outras demonstrações financeiras.

As demonstrações financeiras (contábeis) das companhias abertas 
observarão, ainda, as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, 
e serão obrigatoriamente auditadas por auditores independentes registrados na 
mesma comissão.

As demonstrações financeiras (contábeis) deverão ser assinadas pelos 
administradores e por contabilistas legalmente habilitados.

Assembléia Geral Ordinária: Deverá ser realizada ao menos uma vez por 
ano, nos quatro primeiros meses seguintes à do término do exercício social, 
para dentre outros assuntos, discutir e votar sobre as Demonstrações Contábeis 
e a destinação dos lucros;

Demonstrações Contábeis: Ao fim de cada exercício social, a diretoria 
deverá elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes 
demonstrações financeiras (contábeis), que deverão exprimir com clareza a 
situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:

I - balanço patrimonial;
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
III - demonstração do resultado do exercício;
IV - demonstração das origens e aplicações de recursos.

As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos 
valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior.

Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas; os 
pequenos saldos poderão ser agregados, desde que indicada a sua natureza 
e não ultrapassem um décimo do valor do respectivo grupo de contas; mas 
é vedada a utilização de designações genéricas, como “diversas contas” ou 
“contas correntes”.
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As demonstrações financeiras (contábeis) registrarão a destinação dos 
lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de sua 
aprovação pela assembléia geral.

As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros 
quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento 
da situação patrimonial e dos resultados do exercício.

 As notas deverão indicar:
a) os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, 

especialmente estoques, dos cálculos de depreciação, amortização e exaustão, 
de constituição de provisão para encargos ou riscos, e dos ajustes para atender 
a perdas prováveis na realização de elementos do ativo;

b) os investimentos em outras sociedades, quando relevantes;
c) o aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas 

avaliações;
d) os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas 

a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes;
e) a taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a 

longo prazo;
f) o número, espécies e classes das ações do capital social;
g) as opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício;
h) os ajustes de exercícios anteriores;
i) os eventos subseqüentes à data de encerramento do exercício que tenham, 

ou possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados 
futuros da companhia.

A companhia fechada, com patrimônio líquido, na data do balanço, não 
superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) não será obrigada à elaboração 
e publicação da demonstração das origens e aplicações de recursos.

Livros sociais e fiscais: A  companhia, além dos livros obrigatórios para 
qualquer comerciante, tais como Diário, Razão, Inventário, Produção e Estoques, 
Apuração de Tributos e outros, deverá também ter os seguintes livros:

I - o livro de Registro de Ações Nominativas, para inscrição, anotação ou 
averbação: 
 a) do nome do acionista e do número das suas ações;
 b) das entradas ou prestações de capital realizado;
 c) das conversões de ações, de uma em outra espécie ou classe; 
 d) do resgate, reembolso e  amortização das ações, ou  de sua aquisição 
pela companhia;
 e) das mutações operadas pela alienação ou transferência de ações;
 f) do penhor, usufruto, fideicomisso, da alienação fiduciária em garantia 
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ou de qualquer ônus que grave as ações ou obste sua negociação;
II - o livro de “Transferência de Ações Nominativas”, para lançamento 

dos termos de transferência, que deverão ser assinados  pelo cedente e pelo 
cessionário ou seus legítimos representantes;

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

IV - o livro de Atas das Assembléias Gerais;
V - o livro de Presença dos Acionistas;
VI - os livros de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, se houver, 

e de Atas das Reuniões de Diretoria; 
VII - o livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal.

1.7. A REFORMA CONTÁBIL DA LEI DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS

Mudanças significativas em termos de regras contábeis estão por vir através 
do projeto de Lei número 3.741/2000. Tal projeto visa a adequar a parte contábil 
tratada na Lei das Sociedades Anônimas brasileiras ao novo contexto global da 
economia mundial, quanto aos preceitos contábeis dos princípios fundamentais 
de contabilidade, em sintonia com o IASC (International Accounting Standards 
Commitee) órgão que congrega as principais entidades profissionais de quase 
todos os países, inclusive o Brasil.

Dentre as principais mudanças previstas, ressaltamos:
As “Demonstrações financeiras“ deverão ser denominadas  “Demonstrações 

Contábeis”;
A Demonstração das origens e aplicações de recursos (DOAR) deverá ser 

substituída pela Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC);
No Diferido, as aplicações de recursos em despesas que deverão contribuir 

para formação do resultado de mais de um exercício, deverão ser comprovadas 
que efetivamente contribuirão para o aumento do resultado de mais de um 
exercício social;

Segundo o Projeto de Lei, algumas classificações contábeis não deverão 
mais existir, tais como: 

 Lucros Acumulados: pelo simples motivo de que o estatuto deverá prever 
a distribuição total dos lucros; e 

 Reservas de Reavaliação: para harmonizar as práticas contábeis praticadas 
no mundo capitalista.

Deverá ser elaborada a Demonstração do Valor Adicionado (DVA), a qual 
contemplará os componentes geradores de riqueza das organizações e sua 
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distribuição;
As disposições quanto à elaboração das Demonstrações Contábeis e 

obrigatoriedade de auditoria, que atualmente se aplicam às empresas abertas, 
fiscalizadas pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários), deverão ser aplicadas 
para as empresas de grande porte, assim entendidas aquelas que no exercício 
anterior possuírem ativos acima de cento e vinte milhões de reais, ou receita 
bruta anual acima de cento e cinqüenta milhões de reais;

Importante ressaltar que as mudanças elencadas acima, no momento não 
serão aplicadas, tendo em vista tratar-se ainda de projeto de lei, entretanto 
salientamos para a necessidade de ficarmos alertas, pois seguramente este 
projeto de lei deverá ser apreciado em breve. 

1.8. A LEI DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS E O NOVO CÓDIGO CIVIL

Recentemente tivemos a introdução do novo Código Civil, através da Lei 
10.406/02, o qual, além de tratar de diversos temas que envolvem o tratamento 
a ser dado às empresas, regulamentou a constituição e o funcionamento das 
empresas em geral, tratando da elaboração de balanços e demais peças 
contábeis, e principalmente, o que neste caso mais interessa aos contabilistas, 
da parte que diz respeito às deliberações sociais e administração das sociedades 
limitadas, determinando em seu artigo 1.053 que a sociedade limitada deverá 
reger-se de acordo com as disposições do capítulo IV, que engloba aspectos 
de constituição através das quotas, a forma de administração, a forma de se 
instituir conselhos, bem como devem ser as deliberações dos sócios, capítulo 
este específico das sociedades limitadas.

O que vale ressaltar é que, de acordo com o mesmo artigo 1.053, o contrato 
social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas 
das sociedades anônimas.

Outra parte importante deste novo Código Civil está inserida no artigo 1.088, 
que faz menção às Sociedades Anônimas, deixando expressamente claro que as 
Sociedades Anônimas deverão seguir as regras estabelecidas para as mesmas, 
através de lei especial, neste caso, a Lei 6.404/76. 

1.9. ASPECTOS INERENTES À ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS, SEGUNDO O NOVO CÓDIGO CIVIL PARA AS EMPRESAS EM 
GERAL, EXCETO AS SOCIEDADES ANÔNIMAS

Escrituração: O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir 
um sistema de contabilidade, com base na escrituração uniforme de seus livros, 



Capítulo 1

18

com suporte documental e levantar anualmente o Balanço Patrimonial e o 
Resultado Econômico;

Assembléia de sócios: Deverá ser realizada ao menos uma vez por ano, 
nos quatro primeiros meses seguintes à do término do exercício social, para 
dentre outros assuntos, deliberar sobre o Balanço Patrimonial e o de Resultado 
Econômico;

Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial e de Resultado Econômico;
Demais Exigências Contábeis: Diário Geral, Balancetes, Inventário 

Individualizado de Bens e Valores.
Importante ressaltar a parte que trata do contabilista (Art. 1.177), aonde 

determina que, no exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente 
responsáveis, perante os preponentes, pelos atos culposos; e, perante terceiros, 
solidariamente com o preponente, pelos atos dolosos.
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PROCEDIMENTOS PARA FECHAMENTO DE BALANÇOS 

2.1. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO ATIVO

  No balanço, os elementos do ativo deverão ser avaliados segundo os 
seguintes critérios:

I) os direitos e títulos de crédito, e quaisquer valores mobiliários não 
classificados como investimentos, pelo custo de aquisição ou pelo valor 
de mercado, se este for menor, serão excluídos os já prescritos e feitas 
as provisões adequadas para ajustá-los ao valor provável de realização, 
e será admitido o aumento do custo de aquisição, até o limite do valor de 
mercado, variação cambial ou acrescidos de juros;
II)  os direitos que tiverem por objeto mercadorias e produtos do comércio 
da companhia, assim como matérias-primas, produtos em fabricação e 
bens em almoxarifado, pelo custo de aquisição ou produção, deduzido de 
provisão para ajusta-lo ao valor de mercado, quando este foi inferior;
III)   os investimentos em participação no capital social de outras sociedades, 
pelo método de equivalência patrimonial ou pelo custo de aquisição, 
deduzido de provisão para perdas prováveis na realização do seu valor, 
quando esta perda estiver comprovada como permanente, e que não será 
modificado em razão do recebimento, sem custo para a companhia, de 
ações ou quotas bonificadas;
IV)  os demais investimentos, pelo custo de aquisição, deduzido   de 
provisão para atender as perdas prováveis na realização    do seu valor, 
ou para a redução do custo de aquisição ao valor de mercado, quando 
este for inferior;
V)  os direitos classificados no imobilizado, pelo custo de aquisição, 
deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação, amortização ou 
exaustão;
VI)  o ativo diferido, pelo valor do capital aplicado, deduzido do saldo das 
contas que registrem a sua amortização.
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  Considera-se valor de mercado:
a)  das matérias-primas e dos bens em almoxarifados, o preço pelo qual 
possam ser repostos, mediante compra no mercado;
b)  dos bens ou direitos destinados à venda: o preço líquido de realização 
mediante venda no mercado, deduzidos os impostos e demais despesas 
necessárias para a venda, e a margem de lucro;
c)  dos investimentos, o valor líquido pelo qual possam ser alienados a 
terceiros. A diminuição de valor dos elementos do ativo imobilizado será 
registrada periodicamente nas contas de:

 depreciação, quando corresponder à perda do valor dos direitos que 
têm por objeto bens físicos sujeitos a desgaste ou perda de utilidade 
por uso, ação da natureza, ou obsolescência;
 amortização, quando corresponder à perda do valor do capital 
aplicado na aquisição de direitos da propriedade industrial ou 
comercial e quaisquer outros com existência ou exercício de duração 
limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou 
contratualmente limitado;
 exaustão, quando corresponder à perda do valor, decorrente de 
sua exploração, de direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou 
florestais, ou bens aplicados nessa exploração.

Os recursos aplicados no ativo diferido serão amortizados periodicamente, 
em prazo não superior a 10 (dez) anos, a partir do início da operação normal ou 
do exercício em que passem a ser usufruídos os benefícios dele decorrentes, 
devendo ser registrada a perda do capital aplicado quando abandonados os 
empreendimentos ou atividades a que se destinavam, ou comprovado que essas 
atividades não poderão produzir resultados suficientes para amortizá-los.

2.2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PASSIVO

No balanço, os elementos do passivo serão avaliados de acordo com os 
seguintes critérios:

I)  as obrigações, encargos e riscos, conhecidos ou calculáveis, inclusive 
Imposto de Renda a pagar com base no resultado do exercício, serão 
computados pelo valor atualizado até a data do balanço;
II) as obrigações em moeda estrangeira, com cláusulas de paridade 
cambial, serão convertidas em moeda nacional à taxa de câmbio em vigor 
da data do balanço;
III)   as obrigações sujeitas à atualização monetária e juros serão atualizados 
até a data do balanço.
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2.3. DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS

  A demonstração do resultado do exercício discriminará:
I) a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas,  os 
abatimentos e os impostos;
II) a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e 
serviços vendidos e o lucro bruto;
III) as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas 
das receitas, as despesas gerais e administrativas, e outras despesas 
operacionais;
IV) o lucro ou prejuízo operacional, as receitas e despesas não-
operacionais;
V) o resultado do exercício antes do Imposto de Renda e a provisão para 
o imposto;
VI) as participações de debêntures, empregados, administradores e partes 
beneficiárias, e as contribuições para instituições ou fundos de assistência 
ou previdência de empregados;
VII) o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do 
capital social.

  Na determinação do resultado do exercício serão computados:
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independente da sua 
realização em moeda e
b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, 
correspondentes a essas receitas e rendimentos.
O aumento do valor de elementos do ativo em virtude de novas avaliações, 
registrado como reserva de reavaliação, somente depois de realizado 
poderá ser computado como lucro para efeito de distribuição de dividendos 
ou participações.

 A demonstração das origens e aplicações de recursos indicará as 
modificações na posição financeira da companhia, discriminando:

I) as origens dos recursos, agrupadas em:
a) lucro do exercício, acrescido de depreciação, amortização ou exaustão 
e ajustado pela variação nos resultados de exercícios futuros;
b) realização do capital social e contribuições para reservas de capital;
c) recursos de terceiros, originários do aumento do passivo exigível a 
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longo prazo, da redução do ativo realizável a longo prazo e da alienação 
de investimentos e direitos do ativo imobilizado.

II) as aplicações de recursos, agrupadas em:
a) dividendos distribuídos;
b) aquisição de direitos do ativo imobilizado;
c) aumento do ativo realizável a longo prazo, dos investimentos e do ativo 
diferido;
d) redução do passivo exigível a longo prazo;

III)   o excesso ou insuficiência das origens de recursos em relação às 
aplicações, representando aumento ou redução do capital circulante líquido.

IV) os saldos, no início e no fim do exercício, do ativo e passivo circulantes, 
o montante do capital circulante líquido e o seu aumento ou redução 
durante o exercício.

2.4. PARTICIPAÇÕES

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

2.5. Lucro Líquido

Lucro líquido do exercício é o resultado do exercício que remanescer depois 
de deduzidas as participações.

2.6. RESERVAS ESTATUTÁRIAS

 O estatuto poderá criar reservas desde que, para cada uma:

I)  indique, de modo preciso e completo, a sua finalidade;
II)  fixe os critérios para determinar a parcela anual dos lucros líquidos que 
serão destinados à sua constituição e
III)  estabeleça o limite máximo de reserva.

2.7. RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS

A assembléia geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, 
destinar parte do lucro à formação de reserva com a finalidade de compensar, 
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em exercício futuro, a diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável, 
cujo valor possa ser estimado.

A proposta dos órgãos da administração deverá indicar a causa da perda 
prevista e justificar, com as razões de prudência que a recomendem, a 
constituição de reserva.

A reserva será revertida no exercício em que deixarem de existir as razões 
que justificaram a sua constituição ou em que ocorrer a perda.

2.8. LIMITE DA CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS E RETENÇÃO DE LUCROS

A destinação dos lucros para constituição das reservas estatutárias e a 
retenção de lucros não poderão ser aprovadas, em cada exercício, em prejuízo 
da distribuição obrigatória do dividendo obrigatória.

2.9. LIMITE DO SALDO DAS RESERVAS DE LUCROS

O saldo das reservas de lucros, exceto para as contingências e de lucros a 
realizar, não poderá ultrapassar o capital social; atingido esse limite, a assembléia 
deliberará sobre a aplicação do excesso na integralização ou no aumento do 
capital social, ou na distribuição de dividendos.

2.10. RESERVAS DE CAPITAL

  As reservas de capital somente poderão ser utilizadas para:

I)  absorção de prejuízos que ultrapassarem os lucros acumulados e as 
reservas de lucros;
II)  resgate, reembolso ou compra de ações;
III)  resgate de partes beneficiárias;
IV)  incorporação ao capital social;
V)  pagamento de dividendo a ações preferenciais, quando essa vantagem 
lhes for assegurada.

2.11. BALANÇO PATRIMONIAL

Definição Técnica: Conjunto de bens, direitos e obrigações.

Definição Lógica: Posição financeira das empresas.
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2.12. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
  

Definição Técnica: Demonstração do Resultado das operações de uma 
empresa.

Definição Lógica: Posição econômica das empresas.

  Aspecto preponderante a ser observado quando avaliamos um Balanço 
Patrimonial e resultados:

“A provável realização financeira ou econômica”.

Exemplos: clientes a serem recebidos, fornecedores a serem pagos e 
resultados econômicos que necessariamente devem se tornar financeiros.
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PRINCIPAIS QUESTIONAMENTOS A SEREM 
FEITOS QUANDO DA  ELABORAÇÃO DO
 BALANÇO PATRIMONIAL

3.1. CONTAS DO ATIVO

Caixa, Bancos e Aplicações Financeiras

SALDOS
São representados por moeda nacional?
Não representam ativo fictício ou omissão de receitas?
Comprovam-se mediante controles internos?
Se forem passíveis de atualização e remuneração, bem como retenção de 

imposto de renda-fonte, estão adequados?

CONTROLES INTERNOS
Boletins de Caixa;
Extratos Bancários;
Contratos em geral.

IMPLICAÇÕES FISCAIS/ PROCEDIMENTOS
Saldo ativo que não se comprove caracteriza distribuição disfarçada de 

lucros (ativo fictício);
Saldo passivo que não se comprove caracteriza omissão de receitas.

Contas a receber, Adiantamentos e Títulos Descontados

SALDOS
São representados por moeda nacional?
Não representam ativo fictício ou omissão de receitas?
Comprovam-se mediante controles internos?
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Representam a totalidade dos direitos a receber perante terceiros?
Estão reconhecendo as prováveis perdas através de provisões?
Os títulos realmente incobráveis foram baixados para perdas?
Os valores dos títulos baixados como perdas seguiram as regras fiscais 

ou se faz necessário proceder a ajustes no Livro de Apuração de Lucro Real 
(Lalur)?

CONTROLES INTERNOS
Relatório auxiliar de contas a receber;
Posição de vencimentos por ordem cronológica;
Posição de protestos e execuções judiciais;
Posição de títulos em atraso e procedimentos para cobranças;
Autorizações de baixas para perdas;
Critérios de provisão para perdas;
Extratos bancários de posição de títulos em cobrança;
Extratos bancários de posição de títulos descontados;
Contratos.

IMPLICAÇÕES FISCAIS/ PROCEDIMENTOS
Saldo ativo que não se comprove caracteriza distribuição disfarçada de 

lucros (ativo fictício);
Saldo passivo que não se comprove caracteriza omissão de receitas;
Provisões para perdas não são mais dedutíveis (base 1999/2000);
Baixas para perdas efetivas devem observar para fins fiscais limites e datas 

de vencimentos.

Contas Correntes e Mútuos com Pessoas Ligadas

SALDOS
São representados por moeda nacional?
Não representam ativo fictício ou omissão de receitas?
Comprovam-se mediante controles internos?
Se originaram de transações financeiras ou comerciais?
Estes valores correspondem aos saldos nas posições financeiras das pessoas 

ligadas físicas ou jurídicas e, se cruzados, apresentam a mesma posição?
Se forem passíveis de atualização e remuneração estão adequados?
São passíveis de retenção e recolhimento de IOF?



Capítulo 3

27

CONTROLES INTERNOS
Relatórios, mapas;
Contratos.

IMPLICAÇÕES FISCAIS/PROCEDIMENTOS
Saldo ativo que não se comprove caracteriza distribuição disfarçada de 

lucros (ativo fictício);
Saldo passivo que não se comprove caracteriza omissão de receitas;
O reconhecimento dos efeitos de atualização e remuneração no resultado deve 

obrigatoriamente observar as regras do regime de competência, independente 
do período em que tais empréstimos foram efetivamente desembolsados.

Deve ser observado o perfil da posição dos mútuos passivos, além dos ativos, 
quanto aos aspectos de remuneração, para não gerar despesas financeiras 
indedutíveis.

Os empréstimos efetuados a partir de 1999 são passíveis de IOF.

Impostos (tributos) a Recuperar 

SALDOS 
Não representam ativo fictício ou omissão de receitas?
Comprovam-se mediante controles internos?
Estão separados por espécie?
Estão separados por período de geração?
Os tributos federais estão remunerados pela taxa Selic de acordo com a 

legislação?
Existem provisões não dedutíveis que serão dedutíveis no futuro ou prejuízos 

fiscais que respaldam a criação de imposto diferido ativo?

CONTROLES INTERNOS
Relatórios, Mapas;
Livros de apuração de tributos (IPI, ICMS);
Declaração de Tributos Federais (DCTF);
Declaração de Imposto de Renda (DIPJ);
Livro de Apuração de Lucro Real (LALUR);
DARFs.

IMPLICAÇÕES FISCAIS/ PROCEDIMENTOS

Obrigatoriedade de remuneração pela Selic, resultando em receita tributável 
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de Imposto de Renda e Contribuição Social, em 1999 e 2000, e também de Pis 
e Cofins.

Obrigatoriedade de comprovação dos recolhimentos a maior ou dos tributos 
retidos, inclusive demonstrando em declarações próprias (DCTF, DIPJ).

Despesas do Exercício Seguinte

SALDOS
São representados por moeda nacional?
Não representam ativo fictício ou omissão de receitas?
Comprovam-se mediante controles internos?
Não existem valores que deveriam ser classificados neste grupo e estão 

reconhecidos indevidamente no resultado?
Representam gastos ativados no período que por competência se referem 

a outros períodos?
Existem possibilidades de tais gastos serem caracterizados como ativo 

diferido?

CONTROLES INTERNOS
Relatórios, Mapas;
Contratos.

IMPLICAÇÕES FISCAIS/ PROCEDIMENTOS
Saldo ativo que não se comprove caracteriza distribuição disfarçada de 

lucros (Ativo fictício);
Saldo passivo que não se comprove caracteriza omissão de receitas;
O reconhecimento dos efeitos no resultado deve obrigatoriamente observar 

as regras do regime de competência, independente do período em que tais 
gastos foram efetivamente pagos.

Estoques

SALDOS
São representados por moeda nacional?
Não representam ativo fictício ou omissão de receitas?
Comprovam-se mediante controles internos?
Estão avaliados, ou seja, “valorizados” de acordo com os critérios 

estabelecidos em legislação, tanto para produtos acabados como em processo 
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ou matérias-primas e itens de reposição/manutenção?
Estão amparados pelo registro de inventário?
O registro de inventário está devidamente transcrito no livro-inventário?
O último livro-inventário está registrado em órgão competente?
Representam a realidade física e financeira na data do balanço?
Foram avaliados os itens obsoletos e feitas as devidas provisões ou 

baixas?

CONTROLES INTERNOS
Relatórios, Mapas;
Comprovação do inventário físico e critérios adotados para o mesmo;
Livro-registro-inventário modelo 07;
Livro-controle de produção e estoques modelo 03.

IMPLICAÇÕES FISCAIS/ PROCEDIMENTOS
Critérios de avaliação dos estoques – produtos acabados podem ser avaliados 

somente de duas formas: pelo sistema de custo integrado, que representa o 
custo real, ou pelo sistema  de arbitramento, pelo qual toma-se como base o 
maior preço de venda, aplicando-se 70% deste valor.

Produtos em processo também podem ser avaliados pelo sistema de custo 
integrado ou arbitrados da mesma forma, utilizando-se do percentual de 80% 
dos produtos acabados.

Matérias-primas e de manutenção: pelo custo médio ou pelo último preço 
de aquisição.

Observação: Os estoques representam um grupo de contas que exercem 
influência direta no resultado por gerar os custos dos produtos vendidos, 
portanto a falta de observação nos critérios de valorização definidos em lei pode 
ocasionar sérias implicações em eventual fiscalização, permitindo inclusive ao 
fisco arbitrar os resultados, desprezando-se com isto a escrita contábil e o lucro 
real.

Consórcios

SALDOS
Não representam ativo fictício ou omissão de receitas?
Comprovam-se mediante controles internos?
Estão registrados no ativo circulante ou realizável antes do recebimento do 

bem?
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CONTROLES INTERNOS
Relatórios, Mapas;
Comprovação das quotas pagas.

IMPLICAÇÕES FISCAIS/ PROCEDIMENTOS
As parcelas pagas antes do efetivo recebimento do bem deverão ser 

registradas no ativo circulante ou realizável tendo em vista o prazo incerto de 
realização.

Por ocasião do recebimento do bem deverá ser procedido da seguinte 
forma:

1) Registrar o bem no Ativo permanente, pelo valor da nota fiscal com 
contrapartida nas contas:

 a)  do ativo que registrou as antecipações e
 b)  do passivo que irá registrar o saldo que ainda se deve do bem.
2) Ajustar no passivo o valor da obrigação real em função do número de 

parcelas a serem pagas reconhecendo o efeito como financeiro.
3) Os reajustes futuros deverão ser reconhecidos no passivo/obrigação 

tendo como contrapartida o resultado financeiro.

Permanente

SALDOS
Existem valores que deveriam ser classificados neste grupo e foram 

reconhecidos no resultado?
Os investimentos relevantes em controladas e coligadas foram avaliados de 

acordo com a legislação vigente?
Existe ágio ou deságio em função de investimentos? Os mesmos estão sendo 

amortizados mensalmente para fins societários independente dos aspectos 
tributários? De que forma ?

Existe controle da depreciação bem a bem? (ou pelo menos controle 
anual)?

Os critérios de depreciação estão adequados e acobertados pela legislação 
vigente? (Prazos e percentuais)?

Existe inventário físico dos bens?
Os bens estão sendo utilizados em benefício da empresa?
Estão localizados na empresa?
Existem bens reavaliados? Se sim, estão os mesmos controlados 

separadamente para efeitos da depreciação?
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CONTROLES INTERNOS
Relatórios, Mapas;
Comprovante de aquisições dos bens (nota fiscal, registro de imóveis etc.).

IMPLICAÇÕES FISCAIS/PROCEDIMENTOS
Os investimentos relevantes devem obrigatoriamente ser avaliados pelo 

método de equivalência patrimonial;
Os controles de depreciação, amortização e exaustão (bem a bem) são 

necessários para tornarem as despesas / custos dedutíveis para fins de Imposto 
de Renda e CS, ou mesmo para apurar o valor residual para fins de baixa;

O valor da reavaliação não pode ser depreciado para fins fiscais, sendo que, 
caso se deprecie e acabe interferindo no resultado, este efeito deve ser anulado 
via lalur;

As aplicações de recursos no Permanente devem ser comprovadas sob 
pena de interpretações pelo fisco federal de Distribuição Disfarçada de Lucros.

Observação: quanto aos saldos /contas ativas:

Quando os saldos ativos não se comprovam, além da probabilidade do fisco 
enquadrar tais situações como distribuição disfarçada de lucros em função do 
ativo ser fictício, dependendo da relevância dos valores, existe a possibilidade 
da escrita contábil ser desclassificada e os resultados serem arbitrados para fins 
de tributação do resultado do período.

3.2. CONTAS DO PASSIVO

Fornecedores, Adiantamentos de Clientes e Dividendos a Pagar

SALDOS
Representam a realidade?
Estão devidamente comprovados por documentos?
Os dividendos provisionados estão definidos em estatuto social?
Os dividendos referem-se a período em que existe tributação na fonte?
Os adiantamentos a clientes não podem ser classificados como receitas de 

exercícios futuros?
Os valores provisionados estão com prazos equalizados com o ciclo 

operacional da empresa?
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CONTROLES INTERNOS
Relatórios de idade de vencimento das obrigações;
Relação das contas a pagar;
Comprovantes (nota fiscal, contratos, estatutos etc.).

IMPLICAÇÕES FISCAIS/PROCEDIMENTOS
Existência de obrigações irreais ou já pagas no passivo caracteriza omissão 

de receitas, com reflexos de tributação das mesmas;
No caso de dividendos distribuídos, existem períodos em que os mesmos 

eram tributados para fins de imposto de renda na pessoa do sócio.

Tributos Indiretos a Pagar

SALDOS
Representam a realidade?
Estão devidamente comprovados por documentos fiscais?
Estão compensados com os créditos do ativo?

CONTROLES INTERNOS
Livros fiscais de ICMS, IPI e ISS (de entradas, saídas e apuração).
Mapas de apuração de Pis e Cofins.

IMPLICAÇÕES FISCAIS/PROCEDIMENTOS
Os saldos devem estar respaldados nos livros fiscais;
Os livros fiscais devem ser cruzados com os saldos contábeis no resultado 

bruto de vendas (Receita total, tributo etc.).

Tributos Diretos a Pagar

SALDOS
Representam a realidade?
Estão devidamente comprovados por documentos fiscais?
Estão compensados com os créditos do ativo?
Foram apurados de que forma (Lucro real, presumido)?
Foram adicionados ou excluídos no lucro real os valores determinados em 

legislação?
Foi provisionado o imposto de longo prazo sobre lucros diferidos?
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Existe saldo de lucro inflacionário que tem de ser tributado?

CONTROLES INTERNOS
Balancetes Mensais;
Livro inventário de estoques;
Livro de apuração de Lucro real;
Bases mensais/ trimestrais do lucro real;
Comprovação das adições indedutíveis.

IMPLICAÇÕES  FISCAIS/ PROCEDIMENTOS
A falta de respaldo da montagem das bases de cálculos pode possibilitar 

arbitramento do lucro pelo fisco federal.

Empréstimo, Financiamentos e Mútuos

SALDOS

Representam a realidade?
Estão devidamente comprovados por documentos?
Os prazos de vencimentos estão separados por curto e longo prazo?
Os valores que são passíveis de atualização e remuneração estão 

adequados?
Os juros e atualizações, se houver, estão de acordo com o princípio de 

competência?
Os mútuos foram cruzados (circularizados)?

CONTROLES INTERNOS
Mapas e relatórios;
Extratos;
Contratos.

IMPLICAÇÕES FISCAIS/ PROCEDIMENTOS
Observar as taxas de juros no caso de existência de empréstimo no ativo.

Resultado de Exercícios Futuros

SALDOS
Representam a realidade?
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Estão devidamente comprovados por documentos?
Não existem receitas e custos que deveriam ser transferidos para o resultado 

do período?
Os critérios de apropriação para o resultado estão corretos?

CONTROLES INTERNOS
Mapas e relatórios;

IMPLICAÇÕES FISCAIS/ PROCEDIMENTOS
O resultado de exercícios futuros deve ser composto da receita e seu custo 

condizente. Deve necessariamente ser transferido para o resultado de acordo 
com a realização do resultado, ou seja, quando determinado bem for produzido 
e entregue, independente dos tributos indiretos IPI e ICMS.

Patrimônio Líquido

SALDOS
Representam a realidade?
Estão devidamente comprovados por documentos?
Os aumentos de capital foram reconhecidos?
O saldo do capital social confere com a última alteração/ estatuto?
A reserva de reavaliação possui controle da tributação das parcelas 

realizadas?
As reservas de lucros ou prejuízo acumulados possuem comprovação dos 

períodos em que foram constituídas?

CONTROLES INTERNOS
Contrato social e alterações;
Mapas e relatórios;
Demonstração de mutações do patrimônio líquido.

IMPLICAÇÕES FISCAIS/ PROCEDIMENTOS
Os aumentos de capital em que os sócios não comprovarem a origem 

poderão caracterizar omissão de receitas.

Observação quanto aos saldos/ contas passivas:
Quando os saldos não se comprovam, além da probabilidade de o fisco 

enquadrar tais situações como omissão de receitas, dependendo da relevância 
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dos valores, existe a possibilidade da escrita contábil ser desclassificada e os 
resultados serem arbitrados para fins de tributação do resultado do período.

3.3. CONTAS DE RESULTADO

Receitas de Bens e Serviços

Representam o faturamento da empresa pelo regime de competência?
Tais valores foram apurados em função da exploração do objeto social da 

empresa?
Não existem vendas a empresas interdependentes? Se existem foram 

observados os valores mínimos a título de ICMS e IPI?
Os tributos incidem sobre vendas (IPI, ICMS, ISS, Pis e Cofins), foram 

calculados e contabilizados de acordo com a legislação vigente?
Observações: receitas com atividade imobiliária e de construções, bem 

como contratos de longo prazo, devem seguir determinadas regras especiais.

Ganhos de Capital

Representam atividades não-operacionais?
O resultado das baixas do imobilizado contempla o valor do bem menos a 

depreciação, ou seja, o valor residual?
Nas baixas do imobilizado foram observadas as regras de estorno de crédito 

do ICMS (CIAP) se existirem?

Resultados de Participações Societárias

Os lucros ou prejuízos decorrentes de investimentos avaliados pelo método 
de equivalência patrimonial foram calculados de acordo com as determinações 
legais?

O resultado refere-se somente a este período?
Foram utilizadas as mesmas bases dos balanços (datas)?
Além do cálculo efetuado com base no patrimônio líquido, foi utilizado 

também para o cálculo o resultado da empresa investida?
Observações: o resultado com equivalência patrimonial não deve afetar o 

cálculo dos tributos sobre o lucro (lucro real); inclusive os dividendos recebidos 
por investimentos avaliados ao custo devem ser excluídos da base de cálculo 
dos tributos sobre o lucro (IRPJ e CS).
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Os resultados de participações societárias no exterior devem ser tributados 
quando disponibilizados, independente do cálculo da equivalência patrimonial.

Receitas Financeiras

Foi observado o tratamento tributário para cada tipo de aplicação 
financeira?

Os resultados foram apropriados pelo regime de competência?

O Imposto de Renda retido na fonte foi apropriado corretamente?

Outras Receitas Operacionais

As receitas incorridas no período estão registradas corretamente?
Observações: indenizações e venda de bens registrados como despesas.
Custos e Despesas

Foram reconhecidos apenas os custos de materiais utilizados no período?
Foi verificado se parte das matérias-primas ou materiais não deveria ser 

classificada no almoxarifado?
Observações: são admitidas como despesas operacionais (e custo) 

dedutíveis as necessárias à atividade da empresa e à manutenção da fonte 
produtora (usuais ou normais ao tipo de transação) desde que devidamente 
respaldadas em documentação hábil. Segundo o regime de competência 
de exercícios, em cada período-base somente serão admitidas as despesas 
efetivamente pagas ou incorridas.

Amortização do Ágio ou Deságio

Os reflexos no resultado estão sendo apropriados de acordo com o 
fundamento que originou o ágio ou deságio? Os prazos estão corretos? Estão 
sendo observados os aspectos fiscais de tributação?

Bens do Ativo Permanente

Observações: são admitidos como despesas (e custos) dedutíveis, os custos 
de aquisição de bens do permanente, cujo prazo de vida útil não ultrapasse um 
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ano ou quando o custo unitário for igual ou inferior a R$ 326,61.

Depreciações

Observações: Poderá ser computada como custo ou encargo, em cada 
exercício, a importância correspondente à diminuição do valor dos bens do ativo 
resultante do desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência normal.

A depreciação deverá ser calculada pelo método linear, mediante a utilização 
das taxas admitidas pela legislação, não sendo admitido que as quotas de 
depreciação ultrapassem o valor do bem depreciado.

Não é permitido pela legislação depreciar terrenos, prédios ou construções 
não alugados nem utilizados pela empresa, obras de arte e outros bens que não 
se desgastem com o tempo.

As empresas que operem em mais de um turno poderão utilizar-se de taxas 
de depreciação acelerada.

Amortização

Poderão ser objeto de amortização (despesa operacional), os custos ou 
despesas, bem como os direitos contratuais, que contribuam para a formação 
do resultado de mais de um exercício social (despesas pré-operacionais, 
benfeitorias em imóveis locados, outros).

A amortização deverá ser calculada pelo método linear, mediante utilização 
de taxas determinadas em vista do número de anos da existência do direito 
contratual ou do número de anos em que serão usufruídos os benefícios 
decorrentes das despesas registradas no Ativo Diferido.

No caso de despesas pré-operacionais, o período de amortização não 
poderá ser inferior a 5 (cinco) anos.

Exaustão de Recursos Minerais

Poderá ser computada como custo ou encargo a importância correspondente 
à diminuição do valor dos recursos minerais resultantes de sua exploração. A 
taxa de exaustão será fixada em função do prazo de concessão, ou com base 
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na relação entre a possança da mina e a produção do ano.

Exaustão de Recursos Florestais

Poderá ser computada como custo ou encargo em cada período a importância 
correspondente à diminuição da floresta, resultante de sua exploração. A taxa 
será determinada com base na relação entre o volume ou quantidade de árvores 
existentes no início do período-base e o volume de recursos utilizados ou a 
quantidade de árvores extraídas.

Sobre direitos contratuais de exploração de florestas, caberá amortização.

Provisão para Devedores Duvidosos

Deverá ser calculada em função da expectativa de perdas futuras tomando-
se como base os títulos de recebimento considerados improváveis, mas que 
ainda não estão totalmente perdidos.

Necessário observar que as provisões para perdas de clientes não são mais 
dedutíveis para efeitos de impostos de renda e contribuição social, devendo em 
caso de tal prática serem adicionados tais valores.

Perdas de Créditos

As perdas efetivas com créditos são consideradas despesas dedutíveis, 
desde que sejam observadas as seguintes regras: que os créditos utilizados 
como perdas na apuração do lucro real sejam escriturados a débito da conta de 
resultado (perda) e a crédito da conta que registra o crédito em se tratando de 
valor sem garantia e de até R$ 5.000,00, ou de uma conta redutora nos demais 
casos.

Provisão para Férias

É admitida como despesa operacional e a importância destinada a construir 
provisão para férias de empregados da empresa.

Poderá ser constituída provisão apenas sobre as férias incorridas, inclusive 
proporcionalmente com base no regime de competência de exercício.
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Salários e Encargos Sociais

Todos os gastos com salários e encargos sociais correspondentes são 
aceitos como dedutíveis, desde que sejam devidamente comprovados por 
documentação idônea.

Gratificações a  Empregados

As gratificações pagas a empregados, seja qual for a designação que 
tiverem, serão consideradas despesas dedutíveis.

Participação nos Lucros por Empregados

Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir, 
como despesa operacional, as participações atribuídas aos empregados nos 
lucros ou resultados, dentro do próprio exercício de sua constituição, desde que 
exista previsão em acordo coletivo de trabalho e a mesma esteja registrada 
contabilmente como despesa operacional, em conformidade com as novas 
regras, que vêm sendo reeditadas em Medida Provisória.

Gratificações a Dirigentes

Não são dedutíveis as despesas com gratificações atribuídas a dirigentes ou 
administradores da pessoa jurídica.

Remuneração de Sócios, Diretores ou Administradores

Para efeito da apuração da remuneração mensal, serão computados todos 
os pagamentos efetuados em retribuição pelo exercício da função (ajudas, 
despesas particulares, outras).

Atualmente, como não existe limite de dedutibilidade para tais remunerações, 
as mesmas são consideradas despesas dedutíveis.

Vale Transporte

Além de computar como despesa operacional dedutível, a pessoa jurídica 
poderá deduzir do imposto devido valor equivalente à aplicação da alíquota 
a que está sujeita, sobre os dispêndios comprovadamente realizados até o 
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período-base de 1997 apenas, sendo que a partir de 1998 o incentivo deixou de 
ser admitido.

O valor recuperado do empregado (6% de seu salário-base) deverá ser 
creditado à conta que registre o custo com a manutenção do Vale Transporte.

Portanto, o regulamento do Imposto de Renda limita-se a admitir a sua 
dedução apenas como despesa operacional dedutível.

Remuneração a Conselheiros Fiscais

A dedutibilidade da remuneração a Conselheiros Fiscais estava limitada a 
10% da remuneração individual admitida aos dirigentes. Porém, como atualmente 
a remuneração de dirigentes não está mais limitada, a de conselheiros fiscais 
também não tem mais limites.

Pagamentos a Terceiros (honorários, prest. de serviço)

A dedutibilidade dos pagamentos a terceiros (inclusive pessoas vinculadas a 
empresas), fica condicionada à:

 Prova da efetiva prestação de serviço;
 Prova da origem e efetivação da transação;
 Identificação dos beneficiários.
Em cada pagamento, a título de prestação de serviços, deverão ainda serem 

observadas as exigências da legislação trabalhista e previdenciária, bem como 
das normas sob “retenções de IR na Fonte”.

Serviços Assistenciais a Empregados

São dedutíveis os gastos com serviços de assistência médica, odontológica, 
farmacêutica e social, desde que destinados indistintamente a todos os 
empregados da empresa.

A dedutibilidade condiciona-se, ainda, que todos os dispêndios sejam 
devidamente comprovados mediante sistema de registros contábeis específicos 
capazes de demonstrar os custos pertinentes a cada modalidade de assistência, 
e que as entidades prestadoras também mantenham sistemas contábeis que 
especifiquem as parcelas de receitas e de custos dos serviços prestados.
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Despesas com Alimentação do Trabalhador (lanches e refeições)

 Poderão ser deduzidos como despesa operacional os gastos realizados e, 
quando a pessoa jurídica tiver programa aprovado pelo Ministério do Trabalho, 
fará jus a dedução do imposto devido, de importância equivalente à aplicação da 
alíquota de Imposto de Renda que a empresa estiver sujeita sobre a soma das 
despesas de custeio realizadas, no período-base. Referida dedução não poderá 
ultrapassar a 4% do imposto devido. Caso exceda ao limite de 4%, o excesso 
poderá ser aproveitado nos 2 (dois) exercícios seguintes, mediante controle na 
Parte “B” do LALUR.

O aproveitamento do benefício está condicionado ainda a que: a empresa 
não cobre mais do que 20% a título de ressarcimento; que a base de cálculo do 
incentivo não seja superior ao valor aprovado pelo Ministério do Trabalho e que 
o valor de cada refeição não seja superior a R$ 2,49.

Tributos

São dedutíveis como despesa operacional, no período-base em que ocorrer 
o fato gerador da obrigação tributária.

 Os impostos não-cumulativos (ICMS, IPI) pagos na aquisição de 
mercadorias para revenda, passíveis de compensação, deverão ser registrados 
no ATIVO e não como despesas.

 Não são dedutíveis o Imposto de Renda e a Contribuição Social Sobre 
o Lucro, dos quais a empresa for sujeito passivo como contribuinte ou 
responsável.

    

Multas

São dedutíveis somente as multas fiscais de natureza compensatória 
(espontânea) e as impostas por infrações de que não resultem falta ou 
insuficiência de pagamento de tributo.

Não são dedutíveis as multas por infrações fiscais salvo as de natureza 
compensatória e as que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de 
tributo.

Exemplos: multa por atraso no recolhimento de impostos, multa por atraso 
na entrega da declaração espontaneamente (1%).

As multas administrativas (trânsito, Sunab, etc) são indedutíveis.
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Manutenção, Reparos, Conservação de Bens e Instalações

São dedutíveis as despesas com reparos e conservação de bens e instalações 
destinadas a mantê-los em condições eficientes de operação. Porém, se os 
reparos ou conservações contribuírem para aumento da vida útil prevista no 
ato da aquisição do respectivo bem, superior a um ano, tais gastos deverão ser 
imobilizados. No caso de gasto com substituição de parte e peças de bens do 
imobilizado, de que resulte aumento de vida útil superior a um ano, parte dos 
dispêndios poderá ser levada ao resultado conforme dispõe o PN 22/87.

           
Aluguéis

São despesas ou custos dedutíveis quando a locação for necessária ao 
desempenho da atividade desenvolvida pelo contribuinte.

 No caso de pagamento de aluguel às pessoas físicas ou jurídicas ligadas, 
a parcela que exceder ao valor de mercado poderá ser glosada como 
distribuição disfarçada de lucros.
 A importância paga a título de “luvas” para aquisição de direito de uso 
de bens deverá ser capitalizada podendo ser amortizada durante o prazo 
do contrato.
 Aluguel de imóvel para funcionário: somente será dedutível quando 
necessário à atividade da empresa. Perante Legislação Trabalhista o 
aluguel poderá ser considerado integrante do salário.
 Os gastos com aluguel de imóvel para uso de sócio são indedutíveis. 
Trata-se, no caso, de despesas particulares.
 No caso de pagamentos a pessoas físicas, verificar se as retenções dos 
impostos estão sendo procedidas conforme legislação vigente.

Arrendamento Mercantil

São considerados custos ou despesas dedutíveis as contraprestações pagas 
ou creditadas por força de contrato de arrendamento mercantil (Lei 6.099/74).

Quando valor residual estiver sendo pago juntamente com o valor da 
parcela de aluguel, tal valor deverá ser ativado. No caso de aquisição de bens 
arrendados em desacordo com esta lei, a operação será considerada “compra e 
venda” devendo todos os valores já deduzidos como despesas ser adicionados 
ao lucro líquido, para efeito de determinação do lucro real (atenção aos resgates 
antecipados, bem como aos contratos que prevêem pagamentos em parcelas 



Capítulo 3

43

desproporcionais).
Não terá este tratamento o arrendamento de bens entre pessoas jurídicas 

ligadas ou interdependentes.

Desfalques, Apropriação  Indébita e Furtos

São dedutíveis os prejuízos a estes títulos, realizados por empregados ou 
terceiros, quando houver inquérito instaurado nos termos da legislação trabalhista 
ou quando apresentada queixa perante autoridade policial.

São indedutíveis os prejuízos causados por sócios, porque os mesmos não 
são considerados “terceiros” em relação à empresa (Lei 4.506/64 e PN 50/73).

Contribuições e Doações

As doações e contribuições de maneira geral não são dedutíveis, exceto as 
efetuadas às instituições de ensino e pesquisa autorizadas por lei federal, até 
o limite de 1,5% do lucro operacional, antes de computadas, e as efetuadas a 
entidades civis sem fins lucrativos que prestem serviços gratuitos a empregados 
ou à comunidade, até o limite de 2% do lucro operacional, também antes de 
computadas.

Propaganda e Publicidade

São dedutíveis, segundo o regime de competência, as despesas de 
propaganda diretamente relacionadas com atividade da empresa, pagas ou 
creditadas a: profissionais autônomos, na aquisição de direitos autorais e obras 
de arte; a empresas jornalísticas; a empresa de radiodifusão ou televisão; e 
a quaisquer empresas de propaganda devidamente inscritas no CNPJ (CGC-
MF).

 A dedutibilidade das despesas de propaganda fica sujeita, ainda, à 
comprovação pelo anunciante do recolhimento do imposto descontado na fonte 
das importâncias pagas ou creditadas. O recolhimento do IR incidente na fonte 
é de responsabilidade da “agência” beneficiária, devendo esta fornecer cópia do 
DARF ao anunciante.

Comissão sobre Vendas

As comissões condicionadas a eventos futuros  (recebimento dos títulos, 
por exemplo) serão dedutíveis somente no período em que se efetivarem esses 
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eventos.
 Por ocasião dos pagamentos, foram efetuadas as retenções do imposto na 

fonte, nos termos de legislação vigente à época?

Despesas com Veículos e Combustíveis

São dedutíveis as despesas necessárias à atividade da empresa com 
veículos próprios ou de terceiros (inclusive de empregados), desde que 
comprovadamente satisfeitos os seguintes requisitos mínimos:

 Uso efetivo dos veículos a serviço da empresa;
 Decorrerem de obrigações exigíveis, por força de contrato por escrito, no 

caso de veículos de terceiros e 
 Serem lastreadas por documentação hábil que identifique pelo menos o 

veículo abastecido ou consertado.

Brindes

A fiscalização não tem admitido a dedutibilidade de gastos com aquisição 
de brindes, mesmo aqueles relativos a objetos de pequeno ou nenhum valor 
comercial, destinados a promover a empresa ou seus produtos, e que sejam em 
índice moderado, em relação à receita operacional da empresa.

Nestes casos, tais enquadramentos têm efeitos apenas para as legislações 
do IPI e do ICMS.

 Viagens e Estadas

São dedutíveis somente as viagens efetuadas por pessoas ligadas à 
empresa, devidamente comprovadas (mediante documentos e relatórios) e 
quando realizadas para atender aos objetivos da empresa.

Observar que os gastos com viagens de esposas ou parentes de pessoas 
ligadas, se a presença destas for desnecessária ao atendimento de objetivos 
da sociedade, são indedutíveis. Atenção aos gastos com viagens ao exterior 
relativos a pessoas não ligadas diretamente à empresa (parente de sócios e/ ou 
diretores).

Notas Fiscais Simplificadas e Cupons de Máquinas Registradoras

Não são considerados documentos hábeis para efeito de legislação do 
Imposto de Renda. Assim, os gastos comprovados por estes documentos 
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poderão ser glosados pelo fisco, principalmente se em montante elevado e se 
não for identificado o “comprador” ou o serviço ou produto adquirido.

Relações Públicas em Geral

Os gastos com almoços, recepções, festas e congraçamento etc., efetuados 
como necessários à intermediação de negócios próprios do objeto social da 
empresa, para serem dedutíveis, deverão guardar estrita correlação com a 
realização de transações ou operações exigidas na atividade, e ser respaldados 
em todos os elementos que permitam sua aceitabilidade pela fiscalização.

 A fiscalização vem aceitando os gastos com congraçamento entre 
funcionários e clientes, no fim do ano, desde que em montante razoável.

Despesas Financeiras (juros, comissões, variação monetária)

Os encargos suportados pela empresa, em decorrência de obrigações 
contraídas em seu próprio interesse, são dedutíveis à medida que vão sendo 
incorporados (regime de competência).

As variações monetárias devidas pelo atraso no pagamento de tributos 
ou contribuições compulsórias, para efeito de dedutibilidade, terão o mesmo 
tratamento do valor do principal, ou seja, se este for dedutível, também o será a 
despesa com atualização monetária.

Os juros devem guardar estrita relação com as taxas praticadas no 
mercado.

Observar a estrutura de capitais no sentido de não existirem juros indedutíveis 
em função de transações com pessoas ligadas.

Perdas de Capital

São dedutíveis, como resultados não-operacionais, as perdas verificadas 
na alienação, inclusive por desapropriação, baixa por perecimento, extinção, 
desgaste, obsolescência ou exaustão, ou na liquidação de bens do Ativo 
Permanente.

 O Resultado Não-Operacional, nestes casos, deverá corresponder à 
diferença entre o valor da venda e o valor contábil do bem, assim entendido o 
que tiver registrado na escrituração do contribuinte, corrigido monetariamente, e 
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diminuído, se for o caso, da depreciação, amortização ou exaustão acumulada.
 Não será dedutível a perda apurada na alienação ou baixa de investimento 

adquirido mediante dedução do imposto de renda (incentivos fiscais).

Fretes e Carretos

Os fretes pagos na aquisição de mercadorias (inclusive matérias-primas) 
ou de bens deverão ser registrados como custo dos estoques ou como custo 
dos bens, conforme o caso. As importâncias despendidas com vendas são 
consideradas despesas dedutíveis, observado o regime de competência de 
exercícios.

Água, Luz e Telefone

São admitidas como custos ou despesas operacionais os  gastos com 
pagamentos de contas, cuja empresa seja a beneficiária.

Poderão ser  glosados os dispêndios, cujas contas estejam em nome de 
terceiros e/ ou quando o contribuinte não provar que a utilização dos serviços foi 
em seu benefício.

Seguro

Foram apropriados todos e somente os valores incorridos no período, com a 
devida observação no regime de competência?

As despesas estão escrituradas e separadas no resultado de acordo com 
sua origem?

Indenizações

Qual a origem? Poderão ser glosadas as parcelas de indenizações que não 
resultem de obrigação contratual ou judicial, ou seja, a fiscalização poderá não 
aceitar a dedutibilidade das indenizações concedidas por mera liberalidade ou 
não exigidas na atividade operacional da empresa.
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