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Pronunciamento Técnico CPC 18 (R1) 

 

 

INVESTIMENTO EM COLIGADA E EM CONTROLADA 

 

 

RELATÓRIO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA  
 

 

1. A minuta do Pronunciamento Técnico CPC 18 (R1) – Investimento em Coligada e 

em Controlada esteve em audiência pública conjunta com a Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) inicialmente até 3 de junho de 2011 e subsequentemente foi 

submetido a um novo processo de audiência até 21 de novembro de 2011, tendo em 

vista sugestão recebida que alterava de maneira relevante o pronunciamento 

anteriormente submetido a audiência. Houve sugestões quanto à forma, e algumas 

quanto ao conteúdo. As relativas à forma não serão destacadas neste Relatório. A 

maioria das sugestões de natureza redacional ou com a característica de melhoria do 

entendimento foi acatada.  

 

2. A sugestão recebida em decorrência do primeiro processo de audiência (encerrado 

em 3 de junho de 2011) e acatada por este CPC e que originou o segundo processo 

de audiência (encerrado em 21 de novembro de 2011) referiu-se a alteração no item 

22A, com a proposta de não eliminação dos resultados que, do ponto de vista da 

consolidação, são considerados como não realizados, nas demonstrações 

individuais de uma controlada, quando de venda de ativos para a controladora ou 

outras controladas do mesmo grupo econômico. 

 

3. A referida proposta de alteração do CPC 18 foi confirmada durante o segundo 

processo de audiência, não tendo recebido comentários para alteração da proposta 

submetida a audiência, cuja principal justificativa foi a participação de sócios não 

controladores (minoritários na grande maioria das vezes) na controlada vendedora, 

que, com a aplicação do item 22A conforme redação anterior, tinham seus possíveis 

dividendos ou recebimentos de lucros diferidos no tempo, bem como o 

levantamento de informações de que o procedimento proposto não é contrário as 

IFRS. 

 

4. Em decorrência da alteração do Pronunciamento Técnico CPC 18, que resultou na 

aprovação do Pronunciamento Técnico CPC 18 (R1), procedeu-se também a 

alteração da ICPC 09, a qual esteve em audiência pública até 21 de maio de 2012, e 

cuja divulgação de sua versão revisada ICPC 09 (R1) está sendo efetuada de forma 

conjunta com a do Pronunciamento Técnico CPC 18 (R1). 



 
 

 

2 

 

5. O CPC agradece por todas as sugestões e todos os comentários recebidos. 

 

 

 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 

Coordenadoria Técnica 


