
 

PARECER DE ORIENTAÇÃO CVM Nº 24, DE 15 DE JANEIRO DE 1992. 

EMENTA: Procedimentos a serem observados pelas 
companhias abertas e respectivos auditores 
independentes aplicáveis às demonstrações 
contábeis relativas aos exercícios sociais ebcerrados 
a partir de dezembro de 1991. 

1. INTRODUÇÃO  

O presente parecer tem por objetivo dar continuidade ao processo de orientação que vem sendo 
efetuado pela CVM junto às companhias abertas e respectivos auditores, sobre a elaboração e publicação 
das demonstrações contábeis, relatório da administração e parecer de auditoria.  

Este parecer é resultado do trabalho de análise das informações prestadas e observação dos 
principais problemas de dúvidas das companhias abertas, visando corrigir desvios e melhorar a qualidade 
das informações levadas ao público.  

2. CAPACIDADE OCIOSA  

O custo referente à capacidade instalada deve ser transferido às unidades produzidas, integralmente, 
sempre que as instalações produtivas estiverem sendo utilizadas em condições normais. A partir do ponto 
em que a ociosidade deixar de estar dentro dos limites da normalidade, o custo referente a essa ociosidade 
em excesso deve ser levado diretamente à despesa não operacional, a título de item extraordinário, não se 
admitindo a sua transferência para estoques, evitando-se, desta maneira, o risco de uma superavaliação 
destes e da não possibilidade de sua recuperação.  

A ociosidade anormal é um fator não rotineiro ou não recorrente e pode acontecer em função de 
greve, recessão econômica acentuada no setor de atuação da companhia ou outra razão econômica, 
interna ou externa, extemporânea.  

São custos de capacidade instalada, todos os de natureza fixa, como depreciação, aluguéis etc, 
inclusive os de supervisão incluídos nos gastos indiretos de fabricação.  

Na existência de capacidade ociosa, a companhia aberta elaborará nota explicativa para dar ciência 
da dimensão do fato aos interessados nas suas informações.  

3. DESCONTO A VALOR PRESENTE  

O desconto a valor presente previsto na INSTRUÇÃO CVM Nº 138, de 16 de janeiro de 1991, tem 
por finalidade principal a tradução de todos os valores do balanço em moeda da data de encerramento do 
período a que se refere, visando ao reconhecimento das receitas e despesas em estrito respeito ao regime 
de competência.  
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Significa eliminar do patrimônio e do resultado do período valores prefixados (receitas ou despesas) 
que ainda não foram efetivamente realizados. Não se deve, portanto, interpretar o desconto como uma 
forma de antecipar resultado a ocorrer em período subseqüente, pois há ativos e passivos monetários, que 
estão em moeda da data do balanço e que gerarão perdas e ganhos, que efetivamente pertencem a 
períodos seguintes.  

São exemplos clássicos de valores não sujeitos a desconto os adiantamentos a empregados e os 
dividendos a pagar.  

São exemplos clássicos de itens sujeitos a desconto os ativos recebíveis de venda a prazo e contas a 
pagar a fornecedores, quando não pós-fixados.  

A razão para a tradução a valor presente nestes casos é que tais contas têm embutido em seu valor 
de face a expectativa de um rendimento ou encargo financeiro nominal futuro, desde a data originária da 
transação comercial até a de sua liquidação financeira.  

Dúvidas têm sido levantadas, entretanto, com relação à tradução a valor presente nas seguintes 
hipóteses:  

a)  quando da existência de obrigações à vista e que serão liquidadas financeiramente após a data de 
encerramento do exercício social ou período, como é o caso, por exemplo, dos salários a pagar;  

b)  quando da existência de direitos, como as contas a receber decorrentes de tarifas públicas, 
expressas pelo seu valor à vista, mas que são liquidadas em período subseqüente.  

A tradução a valor presente objetiva, conceitualmente, à eliminação dos sobrepreços acrescidos aos 
preços praticados no mercado à vista, que são adotados visando a proteção do patrimônio, pela utilização, 
na maioria das vezes, das taxas correntes praticadas no mercado financeiro.  

À luz dos Princípios Fundamentais de Contabilidade " Denominador Comum Monetário" e " 
Confronto das Despesas com as Receitas e com os Períodos Contábeis (Regime de Competência)" , tais 
valores prefixados e que objetivam proteger o detentor do ativo no período subseqüente ao do 
encerramento do balanço devem ser reconhecidos contabilmente no período a que competem, ou seja, 
subseqüentemente ao período encerrado.  

É neste contexto que devem ser analisadas as duas hipóteses " a" e " b" antes referidas. No primeiro 
caso, as obrigações expressas pelo seu valor à vista ao final de um determinado período, como salários a 
pagar, não contêm qualquer junto ao seu valor, que procure protegê-las num período subseqüente.  

Assim é que, quanto mais tarde tais valores forem pagos, maior a perda que os credores 
experimentarão e maior o ganho monetário que o devedor obterá. Resta saber, então, quando este efeito 
deve ser registrado.  
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Deve ser registrado no período em que o poder aquisitivo da moeda sofrer variação, a ser 
classificado como perda ou ganho monetário e não como valor retificador na receita ou despesa financeira 
nominal oriunda de tradução a valor presente.  

No caso " b" sob análise, ou seja, dos direitos à vista que são faturados para recebimento a prazo, o 
raciocínio é o mesmo. Quando as tarifas de determinado serviço são calculadas, se são considerados nos 
custos a expectativa de futuros encargos financeiros nominais no prazo de recebimento das contas, para 
serem cobertos pela receita do serviço, está caracterizado o sobre preço antes citado e a companhia deve 
praticar o desconto a valor presente; caso contrário, não.  

Só se admite, portanto, a hipótese de existir venda a prazo pelo valor à vista, sem incluir junto, no 
regime inflacionário em que vivemos, no caso de serviços de utilidade pública, sujeitos a regulação, e 
desde que as evidências comprovem que não tenha sido considerado na tarifa o encargo financeiro 
nominal a ser coberto pelo usuário do serviço. Esta avaliação deve ser realizada pela empresa e pelo seu 
auditor independente.  

Entende-se, quando a companhia vende à vista e a prazo pelo mesmo preço, que este valor está 
formado levando-se em consideração o encargo financeiro nominal sobre a parcela a ser mantida em 
contas a receber no seu ativo e, portanto, inclui um rendimento nominal referente ao crédito concedido, 
que precisa ser descontado.  

Os valores descontados dos ativos e passivos são rendimentos e encargos financeiros nominais 
futuros, de operações de crédito realizadas, que devem ser apropriados no seu tempo certo e estarão 
sujeitos ao confronto com as perdas e ganhos inflacionários incidentes sobre os respectivos ativos e 
passivos monetários.  

Estes rendimentos e encargos financeiros, líquidos das respectivas perdas e ganhos inflacionários, 
devem ser classificados em contas de resultado juntamente com as receitas e despesas com as quais se 
identificam.  

É importante que este procedimento seja aplicado ao longo de todos os meses do ano, e não apenas 
no encerramento de cada trimestre de um exercício, o que não permitiria uma avaliação adequada das 
receitas e despesas do exercício em moeda constante.  

Os descontos a valor presente de passivos que se identificam com contas do ativo, depois do 
primeiro registro de ajuste ativo e passivo, devem também produzir uma despesa financeira nominal do 
período seguinte, a ser confrontada com os ganhos inflacionários oriundos dos mesmos passivos e estarão 
sujeitos à evidenciação, sempre que relevantes.  

Os referidos valores poderão deixar de ser apropriados na despesa e ser classificados no ativo, na 
hipótese de os valores passivos estarem financiando imobilizados em fase de construção.  
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Consoante disposto na Instrução supra referida e nos itens 12 e 06 dos Pareceres de Orientação nºs 
21, de 27 de dezembro de 1990, e 22, de 16 de janeiro de 1991, as companhias abertas devem reconhecer 
este ajuste a valor presente nos seus registros contábeis societários, a partir do exercício social que 
encerrar-se em dezembro de 1991, com os devidos ajustamentos contábeis do balanço de abertura de 
exercício, para produzir os seus efeitos nas demonstrações contábeis com correção integral, alvo de 
divulgação.  

4. AVANÇOS NA QUALIDADE DA INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.  

Algumas empresas têm demonstrado interesse ou desenvolvido trabalhos no sentido de levar ao seu 
usuário uma informação de melhor qualidade, através do aperfeiçoamento dos seus relatórios ou de 
informações mais completas.  

A CVM apóia e estimula estas iniciativas. São exemplos de formas de enriquecimento da 
informação levada ao público:  

o Demonstrações complementares, como:  

a)  Fluxo de caixa; e  

b)  Valor Adicionado  

o Notas sobre:  

a)  valor de mercado dos estoques, ouro e ações de alta liquidez; e  

b)  resultados por linhas de produtos ou negócios, em especial referentes às demonstrações 
consolidadas.  

o Divulgação:  

a)  maior ênfase às demonstrações financeiras consolidadas de maneira que as demonstrações 
individualizadas da companhia controladora sejam apresentadas num quadro separado, em menor 
destaque, contendo as contas e seus respectivos valores exigidos em lei.  

b)  elaboração das demonstrações contábeis consolidadas, mesmo quando os investimentos em 
controladas não atingirem 30% (trinta por cento) do seu patrimônio líquido, conforme previsto no artigo 
249 da LEI Nº 6.404/76.  
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c)  maior ênfase às demonstrações com correção integral, de maneira que as elaboradas na forma 
societária, quando publicadas, sejam também apresentadas em separado, contendo as contas e valores 
exigidos legalmente.  

É entendimento desta CVM que as companhias abertas que apresentarem balanços e resultados 
iguais, na forma societária e correção integral, poderão divulgar apenas o conjunto das demonstrações 
com correção integral, considerando-se que, essencialmente, são as mesmas peças contábeis e que as 
diferenças existentes referem-se tão somente à forma como são apresentadas.  

Do ponto de vista informativo, a divulgação de uma única informação, e na forma mais adequada, 
elimina interpretações duvidosas e impede o seu mau uso, beneficiando o Mercado de Valores 
Mobiliários com a clareza e qualidade de números com melhor qualidade conceitual.  

De acordo com a INSTRUÇÃO CVM Nº 138/91, Pareceres de Orientação nºs 21/90 e 22/91 e as 
orientações contidas neste parecer, a respeito de desconto a valor presente e correção monetária dos 
estoques, a serem reconhecidos na contabilidade societária da companhia, estamos caminhando no 
sentido de não haver mais fundamento para resultados diferenciados entre as demonstrações na forma 
societária e da correção monetária integral. No entanto, ocorrendo tal fato, a CVM estimula as 
companhias abertas a divulgarem as demonstrações com correção integral no corpo principal do conjunto 
informativo, apresentando as demonstrações na forma societária em separado, em menor destaque 
contemplando as contas e valores necessários ao atendimento das exigências legais.  

5. PARECER DO AUDITOR INDEPENDENTE  

A opinião do Auditor Independente, contida no seu parecer relativo às demonstrações contábeis de 
encerramento de exercício, deve referir-se aos dois exercícios sociais apresentados comparativamente, em 
especial quando as demonstrações do período anterior tenham merecido ajuste e mesmo que os trabalhos 
referentes a esse período tenham sido realizados por outro Auditor.  

Este entendimento está de acordo com as " Normas de Auditoria Independente das Demonstrações 
Contábeis (NBC-T-11)" , aprovadas pela INSTRUÇÃO CVM Nº 145, de 10 de maio de 1991.  

Ressalva-se que no exercício que incluir o mês de dezembro de 1991, as demonstrações contábeis 
comparativas devem considerar o disposto no artigo 12 e seus parágrafos da INSTRUÇÃO CVM Nº 
167/91, assim como o item 10 deste Parecer de Orientação.  

A adoção de práticas contábeis inconsistentes ou em desacordo com os Princípios Fundamentais de 
Contabilidade, sempre que relevantes, obriga a sua evidenciação em nota explicativa ou no corpo do 
Parecer, de modo a revelar os montantes envolvidos, quando passíveis de mensuração, e os efeitos sobre 
as demonstrações contábeis. Do ponto de vista informativo, é fundamental que os Auditores 
Independentes se certifiquem de que os reflexos sobre os dividendos e contas específicas do patrimônio 
líquido sejam claramente evidenciados.  
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6. RESERVA DE REAVALIAÇÃO  

A única destinação para esta reserva é a transferência para lucros ou prejuízos acumulados, de 
acordo com a depreciação, amortização, exaustão e demais formas de realização do ativo reavaliado, 
consoante INSTRUÇÃO CVM Nº 170, de 03 de janeiro de 1992.  

7. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS ESTOQUES  

O artigo 185 da LEI Nº 6.404/76, que estabelece a forma e as contas sujeitas à correção monetária, 
foi revogado pelo artigo 2º da Lei nº 1.730/89. Aquele artigo estabelecia que " os efeitos da modificação 
do poder de compra da moeda sobre o valor dos elementos do patrimônio e os resultados do exercício" 
deveriam ser considerados nas demonstrações contábeis (e para que isso fosse plenamente atendido seria 
necessária a correção de todos os itens não-monetários, principalmente dos estoques, quando a sua não 
correção causasse distorções relevantes).  

Com a revogação do artigo 185 da LEI Nº 6.404/76, verificou-se um vácuo legislativo-societário 
sobre este assunto, embora o artigo 177 (não revogado) da mesma Lei determinasse (e ainda determina) 
que a escrituração da companhia deve ser mantida com " observância aos princípios de contabilidade 
geralmente aceitos" (Princípios Fundamentais de Contabilidade). E é de pleno conhecimento dos 
profissionais da área contábil que, dentre estes princípios, figura o do Denominador Comum Monetário (a 
este respeito, a CVM, antes da revogação do citado art. 185, aprovou, através da DELIBERAÇÃO CVM 
Nº 29/86, pronunciamento do IBRACON sobre a Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade, em que 
foram elencados e explicitados os postulados princípios e convenções contábeis).  

Resumidamente, pelo princípio do Denominador Comum Monetário, as demonstrações contábeis 
devem ser expressas em termos da moeda nacional, considerada a sua manutenção em termos de poder 
aquisitivo constante. Assim, embora revogado o referido artigo 185, poderíamos entender que, para 
atendimento aos objetivos da LEI Nº 6.404/76, e mais especificamente ao artigo 177, a companhia jamais 
poderia deixar de efetuar a correção monetária das suas demonstrações.  

Com o advento da LEI Nº 7.799/89, foi restabelecida esta correção, embora, conforme referido no 
seu artigo 2º, apenas para " efeito de determinar o lucro real-base de cálculo do Imposto de renda das 
pessoas jurídicas" . Entretanto, por simplicidade ou costume, os procedimentos estabelecidos na referida 
Lei foram estendidos às demonstrações contábeis, elaboradas para fins societários. A LEI Nº 7.799/89 
determinou a correção monetária das contas do Ativo Permanente, do Patrimônio Líquido e de outras, 
sem, no entanto, incluir os estoques (exceto de imóveis a comercializar).  

Mais recentemente, foi editada a LEI Nº 8.200/91 estabelecendo o indexador e 
determinado/facultando às empresas procederem correções do passado. Esta Lei, embora estenda seus 
efeitos às demonstrações para fins societários, não estabeleceu quais as contas que devem ser corrigidas, e 
nem estendeu as disposições da LEI Nº 7.799/89 a estas demonstrações. O DECRETO Nº 332/91, que 
regulamenta a LEI Nº 8.200/91, elenca em seu artigo 4º as contas que devem ser objeto de correção, 
aumentando o rol já exigido pela LEI Nº 7.799/89, sem, no entanto, incluir os estoques. Entretanto, este 
Decreto, conforme referido no seu artigo 1º, também objetiva " determinar o lucro real-base de cálculo do 
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imposto de renda das pessoas jurídicas" . Além disso, prevê, em seu artigo 48, que cabem à CVM, ao 
BACEN e à SUSEP baixar normas complementares, no âmbito da competência de cada órgão.  

Portanto, como não existe, do ponto de vista da legislação societária, uma relação de contas sujeitos 
ou não à correção monetária, sendo a relação existente apenas para fins tributários, entendemos que não 
existe qualquer impedimento para que a companhia corrija seus estoques e outros itens não-monetários. 
Por outro lado, do ponto de vista técnico, desnecessário é fazer qualquer referência à importância dessa 
correção e às distorções que podem ocorrer caso não seja adotada.  

Cabe à companhia, juntamente com os seus auditores independentes, avaliar, à luz dos Princípios 
Fundamentais de Contabilidade, principalmente o do  

Denominador Comum Monetário, a necessidade da sua adoção. A Comissão de Valores Mobiliários 
aceita e recomenda que seja efetuada a correção monetária dos estoques e de outros itens não-monetários, 
nas demonstrações elaboradas para fins societários, quando a sua não utilização causar efeitos relevantes 
nos resultados, no valor dos ativos ou no patrimônio líquido.  

A adoção deste procedimento, no entanto, obriga à sua aplicação consistentemente ao longo do 
tempo, bem como à correção dos estoques no início do período, a ser lançada diretamente a lucros ou 
prejuízos acumulados e, eventualmente, a ajuste a valor de mercado, com a conseqüente evidenciação em 
nota explicativa.  

8. PROGRAMA DE DESESTATIZAÇÃO  

A LEI Nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, estabeleceu dois conceitos para os valores 
mobiliários, quando representados por aplicação em participação em outras sociedades, conforme 
critérios de avaliação definidos nos incisos I e III do artigo 183. O inciso I trata das aplicações em ações 
não consideradas como investimento, ou seja, sem caráter de permanência, por isso classificadas no ativo 
circulante ou realizável a longo prazo. No inciso III são tratadas as aplicações em ações que possuem 
característica de permanente e que, conforme estabelecido no artigo 179, inciso III, são classificadas 
como investimentos.  

O critério de avaliação para os investimentos permanentes, estabelecido na Lei das S.A. e na 
INSTRUÇÃO CVM Nº 01/78, determina que seja utilizado o método de equivalência patrimonial para os 
investimentos em sociedades controladas e os relevantes em sociedades coligadas, e o método de custo de 
aquisição corrigida monetariamente para avaliação dos demais investimentos permanentes. Em ambos os 
métodos, o critério de avaliação prevê a constituição de provisão para perdas prováveis na realização do 
valor do investimento, desde que esta perda seja de caráter permanente.  

A INSTRUÇÃO CVM Nº 01/78 caracteriza a necessidade de constituição da previsão para perdas 
nos seguintes casos:  
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o Perdas efetivas, em virtude de eventos que resultaram em perdas não contempladas nas 
controladas/coligadas ou em virtude de responsabilidades, quando aplicável, para cobertura de prejuízos 
acumulados em excesso ao capital social da controlada/coligada, e  

o Perdas potenciais decorrentes de tendência de perecimento do investimento, elevado risco 
de paralisação das operações da controlada/coligada, eventos que possam prever perda parcial ou total do 
valor contábil do investimento ou do montante dos créditos contra as controladas/coligadas e para 
cobertura de garantias ou avais concedidos referentes a obrigações vencidas.  

O critério de avaliação das participações societárias não classificadas como investimento 
permanente, de acordo com o artigo 183, inciso I, da Lei das S.A., deve ser pelo custo de aquisição ou 
valor de mercado, se este for menor, sendo feitas as provisões necessárias para ajustá-lo ao valor provável 
de realização, admitindo-se a correção monetária do custo de aquisição até o limite do seu valor de 
mercado. Assim, as companhias abertas que possuem participações societárias, sujeitas à privatização e 
classificadas no ativo permanente, na efetiva inclusão dessas participações no Programa de 
Desestatização (que pode ser evidenciada pela publicação do Decreto e depósito das ações no Fundo 
Nacional de Desestatização), e desde que haja certeza de realização, devem proceder à sua reclassificação 
para o realizável a longo prazo ou para o circulante, dependendo da expectativa quanto ao prazo de 
realização, adotando-se a partir deste momento o método de avaliação correspondente.  

Em decorrência desta reclassificação, os seguintes aspectos devem ser considerados:  

a)  nos casos em que os investimentos venham sendo avaliados pelo método de equivalência 
patrimonial, a companhia deverá manter este procedimento até a data da sua reclassificação. Especial 
atenção deve ser dada aos dividendos a serem recebidos por conta de resultados já computados na 
investidora, via equivalência patrimonial. Neste caso, o montante dos dividendos, quando recebidos (ou 
declarados), deverão ser deduzidos do valor do investimento;  

b)  embora classificadas fora do permanente, estas participações devem continuar sendo corrigidas 
monetariamente até a data da sua alienação (conforme item 4 do Parecer de Orientação CVM nº 21, de 27 
de dezembro de 1990); e  

c)  evidenciada a existência de perda provável na realização do investimento e sendo possível a sua 
mensuração, deve ser constituída a respectiva provisão.  

Embora a LEI Nº 8.031, de 12 de abril de 1990, estabeleça que os investimentos sujeitos à 
privatização devam ser mantidos registrados sem alteração de critério até o fim do processo, quando então 
se apuraria o ganho ou a perda na alienação destes investimentos, tal fato não descaracteriza, nem 
constitui elemento impeditivo para a adoção dos procedimentos referidos neste Parecer de Orientação. 
Isto porque a inclusão deste dispositivo legal teve como objetivo apenas deixar claro, em lei, que o 
depósito das ações no Fundo Nacional de Desestatização não configura transferência de propriedade da 
participação ou do controle acionário, não cabendo, por conseguinte, a baixa deste investimento nos 
registros contábeis da investidora/controladora.  
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Devem ser divulgados pelas companhias abertas envolvidas, juntamente com as suas demonstrações 
contábeis, todos os atos e fatos relevantes que sejam do conhecimento de seus administradores, cuja 
revelação não ponha em risco interesse legítimo da companhia, em razão da importância do processo de 
privatização, em especial com relação aos seus reflexos para efeitos de avaliação e tomada de decisão por 
parte do usuário da informação contábil da companhia.  

A nota explicativa deve discriminar, quando relevantes, no mínimo as seguintes informações:  

a)  modalidade operacional de privatização (alienação individual ou em bloco, se tiver mais de uma 
participação privatizável, através de leilão, abertura de capital, aumento de capital com renúncia de 
subscrição, alienação, locação ou arrendamento dos bens e instalações, transformação, fusão, cisão, 
dissolução etc.);  

b)  estágio do processo de privatização, incluindo breve histórico dos fatos relevantes ocorridos no 
período;  

c)  valor contábil do investimento privatizável e método de avaliação, valor patrimonial na data da 
demonstração/informação contábil, valor de mercado, quando for o caso (três últimas cotações médias até 
a data da publicação ou da remessa da ITR) e o valor da avaliação (valor mínimo de realização, conforme 
procedimento previsto no DECRETO Nº 99.463/90);  

d)  montante da provisão para desvalorização, ou perda permanente, e respectivo fundamento, ou 
esclarecimento das razões que determinaram o não provisionamento;  

e)  informações precisas a respeito das transações com partes relacionadas, na forma da 
DELIBERAÇÃO CVM Nº 26/86, com destaque para os saldos ativos e passivos, receitas e despesas 
decorrentes de transações efetuadas com empresas objeto de privatização;  

f)  montante dos recursos a serem utilizados na quitação de dívidas para com o setor público, valor 
do saldo eventual a ser aplicado na aquisição de títulos da dívida pública, federal de longo prazo e 
condições nas quais serão feitas as aplicações, se já conhecidas à época da divulgação das informações 
trimestrais ou das demonstrações contábeis; e  

g)  pendências judiciais e trabalhistas, inclusive com o fundo de pensão dos empregados, e 
montantes envolvidos.  

No caso de companhia aberta e diretamente sujeita à privatização, além das informações sobre a 
modalidade operacional de privatização e o estágio em que se encontra o processo, conforme antes 
mencionado, os seguintes aspectos devem ser considerados:  

a)  na aplicação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade (vide Estrutura Conceitual Básica da 
Contabilidade, aprovada pela DELIBERAÇÃO CVM Nº 29, de 05 de fevereiro de 1986), deve ser 
considerado o postulado básico da Continuidade. Este postulado define a entidade como " algo capaz de 
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produzir riqueza e gerar valor continuamente, sem interrupções" e em consonância com ele está o 
princípio de Custo como Base de Valor;  

b)  entretanto, se há certeza ou mesmo evidências bastante sólidas de descontinuidade das 
atividades da companhia, deve ser, então, abandonado o princípio do Custo como Base de Valor, 
adotando-se, em substituição, um valor de saída ou de realização para os seus ativos;  

c)  adicionalmente, deve a companhia registrar indenizações e multas por quebra de contrato, no 
que couber, registrar a exigibilidade resultante dos compromissos trabalhistas e de cobertura de recursos 
para o fundo de pensão dos empregados, assim como atentar para a eventual necessidade de transferência 
para o passivo circulante de obrigações de longo prazo; e  

d)  estes mesmos aspectos devem ser considerados pelas companhias abertas, que possuem 
investimentos e/ou créditos em empresas sujeitas à privatização, cuja modalidade operacional implique a 
descontinuidade das operações dessas sociedades.  

A divulgação das informações antes referidas, juntamente com as demonstrações contábeis, não 
descaracteriza a necessidade de divulgação, pelos administradores das companhias abertas, sem prejuízo 
dos demais envolvidos no processo de privatização, de informações relevantes que forem do seu 
conhecimento, na forma estabelecida na INSTRUÇÃO CVM Nº 31, de 08 de fevereiro de 1984.  

No caso da companhia que esteja na posição de compradora das ações de empresas privatizadas, 
usando para esse fim diversos ativos, dentre eles títulos da dívida pública federal e outros créditos contra 
a União, ela deverá tornar o valor contábil destes ativos, líquido das provisões para ajustá-los ao valor 
provável de realização, para transferência ao ativo permanente.  

No caso de investimentos avaliados pelo custo, este será o valor de avaliação.  

Quando o investimento estiver sujeito à avaliação pelo método de equivalência patrimonial, o seu 
valor de patrimônio líquido, confrontando com o custo de aquisição, conforme antes comentado, resultará 
em ágio ou deságio a ser registrado em conta própria.  

9. CRÉDITO DE IMPOSTO DE RENDA ORIUNDO DE PREJUÍZO  

Em linha com o disposto no art. 1º, inciso II, da Instrução CVM nº 167, de 17 de dezembro de 1991, 
o crédito de imposto de renda oriundo de prejuízo fiscal não deve ser reconhecido contabilmente, a não 
ser na hipótese de haver garantia de sua realização, fundada em obrigação com o imposto de renda a 
longo prazo, no limite deste valor passivo, e compativelmente com o período de sua realização.  

10. EFEITOS DA CORREÇÃO MONETÁRIA DA LEI Nº 8.200/91.  
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Na elaboração dos cálculos da correção monetária especial, conforme previsto no artigo 6º, inciso I, 
da INSTRUÇÃO CVM Nº 167, de 17 de dezembro de 1991, a companhia aberta, que julgar relevante 
retroagir para período anterior, ao da existência do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, do 
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, poderá fazê-lo adotando índice nacional 
representativo da variação geral do nível de preços, como o IGP - Índice Geral de Preços da Fundação 
Getúlio Vargas.  

O parágrafo 1º do Art. 12 da INSTRUÇÃO CVM Nº 167/91 facultou a publicação de informações 
comparativas relativas às demonstrações do resultado e das origens e aplicações de recursos do exercício 
que incluir o mês de dezembro de 1991, concedendo prazo de seis meses para as companhias com títulos 
admitidos à negociação em Bolsa de Valores divulgarem-nas. No entanto, considerando a sua importância 
para o Mercado de Valores Mobiliários, a CVM recomenda que esta divulgação ocorra no menor espaço 
de tempo possível.  

Quando ocorrer a apresentação do balanço patrimonial e da demonstração das mutações do 
patrimônio líquido do período anterior, ajustados pelos efeitos dos artigos 2º e 3º da LEI Nº 8.200/91, 
para fins de comparação com as demonstrações deste último exercício, é perfeitamente aceitável a não 
compatibilização entre os valores formadores dos lucros ou prejuízos acumulados; da data de 
encerramento do período anterior, com o resultado líquido a ser apresentado na demonstração do 
resultado, também do exercício anterior, ajustada pelos mesmos efeitos, uma vez que esta última 
demonstração tem apenas finalidade informativa e adota o pressuposto de que a correção monetária teria 
sido reconhecida ao seu tempo certo, o que de fato não aconteceu.  

Dentro deste mesmo contexto, a nota explicativa destinada a informar o resultado líquido do 
exercício de 1990, conforme previsto na alínea " c" do Art. 13 da INSTRUÇÃO CVM Nº 167/91, como 
pode ser elaborada antes da preparação da demonstração ajustada do resultado do exercício anterior, 
poderá ser feita com base em valores aproximados ou estimativos.  

Destaca-se, conforme parágrafos a seguir, que o resultado do exercício de 1990 pode ser apurado 
com base no INPC e IPC, recebendo influência maior de um dos dois indexadores, de acordo com a época 
de formação dos ativos e eventual reavaliação realizada. Como conseqüência, a apuração deste resultado, 
pelo método da correção monetária integral, merecerá ajustes, para eliminar os efeitos do indexador que 
apresentar menor influência.  

Na aplicação das correções previstas, nos Artigos 2º e 3º da LEI Nº 8.200/91, de acordo com os 
critérios estabelecidos pelo DECRETO Nº 332/91, e considerando-se a Instrução Normativa nº 114, de 04 
de dezembro de 1991, do Departamento da Receita Federal, é possível que ocorra que os valores totais 
encontrados, dos ativos corrigidos de acordo com o INPC, sejam menores que os produzidos pela 
aplicação do IPC em 1990 e variação do BTNF em janeiro de 1991.  

Ocorrendo esta hipótese, a companhia aberta deve aceitar os valores apurados com a aplicação do 
IPC em 1990 e do BTNF em janeiro de 1991, em razão da condição mandatória da norma que regula a 
matéria. No entanto, este procedimento pode conduzir a uma superavaliação dos ativos, de modo que a 
recuperação pela atividade econômica da companhia fique comprometida. É importante que a análise 
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deste fato seja efetuada e, quando cabível, seja contabilizado o ajuste que adeque o ativo da companhia à 
sua potencialidade de gerar benefícios.  

De acordo com o inciso IV do artigo 6º da INSTRUÇÃO CVM Nº 167/91, a correção monetária 
especial será apropriada no Patrimônio Líquido pelo seu valor líquido dos tributos incidentes, os quais 
serão classificados no passivo exigível a longo prazo. Idêntico procedimento é aplicável à Reserva de 
Reavaliação, conforme parágrafo 2º do Art. 10 da citada Instrução.  

É comum o questionamento a respeito deste critério contábil, em especial com relação à época de 
registro desta obrigação como exigibilidade, alegando que aqueles acréscimos patrimoniais não produzem 
efeitos tributários.  

Isto é verdadeiro quando se analisa o problema do ponto de vista fiscal. No entanto, 
societariamente, um acréscimo de ativo, aceito como uma avaliação contábil adequada do patrimônio, 
inclusive para fins de mensuração do valor da depreciação, amortização etc., que dele decorre, e que não 
será passível de dedução como despesa para fins fiscais, caracteriza um acréscimo de ativo diferenciado, 
ou seja, sujeito a restrição. Conseqüentemente, a restrição correspondente deve estar evidenciada no 
passivo, conceitualmente, também denominado de restrição aos ativos.  

De outros pontos de vista, seria também, CONTABILMENTE, impróprio o não reconhecimento 
deste passivo, no momento do acréscimo do ativo, pelas seguintes razões:  

a)  o patrimônio líquido das companhias abertas estaria contemplando um valor sujeito a diluição; e  

b)  os resultados futuros seriam afetados por uma provisão para imposto de renda não associada 
com as receitas, e despesas do período, contrariando o regime de competência, também se referindo à 
reserva de correção monetária especial.  

Na mesma linha do antes exposto, há que ser registrado como passivo circulante e exigível a longo 
prazo, em contrapartida de lucros ou prejuízos acumulados, os valores de contribuição social e imposto 
sobre o lucro líquido devidos com base na correção do artigo 3º da LEI Nº 8.200/91, adicionada ao ativo, 
de acordo com o disposto no art. 39 e parágrafo 2º do Art. 41 do DECRETO Nº 332, de 04 de novembro 
de 1991. Com relação ao Imposto sobre o lucro líquido, deve ser observado ainda o prazo de sua 
incidência, até 31 de dezembro de 1992, conforme Art. 75 da LEI Nº 8.383/91.  

11. ÍNDICES DE INFLAÇÃO PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 1991  

A CVM entende que podem ser utilizados, para fins societários e da sistemática de correção 
monetária integral, os mesmos índices estabelecidos pelo Departamento da Receita Federal, através do 
Ato Declaratório nº 02, de 03 de janeiro de 1992.  

12. RESERVA DE LUCROS A REALIZAR  
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A LEI Nº 6.404, de dezembro de 1976, contemplou disposições disciplinando a sua constituição e 
determinando a sua inclusão e exclusão no cômputo do dividendo mínimo obrigatório. No entanto, 
transcorridos todos estes anos desde a sua criação, dúvidas e erros ainda permanecem quanto à forma de 
realização e reversão desta Reserva, o que tem suscitado às companhias a adoção dos mais diversos 
procedimentos e interpretações.  

A constituição da Reserva de Lucros a Realizar tem por finalidade postergar o pagamento do 
dividendo obrigatório (art. 202, LEI Nº 6.404/76) até o exercício em que os lucros a realizar, que deram 
origem à reserva, sejam " financeiramente" realizados, compatibilizando, desta forma, a disponibilidade 
financeira da companhia com a proposição de pagamento dos dividendos.  

- CONSTITUIÇÃO  

A Reserva de Lucros a Realizar é constituída pelo montante remanescente dos lucros a realizar, 
após tais lucros já terem sido destinados à constituição das reservas de que tratam os artigos 193 a 196, da 
LEI Nº 6.404/76 (Reservas Legal, Estatutária, para Contingências e de Retenção de Lucros, inclusive na 
conta de Lucros Acumulados).  

Para este efeito, consideram-se lucros a realizar, nos termos da citada Lei n. 6.404:  

a)  o saldo credor da conta de registro das contrapartidas dos ajustes de correção monetária;  

b)  o aumento do valor do investimento em coligadas e controladas;  

c)  o lucro em vendas a prazo realizável após o término do exercício seguinte.  

No caso do item " a" acima, deve ser ressaltado que a sua simples existência não implica 
necessariamente, dos pontos de vista econômico e financeiro, na caracterização de lucros a realizar. Na 
maioria dos casos em que existe saldo credor de correção monetária também existem, em contrapartida, 
outros efeitos inflacionários, tais como, despesas de variação monetária, que deveriam ser contempladas 
como dedução deste saldo credor e que tecnicamente invalidam a idéia de que parte do lucro formado por 
este saldo não está financeiramente realizado. Na realidade, somente se deveria considerar esta hipótese 
(letra " a" ) na existência de fontes de financiamento que estivessem financiando ativos de lenta 
realização, tais como, empréstimos subsidiados vinculados a ativos permanentes, com encargos abaixo da 
inflação, gerando, portanto, ganhos monetários decorrentes da inflação. Este fato fica bastante 
evidenciado quando se examina as demonstrações contábeis elaboradas pela correção integral.  

No caso do item " b" , a LEI Nº 6.404/76 se refere ao aumento do valor do investimento em 
coligadas e controladas, conforme previsto no item III, do art. 248 da mesma lei.  

A interpretação que tem sido dada sobre este comando legal, materializada através dos 
procedimentos que têm sido utilizados pelas companhias abertas, é o da constituição da reserva de lucros 
a realizar, com a utilização do resultado líquido da equivalência patrimonial, contemplando-se os 
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resultados positivos e negativos, operacionais ou não, só existindo lucro a realizar quando este resultado 
líquido é positivo.  

É importante, entretanto, verificarmos que o resultado decorrente de equivalência patrimonial, 
passível de utilização para a constituição da reserva de lucros a realizar, deve ser positivo, ou seja, só são 
passíveis de serem reservados para destinação futura lucros ou algum outro tipo de acréscimo (aumento) 
produzido pelo patrimônio das sociedades investidas. Assim, quando se destina o resultado líquido de 
equivalência patrimonial para a constituição da reserva, a rigor estão sendo compensados lucros e/ou 
acréscimos patrimoniais de determinadas investidas, com prejuízos e/ou reduções patrimoniais de outras 
investidas.  

Esta compensação, entretanto, não pode ser feita automaticamente, pois desde que feita, há o risco 
de se compensar prejuízos que poderiam ser deduzidos de reservas existentes no próprio patrimônio das 
investidas. Dito em outras palavras, só é admissível a compensação de prejuízos e decréscimos 
patrimoniais entre os patrimônios das investidas, desde que a investida geradora dos prejuízos não tenha, 
em sua composição patrimonial, quaisquer reservas de capital ou de lucros passíveis de compensação com 
os prejuízos. Nestes casos, e só neles, é admitida a dedução de prejuízos de determinada investida com os 
lucros e/ou reservas de outra investida, dentro da conta de investimentos da controladora ou investidora.  

Possibilita-se com este procedimento, atender à boa técnica contábil, técnica esta baseada 
fundamentalmente na mensuração e avaliação econômico-financeira, do retorno de cada investimento 
tomado individualmente num primeiro momento, e secundariamente, na mensuração e avaliação da 
aplicação de recursos na " conta de investimentos" , entendido aqui como o somatório de todas as 
aplicações em sociedades controladas e coligadas como se fossem um único ativo.  

No caso do item " c" , costuma-se entender como " lucro" o valor do lucro bruto, semelhante ao 
conceito utilizado na equivalência patrimonial e na consolidação, quando da eliminação de resultados não 
realizados.  

Quando a venda é para recebimento em várias parcelas, considera-se o lucro total da operação 
distribuído pelas parcelas, proporcionalmente ao valor de cada uma delas.  

Incluem-se neste rol de lucro a receber a longo prazo quaisquer resultados apropriados por regime 
de competência, a serem recebidos após o exercício social seguinte, como é o caso de receitas financeiras 
durante períodos de carência.  

Obviamente, não se incluem receitas que, especificamente, tenham sido objeto de provisionamento 
por dúvida quanto à sua realização.  

Ressalte-se, novamente, que somente as parcelas dos lucros a realizar, que excedam os montantes já 
retidos no exercício nas Reservas de Lucros (art. 193 a 195 da LEI Nº 6.404/76) e nas retenções de lucros 
efetuadas, sejam estas últimas decorrentes de orçamentos de capital aprovados previamente pela 
Assembléia Geral (art. 196 da LEI Nº 6.404), ou decorrentes da pura e simples manutenção de lucros na 
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conta de resultado acumulado sem destinação específica (art. 8º da INSTRUÇÃO CVM Nº 59, de 
22/12/86), poderão ser classificadas em Reserva de Lucros a Realizar.  

- REALIZAÇÃO  

SEGREGAÇÃO POR ORIGEM  

Para fins de controle dos montantes realizados no exercício e a realizar em exercícios futuros, é 
importante que seja identificada a origem dos lucros a realizar destinados à formação da Reserva de 
Lucros a Realizar, e que sejam segregados contabilmente os seus respectivos valores em sub-contas 
distintas, conforme sua origem.  

REVERSÃO DA RESERVA E SUA CORREÇÃO MONETÁRIA  

A Reserva de Lucros a Realizar é constituída por transferência da conta Lucros/Prejuízos 
Acumulados. Assim, à medida em que for ocorrendo a realização, qualquer que tenha sido a sua forma, a 
correspondente proporção da reserva deve ser obrigatoriamente revertida e computada no cálculo do 
dividendo obrigatório.  

O reconhecimento da variação do poder aquisitivo da moeda nacional sobre os elementos do 
patrimônio e do resultado do exercício faz-se no patrimônio líquido, com a atualização monetária dos 
seus componentes (contas dele integrantes). Assim, não só deve ser corrigido o saldo da Reserva de 
Lucros a Realizar, como toda a sua movimentação, incluída aí a realização da reserva. Assim, o montante 
revertido da Reserva de Lucros a Realizar deverá contemplar a sua respectiva correção monetária e, 
conseqüentemente, os dividendos a serem distribuídos também deverão estar corrigidos monetariamente.  

CÔMPUTO NO CÁLCULO DO DIVIDENDO OBRIGATÓRIO  

Neste sentido, determina o artigo 186, da LEI Nº 6.404/76, que a demonstração da conta de 
Lucros/Prejuízos Acumulados discriminará as reversões de reservas (inciso II) e as transferências para 
reservas (inciso III). Determina ainda o inciso III do artigo 202 da mesma Lei, que, no cálculo do 
dividendo obrigatório, será diminuído o montante dos lucros a realizar transferido para a Reserva de 
Lucros a Realizar e será acrescido o montante anteriormente registrado nesta reserva que tenha sido 
realizado no exercício.  

Desta forma, depois de computado no cálculo do dividendo mínimo obrigatório é que o montante 
revertido da Reserva de Lucros a Realizar, que remanescer após a compensação de prejuízos acumulados 
e após a dedução do dividendo, deverá ser destinado para aumentar o capital social, ou para o pagamento 
de dividendos complementares.  

Inadmissível é, portanto, a utilização da Reserva de Lucros a Realizar diretamente em aumento de 
capital, sem antes transitar pela conta de resultados acumulados e sem ter entrado na base de cálculo do 
dividendo obrigatório que foi postergado.  
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CRITÉRIOS DE REALIZAÇÃO  

Conforme referido anteriormente, os lucros a realizar podem ser decorrentes do saldo credor da 
correção monetária, do aumento do valor do investimento em controladas e coligadas ou em decorrência 
de lucros em vendas a prazo realizável após o término do exercício seguinte.  

Resultado de Equivalência Patrimonial  

Sendo a origem dos lucros a realizar decorrentes do aumento do valor do investimento em 
controladas e coligadas, em virtude da adoção do método de equivalência patrimonial, a realização se 
processa mediante o recebimento de lucros e dividendos, ou mediante baixa por aliciação ou perecimento 
do investimento.  

Ainda neste caso, consoante disposição contida no inciso XXXII, da INSTRUÇÃO CVM Nº 01/78, 
a companhia deve reverter a correspondente parcela da Reserva de Lucros a Realizar, e computá-la no 
cálculo do dividendo obrigatório, sempre que houver aumento de capital, na coligada ou na controlada, 
decorrente da incorporação de lucros ou de reservas de lucros. Esta disposição tem como objetivo a 
proteção ao acionista minoritário da controladora ou da investidora, evitando que, em virtude da 
capitalização, na controlada ou na coligada, da totalidade dos lucros apurados, não sejam distribuídos os 
dividendos obrigatórios a que o acionista da controladora ou da investidora tem direito de receber.  

Resultado de Correção Monetária  

Sendo a origem dos lucros a realizar o saldo credor de correção monetária, não existe um critério 
técnico adequado que seja de fácil utilização. Na prática, tem-se adotado o critério determinado na 
legislação do imposto de renda para realização do " lucro inflacionário" , que se processa por depreciação, 
amortização ou exaustão, ou por baixa em virtude da alienação, desapropriação, transferência ou 
perecimento dos bens ou direitos que deram origem ao " lucro inflacionário" .  

Vendas a Longo Prazo  

No caso de lucros em vendas a prazo realizável após o término do exercício subseqüente, a 
realização se processa pela transferência dos direitos a receber para o ativo circulante ou pelo recebimento 
antecipado destes direitos.  

- A IDENTIFICAÇÃO DOS LUCROS A REALIZAR POR ORIGEM  

A existência, em um mesmo exercício, de mais de uma modalidade de lucros a realizar, às vezes 
não permite uma diferenciação adequada dos montantes destes lucros, a fim de que seja feita a correta 
aplicação das formas de realização acima referidas.  
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A falta de um procedimento uniforme para reconhecimento dos montantes realizados tem como 
conseqüência a utilização, nas companhias abertas, dos mais diversos critérios de realização, o que leva, 
na maioria das vezes, a companhia a não considerar, no cálculo do dividendo obrigatório, lucros que já 
foram realizados financeiramente.  

Por vezes ocorrem situações em que, existindo mais de uma das modalidades de lucros a realizar, o 
montante destinado à constituição da reserva é inferior a qualquer dos montantes individuais destes lucros 
a realizar. Quando isto ocorre, a identificação da origem dos lucros a realizar, bem como a determinação 
do critério de realização, podem ser feitas diferentemente em cada companhia, e acarretar prejuízo aos 
acionistas minoritários, pela retenção dos dividendos obrigatórios, quando a companhia já possui os 
recursos necessários para pagá-los parcial ou totalmente.  

Poder-se-ia argüir se neste caso o critério mais justo não seria o de distribuir proporcionalmente o 
montante a ser destinado à Reserva de Lucros a Realizar entre as diversas modalidades de lucros a 
realizar existentes no exercício, sendo a Reserva realizada com base nesta proporção. Além das 
dificuldades operacionais deste método, entendemos que, como a constituição da Reserva de Lucros a 
Realizar tem como única e exclusiva finalidade postergar o pagamento do dividendo obrigatório, 
compatibilizando este pagamento com a disponibilidade financeira da companhia, assim que houver a 
entrada dos recursos necessários para o pagamento dos dividendos, a companhia deverá efetuá-lo.  

Desta forma, à medida em que os recursos provenientes dos lucros destinados à constituição da 
reserva forem ingressando na companhia ou forem considerados realizados, independentemente de terem 
se originado de qualquer das três modalidades de lucros a realizar, a correspondente proporção da 
Reserva de Lucros a Realizar deverá ser revertida para a conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados e 
contemplada no cálculo do dividendo obrigatório.  

Em outras palavras, se a companhia dispõe de recursos suficientes para pagamento de qualquer 
parcela do dividendo obrigatório que foi postergado, recursos estes, frisamos, provenientes da realização 
de qualquer das três modalidades de lucros a realizar, ela deverá fazê-lo, não importando se a realização 
for pelo recebimento de recursos relativos a vendas a longo prazo, recebimento de dividendos de 
coligadas ou controladas ou realização do saldo credor de correção monetária (que, como já vimos 
anteriormente, nem deveria estar postergando o pagamento dos dividendos obrigatórios).  

Inadmissível seria o caso por exemplo, de uma companhia que teve, no exercício, as três 
modalidades de lucros a realizar em montantes iguais, e que só pode destinar à constituição da Reserva 
um valor igual ou inferior ao montante de uma das modalidades de lucros a realizar e, tendo recebido, por 
exemplo, recursos provenientes da venda a longo prazo, em montante suficiente para o pagamento dos 
dividendos postergados, não o faz, alegando que o valor destinado à Reserva de Lucros a Realizar teve 
como origem o saldo credor de correção monetária ou o aumento do investimento em controladas ou 
coligadas, e que ainda não foram realizados.  

Ao proceder desta forma, a companhia estaria, não só postergando o pagamento do dividendo 
obrigatório, que os acionistas têm o direito de receber, como também retendo indiscriminadamente estes 
dividendos, pois já possuiria os recursos necessários para efetuar o pagamento. Estar-se-ia, portanto, 
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desvirtuando completamente o objetivo com que foi facultada, pela LEI Nº 6.404/76, a constituição da 
Reserva de Lucros a Realizar que, conforme já foi ressaltado anteriormente, é de compatibilizar o 
pagamento do dividendo obrigatório, fixado como porcentagem do lucro, com a entrada dos recursos 
necessários para este pagamento.  

- PROPORCIONALIDADE DO MONTANTE A SER REVERTIDO  

A reversão da Reserva de Lucros a Realizar, a ser computada no cálculo do dividendo mínimo 
obrigatório, deve ser considerada pelo montante proporcional ao valor do dividendo que foi postergado.  

Por exemplo: uma companhia que distribui dividendos na base de 25% do lucro líquido ajustado, 
destinou à constituição da Reserva de Lucros a Realizar o montante de Cr$ 100,0 milhões, montante este 
referente ao ganho decorrente da avaliação do investimento, em uma subsidiária integral, pelo método da 
equivalência patrimonial.  

No exercício subseqüente, a subsidiária integral distribuiu dividendos no valor de Cr$ 30,0 milhões 
(30% do lucro líquido). O montante da Reserva de Lucros a Realizar a ser revertida e computada no 
cálculo do dividendo obrigatório será de Cr$ 100,0 milhões e não de Cr$ 30,0 milhões. Isto porque a 
companhia controladora recebeu os recursos em montante suficiente para o pagamento dos dividendos 
que foram postergados no exercício anterior (25% de Cr$ 100,0 milhões), podendo, portanto, pagá-los 
integralmente. Os restantes Cr$ 75,0 milhões da Reserva de Lucros a Realizar (Cr$ 100,0 milhões menos 
Cr$ 25,0 milhões de dividendos) deverão ser destinados para aumento de capital ou pagamento de 
dividendo complementar (de acordo com a vontade e a disponibilidade financeira da companhia). Cumpre 
esclarecer, ainda, que neste exemplo não foram considerados os efeitos decorrentes da correção 
monetária, que devem incidir sobre o saldo e movimentação da Reserva de Lucros a Realizar e sobre os 
dividendos já tratados anteriormente.  

De todo modo, a companhia deve considerar, para efeito de pagamento do dividendo sobre os 
valores realizados no período, a parcela que deveria ter sido paga a título de dividendos, à época da 
formação da reserva, caso ela não fosse constituída, acrescida da respectiva correção monetária.  

- NOTAS EXPLICATIVAS  

Tendo em vista a importância que tem a constituição e a reversão da Reserva de Lucros a Realizar, 
para fins de determinação dos dividendos a serem distribuídos e, conseqüentemente, para tomada de 
decisão por parte dos acionistas e investidores, torna-se necessário que a companhia divulgue, em nota 
explicativa às demonstrações contábeis, informações complementares sobre esta reserva, discriminando a 
origem dos montantes destinados à sua constituição e respectivos valores individualizados por 
modalidade de lucros a realizar, o montante realizado no exercício e o respectivo fundamento, e o efeito 
futuro nos dividendos.  

Estão englobados neste texto os Pareceres de Orientação antes emitidos sobre este assunto (nºs 
15/87, 17/89 e 18/90).  
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13. FUNDOS DE PENSÃO  

Conceitualmente, os encargos com os fundos de pensão dos empregados devem ser reconhecidos 
como despesa de acordo com os benefícios produzidos por estes empregados ao longo da sua vida 
laborativa, de modo a ocorrer o confronto entre as despesas e as receitas, respeitando o regime de 
competência.  

Diante deste raciocínio, colocado de uma forma ampla, sempre que uma companhia constituir o seu 
fundo de pensão, e o seu plano for de benefício definido, vai existir um serviço passado, para o qual não 
houve contribuição e que exige um plano de amortização, calculado atuverdanamente. Este plano deve ser 
alvo de nota explicativa, para evidenciar o seu valor e as condições (prazo, taxa de juros etc) de 
amortização.  

Sujeita-se, no entanto, a critério de registro contábil os compromissos da companhia com o serviço 
passado, em relação aos seus empregados, referentes a benefícios de aposentadoria e outros, quando da 
não existência formal de um fundo de pensão, sempre que tratar-se de uma massa restrita.  

Com relação à nota explicativa sobre aposentadorias e pensões, introduzida através do Parecer de 
Orientação nº 18/90, apresentamos a seguir os itens mínimos a serem evidenciados pelas companhias 
abertas, visando transmitir uma clara idéia dos seus compromissos para com estas entidades:  

- entidades patrocinadoras;  

- custo anual para a companhia, incluindo todas as suas contribuições;  

- regime atuverdana de determinação de custos;  

- tipo de plano (benefício definido, contribuição definida, misto);  

- obrigações vencidas;  

- compromissos estatutários da companhia em relação às insuficiências patrimoniais;  

- valor da insuficiência e suas razões;  

- taxas de contribuição atual e futuras, aprovadas ou previstas;  

- relação de contribuição patrocinadora/participantes; e  

- data da última reavaliação atuverdana aprovada.  
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14. CONSOLIDAÇÃO DAS NOTAS EXPLICATIVAS  

A CVM tem observado que as notas explicativas têm sido elaboradas pelas companhias abertas, em 
cada ano, num processo quase que automático e repetitivo, resultando em evidenciação pouco rica, em 
alguns casos, quando informações importantes ficam de lado e o modelo padronizado toma o seu lugar.  

A partir deste exercício social, faz-se um alerta no sentido de que as companhias abertas melhorem 
o seu processo de crítica, para que as informações mais importantes tomem o lugar de outras que são 
elaboradas porque há uma exigência legal, mas que não são relevantes ou não cabem para a companhia.  

A título de exemplo, temos observado inúmeros casos de companhias que apresentam valores 
imateriais de estoques e financiamentos e elaboram notas explicativas a respeito, presas à existência da 
norma legal que relaciona estes elementos patrimoniais como itens sujeitos à evidenciação através de 
notas.  

Em síntese, a companhia aberta deve fazer uma nota explicativa, mesmo com exigência legal, 
apenas quando os valores ou os fatos forem materiais e se aplicarem ao seu caso. Os critérios de avaliação 
previstos em lei devem ser descritos para evidenciar algo a mais em relação ao que já é norma legal e é de 
conhecimento público, ou seja, a preocupação deve ser no sentido de tratar com ênfase, ocupando os 
espaços que merecem, os atos e fatos particulares na companhia aberta.  

O trabalho da Auditoria Independente é de extrema importância nesta área, para o questionamento 
de fatos que, mesmo sem exigência legal, mereçam ser evidenciados.  

Visando facilitar o processo de consulta aos diversos documentos normativos, para identificar as 
notas explicativas exigidas, destinadas a completar as demonstrações contábeis, foi efetuado o trabalho de 
pesquisa para este fim, que a seguir é apresentado:  

- AÇÕES EM TESOURARIA  

A aquisição de ações de sua própria emissão representa um retorno do capital investido e deverá ser 
demonstrada como dedução do patrimônio líquido. A nota explicativa deverá indicar:  

a)  o objetivo ao adquirir suas próprias ações;  

b) a quantidade de ações adquiridas ou alienadas no curso do exercício, destacando espécie e classe;  

c)  o custo médio ponderado de aquisição, bem como os custos mínimo e máximo;  

d)  o resultado líquido das alienações ocorridas no exercício;  
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e)  o valor de mercado das espécies e classes das ações em tesouraria, calculado com base na última 
cotação, em bolsa ou balcão, anterior à data de encerramento do exercício social;  

(INSTRUÇÕES CVM Nºs 10 e 20 - NOTA EXPLICATIVA DA INSTRUÇÃO CVM Nº 59/86)  

- ÁGIO/DESÁGIO  

Deve ser divulgada a razão econômica que fundamenta o ágio/deságio, além dos critérios 
estabelecidos para a sua amortização.  

(PARECER DE ORIENTAÇÃO CVM Nº 15/87)  

- AJUSTES A VALOR PRESENTE  

A companhia deve divulgar a alternativa utilizada para ajustar os seus ativos e passivos a valor 
presente.  

(INSTRUÇÃO CVM Nº 146/91)  

- AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  

São considerados como ajustes de exercícios anteriores aqueles decorrentes de mudança de critério 
contábil e de retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possa ser atribuído 
a fatos subseqüentes.  

Estes ajustes deverão ser discriminados na demonstração das mutações do patrimônio líquido, 
sendo sua natureza e os seus fundamentos evidenciados nas notas explicativas às demonstrações 
contábeis.  

(LEI Nº 6.404/76, ARTIGOS 176 E 186; NOTA EXPLICATIVA DA INSTRUÇÃO CVM Nº 
59/86 e PARECER DE ORIENTAÇÃO Nº 18/90)  

- APOSENTADORIA E PENSÕES (PLANO)  

As notas explicativas devem conter informações sobre a existência do plano, o regime atuverdana 
de determinação do custo e contribuições ao plano, o custo anual, as obrigações definidas, as obrigações 
potenciais e os critérios de contabilização.  

(PARECER DE ORIENTAÇÃO CVM Nº 18/90 E ITEM 13 DESTE PARECER DE 
ORIENTAÇÃO)  
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- ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)  

A nota explicativa deve indicar, no mínimo, o seguinte:  

a)  compromisso sob contrato de arrendamento mercantil;  

b)  forma de pagamento e prazos;  

c)  despesas do exercício com arrendamento mercantil.  

As companhias arrendadoras devem divulgar em nota explicativa:  

a)  os critérios atualmente utilizados de contabilização das suas operações, incluindo os que 
provocam a necessidade de ajustes a valor presente por não atenderem aos princípios fundamentais de 
contabilidade;  

b)  os ajustes a valor presente dos fluxos futuros das carteiras de arrendamento mercantil, 
evidenciando o efeito do Imposto de Renda.  

(OFÍCIO CIRCULAR CVM/PTE Nº 578/85 e 309/86; INSTRUÇÃO CVM Nº 58/86)  

- ATIVO DIFERIDO  

Devem ser divulgados a sua composição e os critérios para amortização. As empresas beneficiárias 
de incentivos fiscais devem fornecer informações mais detalhadas, especificando a situação em que se 
encontram os projetos incentivados.  

(PARECER DE ORIENTAÇÃO CVM Nº 18/90, ITEM 3, ALÍNEA " c" )  

- CAPACIDADE OCIOSA  

(ITEM 2 DESTE PARECER DE ORIENTAÇÃO)  

- CAPITAL SOCIAL  

Deverão ser divulgados o número, espécies e classes das ações que compõem o capital social, e, 
para cada espécie e classe, a respectiva quantidade e o valor nominal, se houver. Deverão ser divulgadas, 
também, as vantagens e preferências conferidas às diversas classes de ações.  

(LEI Nº 6.404/76, ARTIGO 176 e PARECER DE ORIENTAÇÃO CVM Nº 4/79)  
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- CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO  

A companhia que possuir capital autorizado deverá divulgar este fato, em nota explicativa, 
especificando:  

a)  o limite de aumento autorizado, em valor do capital e em número de ações, e as espécies e 
classes que poderão ser emitidas;  

b)  o órgão competente para deliberar sobre as emissões (Assembléia Geral ou Conselho de 
Administração);  

c)  as condições a que estiverem sujeitas as emissões;  

d)  os casos ou as condições em que os acionistas terão direito de preferência para subscrição, ou de 
inexistência deste direito;  

e)  opção de compra de ações, se houver, aos administradores, empregados ou pessoas naturais que 
prestem serviços à companhia ou sociedade sob seu controle.  

(NOTA EXPLICATIVA QUE INTEGRA A INSTRUÇÃO CVM Nº 59/86)  

- CONTINUIDADE NORMAL DOS NEGÓCIOS  

Quando for identificada a situação de risco iminente de paralisação total ou parcial dos negócios da 
companhia, a nota explicativa deverá fornecer maiores detalhes sobre os planos, e possibilidades de sua 
recuperação ou não.  

(PARECER DE ORIENTAÇÃO CVM Nº 21/90)  

- CRÉDITOS ELETROBRÁS  

Devem ser divulgados, em nota explicativa, o critério utilizado para a constituição da provisão para 
perdas e os montantes envolvidos, inclusive os saldos dos empréstimos ainda não convertidos em ações.  

(DELIBERAÇÃO CVM Nº 70/89)  

- CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

Deverão ser divulgados os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, 
especialmente estoques, dos cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de constituição de 
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provisões para encargos ou riscos e dos ajustes para atender a perdas provisórias na realização de 
elementos do ativo.  

(LEI Nº 6.404/76, ARTIGO 176, E ITEM 7 DESTE PARECER DE ORIENTAÇÃO)  

- DEBÊNTURES  

Sobre debêntures deverão ser divulgados os termos das debêntures, inclusive indicando a existência 
de cláusula de opção de repactuação e os períodos em que devem ocorrer as repactuações.  

Quando a companhia adquirir debêntures de sua própria emissão, deverá divulgar este fato no 
relatório da administração e nas demonstrações financeiras.  

(PARECER DE ORIENTAÇÃO CVM Nº 21/90, ITEM 8)  

- DEMONSTRAÇÕES COMPLEMENTARES (EM MOEDA CONSTANTE)  

As seguintes divulgações são requeridas:  

a)  critérios adotados na elaboração das demonstrações contábeis complementares, inclusive com 
relação ao indexador utilizado (variação mensal, média, diária ou critério misto);  

b)  os valores contidos nas notas explicativas e no relatório da administração deverão ser divulgados 
em moeda de poder aquisitivo constante;  

c)  a composição da diferença entre o lucro/prejuízo líquido apurado na forma da legislação 
societária e o da correção integral;  

d)  os ganhos e perdas nos itens monetários devem ser distribuídos pelas contas a que se vinculam, 
sendo este fato, e os critérios utilizados, evidenciados em nota explicativa. O saldo que, eventualmente, 
não puder ser alocado, quando relevante, também deve ser evidenciado.  

(INSTRUÇÕES CVM Nºs 64/87 e 146/91)  

- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS  

A companhia obrigada a elaborar demonstrações contábeis consolidadas deverá divulgar:  
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a)  critérios adotados na consolidação, tais como eliminação de saldos de contas entre as 
companhias incluídas na consolidação, eliminação de participações recíprocas, eliminação de lucros e 
prejuízos não realizados etc;  

b)  demonstração das sociedades controladas incluídas na consolidação, bem como o percentual de 
participação da controladora em cada sociedade controlada, englobando participação direta e participação 
indireta, através de outras sociedades controladas;  

c)  sociedades excluídas na consolidação, bem como exposição das razões que determinaram a 
exclusão;  

d)  base e fundamento para a amortização do ágio ou do deságio não absorvido na consolidação;  

e)  eventos subseqüentes que tenham, ou possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação 
financeira e os resultados futuros consolidados;  

f)  eventos que ocasionaram qualquer diferença entre os montantes do patrimônio líquido e do 
lucro/prejuízo líquido da controladora, em confronto com os correspondentes montantes do patrimônio 
líquido e do lucro/prejuízo líquido consolidados.  

A companhia aberta filiada de grupo de sociedades deve indicar, em nota às suas demonstrações 
contábeis publicadas, o órgão e a data em que foram publicadas as últimas demonstrações contábeis 
consolidadas da sociedade de comando de grupo de sociedades a que estiver filiada.  

Nas demonstrações consolidadas, que incluam transações entre partes relacionadas, devem se 
evidenciadas as informações e valores referentes às transações não eliminadas na consolidação.  

(LEI Nº 6.404/76, ARTIGO 275, INSTRUÇÃO CVM Nº 15/80 e DELIBERAÇÃO CVM Nº 
26/86)  

- DESTINAÇÃO DE LUCROS CONSTANTES EM ACORDO DE ACIONISTAS  

O relatório anual de administradores deverá conter informações sobre a política de reinvestimento 
de lucros e distribuição de dividendos constantes em acordos de acionistas arquivados na companhia.  

(LEI Nº 6.404/76, ARTIGO 118)  

- DIVIDENDO POR AÇÃO  
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O montante do dividendo por ação do capital social, dividido por espécie e classe das ações, deverá 
ser indicado na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, observando-se as diferentes 
vantagens e a existência de ações em tesouraria.  

(LEI Nº 6.404/76, ARTIGO 186 e INSTRUÇÃO CVM Nº 59/86)  

- DIVIDENDOS PROPOSTOS  

Devem ser divulgadas a demonstração do cálculo do dividendo proposto pelos administradores, a 
política de pagamento e se irão ou não ser corrigidos monetariamente.  

(PARECERES DE ORIENTAÇÃO CVM Nºs 15/87 e 21/91)  

- EMPREENDIMENTOS EM FASE DE IMPLANTAÇÃO  

O ganho, eventualmente existente, que resultar do confronto de despesas e receitas atribuíveis a 
empreendimentos em fase de implantação deve ser apresentado como Resultado de Exercício Futuro. 
Somente se houver, comprovadamente, certeza de que este ganho seja de natureza recorrente durante todo 
o período de implantação é que, excepcionalmente, poderá ser reconhecido nos resultados da companhia. 
Em nota explicativa, deve ser justificada a atitude adotada, bem como esclarecida a causa do referido 
ganho.  

(PARECER DE ORIENTAÇÃO CVM Nº 17/89)  

- EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL  

A companhia com investimentos em coligadas e controladas, avaliados pelo método da 
equivalência patrimonial, deverá divulgar:  

a)  denominação da coligada ou controlada, capital social, patrimônio líquido e lucro/prejuízo 
líquido;  

b)  número, espécie e classe de ações ou cotas do capital social possuídas pela 
investidora/controladora, e o preço de mercado das ações, se houver;  

c)  créditos e obrigações entre a investidora/controladora e as coligadas/controladas, especificando 
prazos, encargos financeiros e garantias;  

d)  receitas e despesas em operações entre investidora/controladora e as coligadas/controladas;  

e)  base e fundamento adotados para amortização do ágio ou do deságio;  
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f)  condições estabelecidas em acordo de acionistas, com respeito a influência na administração e 
distribuição de lucros;  

g)  resultado da equivalência patrimonial, dividido em operacional, não operacional e decorrente de 
reavaliação nas controladas/coligadas.  

(LEI Nº 6.404/76, ARTS. 176 E 247; INSTRUÇÃO CVM Nº 01/78 E PARECER DE 
ORIENTAÇÃO CVM Nº 04/79)  

- EVENTOS SUBSEQÜENTES  

Deverão ser divulgados os eventos ocorridos entre a data de encerramento do exercício social e a da 
divulgação das demonstrações contábeis que tenham, ou possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação 
financeira e os resultados futuros da companhia.  

(LEI Nº 6.404/76, ART. 176 e PARECER DE ORIENTAÇÃO CVM Nº 04/79)  

- IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (ILL)  

Devem ser divulgados os critérios utilizados para cálculo do referido imposto.  

(PARECER DE ORIENTAÇÃO CVM Nº 18/90)  

- IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF)  

A adoção de procedimento alternativo àquele em que o IOF integra o custo dos bens importados 
(estoques ou imobilizados), e os seus efeitos na posição financeira e nos resultados, devem ser 
divulgados.  

(PARECER DE ORIENTAÇÃO CVM Nº 07/81)  

- INVESTIMENTOS SOCIETÁRIOS NO EXTERIOR  

A companhia deverá evidenciar as mesmas informações requeridas para os investimentos em 
controladas/coligadas no país. Devem ser mencionados, no sumário das práticas contábeis, os critérios de 
apuração das demonstrações contábeis das investidas no exterior, bem como os critérios de conversão 
para a moeda nacional.  

(DELIBERAÇÃO CVM Nº 28/86)  
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- LEI Nº 8.200/91  

Deverão ser objeto de evidenciação em nota explicativa:  

a)  procedimentos gerais adotados e montantes contabilizados das correções monetárias 
complementar do IPC x BTNF e especial nas principais contas do ativo;  

b)  justificativa da opção escolhida com relação à correção monetária especial, à luz dos Princípios 
Fundamentais de Contabilidade;  

c)  receita operacional líquida e lucro/prejuízo líquido, do exercício de 1990, que seria apurado caso 
fosse utilizado o INPC ao longo do período de retroação.  

(INSTRUÇÃO CVM Nº 167/91 E ITEM 10 DESTE PARECER DE ORIENTAÇÃO)  

- LUCRO OU PREJUÍZO POR AÇÃO  

A companhia deve divulgar na demonstração do resultado do exercício o lucro/prejuízo líquido por 
ação do capital social.  

(LEI Nº 6.404/76, ART. 187)  

- MUDANÇA DE CRITÉRIO CONTÁBIL  

Sempre que houver modificação de métodos ou critérios contábeis, de efeitos relevantes, a 
companhia deverá divulgar a modificação, ressaltando os efeitos decorrentes.  

(LEI Nº 6.404/76, ART. 177)  

- OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO  

Deverão ser divulgadas as taxas de juros, as datas de vencimento, as garantias, a moeda e a forma 
de atualização das obrigações de longo prazo.  

(LEI Nº 6.404/76, ART. 176 e PARECER DE ORIENTAÇÃO CVM Nº 04/78)  

- ÔNUS, GARANTIAS E RESPONSABILIDADES EVENTUAIS E CONTINGENTES  

Devem ser divulgados os ônus reais sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a terceiros e 
outras responsabilidades eventuais/contingentes. Os fatos contingentes que gerarem, por suas 
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peculiaridades, reservas ou provisões para contingências e, mesmo aqueles cuja probabilidade for difícil 
de calcular ou cujo valor não for mensurável, deverão ser evidenciados em nota explicativa, sendo ainda 
mencionadas, neste último caso, as razões da impossibilidade.  

(LEI Nº 6.404/76, ART. 176 e NOTA EXPLICATIVA SOBRE A INSTRUÇÃO CVM Nº 59/86)  

- PARTES RELACIONADAS  

A divulgação das transações com partes relacionadas deve cobrir:  

a)  saldos e transações inseridos no contexto operacional habitual das empresas devem ser 
classificados em conjunto com os saldos e transações da mesma natureza;  

b)  saldos e transações não inseridos no contexto operacional normal devem ser classificados em 
itens separados;  

c)  devem ser indicadas, em qualquer dos casos, as condições em que se deram essas transações, 
especialmente quanto a preços, prazos e encargos e se forem realizadas em condições semelhantes às que 
seriam aplicáveis às partes não relacionadas, bem como os efeitos presentes e futuros na situação 
financeira e nos resultados da companhia.  

(DELIBERAÇÃO CVM Nº 26/86 e PARECER DE ORIENTAÇÃO CVM Nº 18/90)  

- PROGRAMA DE DESESTATIZAÇÃO  

(ITEM 08 DESTE PARECER DE ORIENTAÇÃO)  

- PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA  

Devem ser divulgados os critérios adotados para sua constituição, bem como qualquer alteração no 
critério, ou na forma de sua aplicação, havida no exercício.  

(PARECER DE ORIENTAÇÃO Nº 21/90)  

- OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES  

Devem ser divulgadas as opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício social.  

(LEI Nº 6.404/76, ART. 176)  



 
PARECER DE ORIENTAÇÃO CVM Nº 24, DE 15 DE JANEIRO DE 1992. 
 

30 

- REAVALIAÇÃO  

A companhia deverá divulgar as seguintes informações:  

a)  histórico e data da reavaliação - somente no exercício da reavaliação;  

b)  sumário, por conta, dos valores de avaliação, respectivos valores contábeis e o valor da reserva 
constituída - somente no exercício da reavaliação;  

c)  efeito no resultado do exercício, oriundo das depreciações, amortizações ou exaustões sobre as 
reavaliações, e eventuais baixas posteriores ao seu registro;  

d)  tratamento quanto a dividendos e participações, e menção quanto ao valor do tributo incidente;  

e)  utilização da reserva para aumento de capital ou compensação de prejuízos. Evidenciar o saldo 
que remanesceria e a destinação que lhe teria sido dada na aplicação do critério de reclassificação previsto 
na instituição CVM nº 167/91.  

f)  reavaliações parciais (itens reavaliados) e em controladas (que fizeram reavaliação e as que não 
fizeram).  

(LEI Nº 6.404/76, ART. 176, DELIBERAÇÃO CVM Nº 27/86 INSTRUÇÃO CVM Nº 167/91)  

- REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES  

O montante da remuneração deverá ser divulgado na própria demonstração do resultado ou em nota 
explicativa.  

(PARECER DE ORIENTAÇÃO CVM Nº 04/78)  

- RESERVA DE LUCROS A REALIZAR  

Deverão ser divulgados o montante e a natureza dos valores constituídos, montante realizado e os 
parâmetros utilizados.  

(NOTA EXPLICATIVA QUE INTEGRA A INSTRUÇÃO CVM Nº 59/86, PARECER DE 
ORIENTAÇÃO CVM Nº 18/90 E ITEM 12 DESTE PARECER DE ORIENTAÇÃO)  

- RESERVAS - DETALHAMENTO  
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A companhia poderá evidenciar, em nota explicativa ou em quadro analítico, as subdivisões das 
reservas, quando sua evidenciação na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido se tornar muito 
extensa para efeito de publicação.  

(INSTRUÇÃO CVM 59/86)  

- RETENÇÃO DE LUCROS  

A retenção de lucros poderá apresentar-se com diversas denominações, tais como: reserva para 
expansão, para reinvestimento etc., podendo estar ainda compreendida na conta de Lucros Acumulados. 
Em qualquer circunstância, sua constituição, manutenção e fundamento legal deverão ser divulgados em 
nota explicativa, bem como as principais linhas do orçamento de capital que suporta a retenção.  

(NOTA EXPLICATIVA DA INSTRUÇÃO CVM Nº 69/86 e PARECER DE ORIENTAÇÃO 
CVM Nº 18/90)  

- SEGUROS  

Deve-se informar se há e quais os ativos, as responsabilidades ou interesses cobertos.  

(PARECER DE ORIENTAÇÃO CVM Nº 15/87)  

- VENDAS OU SERVIÇOS A REALIZAR  

A existência de faturamentos antecipados ou contratos com garantia de recebimento por conta de 
vendas ou serviços a realizar, quando relevantes, a respectivos montantes, devem ser divulgados em nota 
explicativa.  

(PARECER DE ORIENTAÇÃO CVM Nº 21/91)  

15. VOTO MÚLTIPLO  

Importante destacar a necessidade da companhia aberta divulgar o percentual mínimo de 
participação no capital social votante para o acionista requisitar a adoção do voto múltiplo na sua 
assembléia geral, que tratará da eleição dos membros do Conselho de Administração, consoante 
INSTRUÇÃO CVM Nº 165, de 11 de dezembro de 1991.  

Esta divulgação deve ser feita obrigatoriamente no edital de convocação da assembléia e 
opcionalmente juntamente com as demonstrações contábeis de encerramento de exercício.  
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