
 

 

 

 

 
M E M O R A N D O  A O S  C L I E N T E S 

 

ALTERAÇÕES NA LSA E NA LEI DE MERCADO 
DE VALORES MOBILIÁRIOS - CONTABILIDADE Data 11/01/2008 
 
 
Em 28 de dezembro de 2007, foi publicada na Edição Extra do Diário Oficial da União, a Lei nº 
11.638, que altera e revoga dispositivos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das 
Sociedades por Ações), e da Lei nº 6.385, de 07 de dezembro de 1976 (Lei de Mercado de 
Valores Mobiliários). Referida Lei entrou em vigor em 1º de janeiro de 2008. Serve o presente 
memorando para abordar as principais alterações que tenham, direta ou indiretamente, alguma 
relevância tributária.  
 
Em relação à Lei das Sociedades por Ações (“LSA”), o novo comando legal alterou dispositivos 
específicos relativos às demonstrações financeiras das companhias (Capítulo XV da LSA); nos 
termos da Exposição de Motivos (Mensagem nº 1.657, de 07 de novembro de 2000), a Lei nº 
11.638/07 tem “por finalidade modernizar e harmonizar as disposições da lei societária em vigor 
com os princípios fundamentais e melhores práticas contábeis internacionais”. 
 
Assim, entre as demonstrações financeiras a serem elaboradas ao fim de cada exercício social 
(art. 176 da LSA), substitui-se a demonstração das origens e aplicações de recursos pela 
demonstração dos fluxos de caixa, ficando dispensadas de elaboração e publicação desta 
demonstração contábil as companhias fechadas com patrimônio líquido inferior a R$ 2 milhões. 
Inseriu-se, ainda, a obrigatoriedade de elaboração da demonstração do valor adicionado, pelas 
companhias abertas. 
 
O comando legal prevê, expressamente, que, no caso de demonstrações para fins tributários, 
na escrituração mercantil, deverão as companhias efetuar o estorno dos lançamentos contábeis 
efetuados para fins tributários, de forma a restabelecer as demonstrações com observância da 
legislação comercial, da LSA e dos princípios contábeis geralmente aceitos. Em outras 
palavras, os ajustes tributários introduzidos na escrituração comercial deverão ser neutralizados 
para fins de divulgação das demonstrações financeiras pelas companhias. 
 
Na classificação das contas contábeis no balanço patrimonial, especificamente no ativo 
imobilizado, o comando legal determina a contabilização não só dos direitos objeto de bens 
corpóreos destinados à manutenção da companhia, como aqueles decorrentes de operações 
que resultem na aquisição, pela companhia, de benefícios, riscos e controle desses bens, sem 
que haja, necessariamente, a aquisição do bem em si. 
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Outrossim, poderão ser contabilizados no ativo diferido os gastos de reestruturação que 
contribuirão para o aumento de resultado de mais de um exercício social. Neste particular, 
cumpre observar que, muito embora a Lei tenha apresentado uma inovação ao prever maior 
abrangência para a utilização do ativo diferido, limitou a contabilização aos gastos de 
reestruturação que não configurem tão-somente uma redução de custos ou acréscimo de 
eficiência operacional. 
 
Ao tratar dos dispositivos referentes ao patrimônio líquido das companhias (art. 182), a Lei nº 
11.638/07 determina que os ajustes de valor patrimonial, em decorrência de aumentos ou 
diminuições do preço de mercado de ativos e passivos, serão mantidos em conta de patrimônio 
líquido, enquanto não computado em resultado. 
 
Na avaliação de aplicações em instrumentos financeiros, derivativos e direitos e títulos de 
crédito, registrados no ativo circulante ou realizável a longo prazo (art. 183), deverá ser 
utilizado: a) o valor de mercado ou valor equivalente, quando se tratar de aplicações destinadas 
à negociação ou disponíveis para venda; e b) pelo valor de custo de aquisição ou valor de 
emissão, atualizado conforme disposições contratuais ou legais, ajustado ao valor provável de 
realização, quando este for menor, nas demais aplicações e os direitos e títulos de crédito. 
 
Em outras palavras, os instrumentos financeiros e direitos e títulos de créditos classificados no 
circulante e realizável a longo prazo com o intuito de negociação ou venda, serão avaliados 
pelo valor de mercado ou equivalente. Quanto aos demais instrumentos financeiros, direitos e 
títulos de crédito, eles respeitarão o valor de aquisição atualizado conforme disposições legais 
ou contratuais, ou de mercado, dos dois o menor. 
 
Neste ponto, cumpre observar que o comando legal inova ao trazer como critério, para fins de 
classificação em conta de ativo circulante ou realizável a longo prazo, no que tange ao valor de 
registro, a destinação do ativo: se para negociação e disponíveis para venda, ou não. Contudo, 
a legislação não entra em maiores detalhes acerca de quando ficará caracterizado o intuito de 
permanência, ou não, podendo haver problemas práticos por ocasião da contabilização desses 
ativos. 
 
Para fins de avaliação dos instrumentos financeiros, será considerado valor de mercado aquele 
que poderá ser obtido: a) em transação em mercado ativo, ou, na sua ausência o valor que se 
pode obter em mercado ativo de instrumento financeiro de natureza, prazo e risco similares; b) 
valor líquido dos fluxos de caixa futuros para instrumentos de natureza, prazo e risco similares; 
e c) valor obtido de elementos matemático-estatísticos de precificação, para instrumentos de 
natureza, prazo e risco similares. 
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Quanto ao ativo imobilizado, a Lei nº 11.638/07 determina a análise periódica para 
determinação da recuperação dos valores registrados naquela conta. Esta análise periódica 
visa ao registro de perdas no caso de interrupção de empreendimentos ou atividades e a 
determinação da vida útil econômica, para fins de depreciação, amortização e exaustão. 
 
Muito embora a Lei determine a obrigatoriedade da avaliação periódica, ela não traz 
esclarecimentos acerca da periodicidade da análise que, em nossa opinião, deverá ser 
estabelecida em normas infra legais e, na sua ausência, por dispositivos estatuários das 
companhias.  
 
Neste particular, esclareça-se que a Deliberação CVM nº 183/95, que aprova Pronunciamento 
do IBRACON sobre reavaliação de ativos, poderá ser utilizada como balizador. Contudo, somos 
da opinião que ela não tem o condão de impor a reavaliação nos prazos de um ano (para ativos 
com significativa variação de mercado) ou quatro anos (para ativos com oscilação de mercado 
não relevante), por tratar expressamente da reavaliação espontânea dos ativos. 
 
A Lei nº 11.638/07 alterou, ainda, os contornos de sujeição das sociedades à observância do 
Método de Equivalência Patrimonial (“MEP”) para fins de avaliação de seus investimentos. Pela 
legislação anterior, estavam sujeitos ao MEP os investimentos relevantes em: (i) sociedades 
coligadas, desde que com influência sobre sua administração ou de que participe com 20% ou 
mais no capital social; e (ii) sociedades controladas. A nova regra dispõe estarem obrigados ao 
MEP os investimentos (não havendo menção ao fato de serem relevantes) em: (i) sociedades 
coligadas, sobre cuja administração tenha influência significativa ou de que participe com 20% 
ou mais do capital votante; (ii) sociedade controlada; e (iii) outras sociedades que façam parte 
de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum. Assim, parece-nos que ao extrair a 
necessidade de relevância do investimento e inserir, dentre os sujeitos, as empresas de mesmo 
grupo ou controle comum, ampliou, sobremaneira, a abrangência do alcance do dispositivo.  
    
Outra importante mudança trata da formação do capital nas operações de incorporação, fusão e 
cisão, realizadas entre partes independentes, com efetiva transferência de controle. Nestes 
casos, o acervo líquido a ser transferido será contabilizado pelo seu valor de mercado. Assim, 
quer nos parecer que eventuais mais valias serão passíveis de tributação no momento da 
operação de incorporação, fusão e cisão, o que implicará uma antecipação do ônus tributário e 
poderá dificultar a implementação de diversas operações de planejamento tributário. 

 
Por fim, comente-se que ficou estabelecido que o saldo de reservas de lucros, exceto as para 
contingências, de incentivos fiscais e de lucros a realizar, não poderá ultrapassar o capital 
social, devendo ser revertido à integralização ou aumento de capital, ou, ainda, na distribuição 
de dividendos. Desta forma, sociedades que ainda tenham lucros acumulados gerados até 
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1995, referentes a períodos então sujeitos à tributação, deverão observar a regra em comento, 
o que poderá acarretar o correspondente ônus tributário. 
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