
 

 

 

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

 

Carta-Circular BACEN nº 3.429/2010 – Reconhecimento 

de obrigações tributárias em discussão judicial Data 23/02/2010 

 

O Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis de nº 25 

(“CPC 25”) foi aprovado em 2009, por meio da Deliberação CVM nº 549/2009, e trata 

de procedimentos contábeis acerca de provisões e contingências, de cunho 

obrigatório para as companhias abertas. 

 

O objetivo desse novo Pronunciamento foi o de estabelecer a aplicação de critérios 

de reconhecimento e bases de mensuração mais específicas às provisões e às 

contingências, bem como a divulgação de informações contábeis mais detalhadas, 

motivo pelo qual foi revogado o Pronunciamento do IBRACON NPC nº 22, que 

regulamentava anteriormente referido procedimento contábil. 

 

Ocorre que foi publicada no dia 17 do presente mês, no Diário Oficial da União, a 

Carta-Circular do Banco Central do Brasil (“BACEN”) nº 3.429/2010, que trata de 

esclarecimentos acerca dos procedimentos para o registro contábil de obrigações 

tributárias em discussão judicial. 

 

Tal publicação promoveu alterações substanciais no procedimento contábil realizado 

pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo 

BACEN, atualmente regido pelo CPC 25. 

 

Assim, com a Carta-Circular em comento, as instituições supracitadas deverão 

reconhecer em seu passivo as obrigações tributárias objeto de discussão judicial que 

tratam apenas da constitucionalidade das leis que as tiverem instituído, até a efetiva 

extinção dos créditos tributários correspondentes, independentemente de: 

 

(i) avaliação de probabilidade de êxito realizada pela administração da instituição 

ou por assessores jurídicos; 

 

(ii) concessão de tutela provisória; e 

 

(iii)  concessão de decisão judicial favorável recorrível. 



 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais 

mudanças e notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para 

esclarecimentos adicionais. 
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Ocorre que como o CPC 25 não traz nenhuma previsão específica nesse sentido, 

tais obrigações tributárias poderiam não ser devidamente registradas na 

contabilidade, em razão da avaliação de probabilidade de êxito na causa judicial. 

 

Ainda, as obrigações tributárias de que tratam a Carta-Circular em referência 

somente não deverão ser reconhecidas no passivo quando houver declaração de 

inconstitucionalidade da lei que instituiu a obrigação, por decisão definitiva do 

plenário do Supremo Tribunal Federal e desde que seja considerada remota a 

possibilidade da instituição arcar com a liquidação da obrigação por meio de seus 

recursos. 

 

Ademais, nos casos em que a instituição realizar compensação judicial de tributos 

com base em tutela provisória, o montante das obrigações tributárias compensadas 

deverá ser reconhecido como provisão, até o trânsito em julgado da decisão que 

permitiu a compensação. 

 

Por fim, é importante ressaltar que o BACEN objetiva proporcionar, por meio da 

Carta-circular nº 3.429/2010, maior transparência das informações contábeis das 

instituições que supervisiona, em consonância com as práticas contábeis 

internacionais. 

 

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. 

 

 

Responsáveis: 

 

Igor Nascimento de Souza (igor@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7553 

 

Diogo de Andrade Figueiredo (diogo@ssplaw.com.br)  

Tel.: 55 11 3201-7572 

 


