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CIRCULAR 
 

Circular: 00096-001-2010 
Data: 12/05/2010 
De: Elisabete Jussara Bach – Diretora de TI e Produção 
Para: Concessionárias [Todas], Clientes [Todos] 
Projeto/Área: JB CEPIL 
Assunto: Sped Contábil 2009 – Obrigação de anexar outras demonstrações 
Atenção: Gerentes Contábeis 

Caros 
  
Como é de conhecimento de todos, desde o início do projeto do SPED, nós o estávamos acompanhando e fomos uma 
das primeiras empresas de software, além daquelas inseridas no projeto piloto, a disponibilizar o módulo. Nosso 
sistema gerou SPED Contábil de em torno de 70 empresas para o ano base 2008, um bom número perto das 7154 
empresas que entregaram1, não possuímos o número exato, pois não temos o controle dos processos executados nos 
escritórios e empresas, computamos apenas o número que atendemos para auxílio na geração.  
 
Apesar de se tratar de um procedimento novo, com pouquíssimas informações instrutivas, conceitos muito vagos e 
poucos posicionamentos dos órgãos competentes (RFB, Juntas e CRC´s), conseguimos com muito esforço e estudos 
atender muito bem a este novo paradigma. 
 
Tivemos conhecimento somente de quatro casos de exposição a exigência do livro eletrônico, não autenticação, 
porém em todos eles a rejeição teve como base fatos externos ao nosso controle, como: 
- Nome empresarial divergente ao indicado na RFB ou Junta; 
- Representante legal que assinou o arquivo não era o indicado na RFB ou Junta; 
- Qualificação do representante informada no arquivo divergente do indicado na RFB ou Junta; 
- Seqüência de numeração de Livro que não seguiram a do Livro impresso, 
- Entre outros, mas sempre ligados a informações acessórias que não eram de responsabilidade de nossa aplicação. 
 
Passado um ano, após avaliações da RFB e das Juntas, vários pontos e conceitos se firmaram, modificaram ou foram 
ampliados, sendo que o mais importante e relevante trata das demonstrações acessórias. Para 2008 não havia 
posicionamento de nenhuma entidade quanto a obrigatoriedade de anexação destas demonstrações ao SPED, tanto 
que o arquivo destinados a anexação somente era de uma relação de 1 para 1, ou seja, somente era possível anexar um 
arquivo.  
 
Reza o art. 176 da Lei 6404/76 em redação consolidada, o seguinte: 

“  Seção II 
 Demonstrações Financeiras 
- Disposições Gerais 
Art. 176 - Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, 
as seguintes demonstrações financeiras, 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 dos fluxos de caixa; e 
V - se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. 
 
Parágrafo 1º - As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes das 
demonstrações do exercício anterior. 
 
Parágrafo 2º - 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 e vedada a utilização de designações genéricas, como "diversas contas" ou "contas correntes". 
 
Parágrafo 3º - As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da 
administração, no pressuposto de sua aprovação pela assembléia geral. 

                                                        
1 http://www.fazenda.gov.br/portugues/releases/2009/julho/r020709b.asp, acesso em 12/05/2010. 
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Parágrafo 4º - As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou 
demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício. 
 
Parágrafo 5º - As notas explicativas devem: 
I - apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e das práticas contábeis 
específicas selecionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos; 
II - divulgar as informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil que não estejam apresentadas em 
nenhuma outra parte das demonstrações financeiras; 
III - fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações financeiras e consideradas necessárias 
para uma apresentação adequada; e 
IV - indicar: 
a) os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente estoques, dos cálculos de depreciação, 
amortização e exaustão, de constituição de provisões 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 (art. 247, parágrafo único); 
c) o aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas avaliações (art. 182, parágrafo 3º); 
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 (art. 186, parágrafo 1º); e 
i) os eventos subsequentes 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. 
 
Parágrafo 6º - A companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois 
milhões de reais) não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa. 
 
Parágrafo 7º - A Comissão de Valores Mobiliários poderá, a seu critério, disciplinar de forma diversa o registro de que 
trata o parágrafo 3º deste artigo. 
 
- Escrituração 
Art. 177 - A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da 
legislação comercial e desta lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou 
critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. 
 
Parágrafo 1º - As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de métodos ou critérios 
contábeis, de efeitos relevantes, deverão indicá-la em nota e ressaltar esses efeitos. 
 
Parágrafo 2º - A companhia observará exclusivamente em livros ou registros auxiliares, sem qualquer 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, conduzam ou incentivem a utilização de métodos 
ou critérios contábeis diferentes ou determinem registros, lançamentos ou ajustes ou a elaboração de outras 
demonstrações financeiras. 
 
Parágrafo 3º - As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela 
Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas à auditoria por auditores independentes nela 
registrados. 
 
Parágrafo 4º - As demonstrações financeiras serão assinadas pelos administradores e por contabilistas legalmente 
habilitados. 
 
Parágrafo 5º - As normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários a que se refere o parágrafo 3º deste artigo 
deverão ser elaboradas em consonância com os padrões internacionais de contabilidade adotados nos principais 
mercados de valores mobiliários. 
 
“Parágrafo 6º - As companhias fechadas poderão optar por observar as normas sobre demonstrações financeiras 
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários para as companhias abertas.” 

 
O Tratamento do assunto era tão vago que o BACEN se posicionou sobre a sua exigibilidade somente a partir de 
31/12/2008, ou seja, exercício 2009. Vejam texto da regulamentação: 

“RESOLUÇÃO BACEN Nº 3.604, DE 29 DE AGOSTO DE 2008, DOU DE 01/09/2008 
Dispõe sobre procedimentos aplicáveis na elaboração e publicação da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC). 
 
O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público 
que o CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, em sessão realizada em 28 de agosto de 2008, com base no art. 4º, 
incisos VIII e XII, da referida lei, e tendo em vista o disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e no art. 22 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro 
de 1976, com a redação dada pelo Decreto nº 3.995, de 31 de outubro de 2001, 
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Resolveu: 
 
Art. 1º As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem 
elaborar e publicar a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), a partir da database de 31 de dezembro de 
2008. 
 
Parágrafo único. As cooperativas de crédito singulares e as sociedades de crédito ao microempreendedor e à empresa 
de pequeno porte estão dispensadas da elaboração e publicação da DFC, desde que tenham patrimônio líquido, na data-
base de 31 de dezembro do exercício imediatamente anterior, inferior a R$2.000.000,00 (dois milhões de reais). 
 
Art. 2º Na elaboração e publicação da DFC as instituições de que trata o art. 1º devem observar o Pronunciamento 
Técnico 03 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 03). 
 
Parágrafo único. Para fins do disposto nesta resolução, não devem ser considerados os dois últimos parágrafos do item 
22 do CPC 03. 
 
Art. 3º Na definição de equivalentes de caixa, além do disposto nos itens 7 a 10 do CPC 03, deve ser observado que: 
 
I - para ser considerado equivalente de caixa, um investimento deve ter, na data de aquisição, prazo de vencimento 
igual ou inferior a noventa dias; 
 
II - investimentos em instrumentos de capital não são considerados equivalentes de caixa, a menos que, em essência, 
preencham os requisitos previstos no CPC 03 e nesta resolução. 
 
Art. 4º Fica dispensada às instituições referidas no art. 1º a apresentação comparativa da DFC, para a primeira 
divulgação da referida demonstração. 
 
Art. 5º As instituições de que trata o art. 1º ficam dispensadas da obrigatoriedade de elaboração e publicação da 
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR), a partir da data-base de 31 de dezembro de 2008. 
 
Art. 6º O Banco Central do Brasil disciplinará os procedimentos adicionais a serem observados na elaboração e 
divulgação da demonstração de que trata esta resolução. 
 
Art. 7º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES 
Presidente do Banco”2 
            

Notem que na norma geral há dispensa para alguns entes jurídicos da publicação, porém não é explícito quanto a 
dispensa de elaboração.  
 
Frente a estas disposições da lei, reforçada por regulamentações acessórias, publicações dos CPC´s e suas conversões 
em NBCT´s, entendemos que as demonstrações acessórias devem ser anexadas ao SPED. Vejam texto parcial do CPC 
26, convertido na NBC T 19.27 pela Resolução do CFC nº 1.185/09. 

“Conjunto completo de demonstrações contábeis  
10. O conjunto completo de demonstrações contábeis inclui:  
(a) balanço patrimonial ao final do período;  
(b) demonstração do resultado do período;  
(c) demonstração do resultado abrangente do período;  
(d) demonstração das mutações do patrimônio líquido do período;  
(e) demonstração dos fluxos de caixa do período;  
(f) demonstração do valor adicionado do período, conforme Pronunciamento Técnico CPC 09 – Demonstração do 
Valor Adicionado, se exigido legalmente ou por algum órgão regulador ou mesmo se apresentada voluntariamente;  
(g) notas explicativas, compreendendo um resumo das políticas contábeis significativas e outras informações 
explanatórias; e  
(h) balanço patrimonial no início do período mais antigo comparativamente apresentado quando a entidade aplica uma 
política contábil retroativamente ou procede à reapresentação de itens das demonstrações contábeis, ou ainda quando 
procede à reclassificação de itens de suas demonstrações contábeis.  
 
A demonstração do resultado abrangente pode ser apresentada em quadro demonstrativo próprio ou dentro das 
mutações do patrimônio líquido (ver exemplo anexo)” 

 
Quais seriam então estas demonstrações3? 
- DLPA – Demonstração de Lucros ou Prejuízos acumulados; 
- DFC – Demonstração do Fluxo de Caixa; 
                                                        
2 Grifo nosso. 
3 Avaliar a exigibilidade de cada um de acordo com porte e ou forma de constituição. 
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- DVA – Demonstração do Valor Agregado; 
- Notas e Comentários; 
- Atas ou Termo de aprovação de Contas; 
- Pareceres de consultorias; 
- Além dos específicos exigidos pelos órgãos reguladores da atividade como CVM, SUSEP, ANEEL, ANATEL, 
ANAC, ANTT, BACEN, etc. 
 
Ao certo existem poucos posicionamentos, sendo que a sua maioria advém da CVM ou BACEN, vejam a circular 
3.414/09, define que a periodicidade da DFC deve ser semestral e que em 31/12 devem ser inseridas as 
demonstrações do semestre mais a anual; 
 
Tendo em vista que o assunto é polêmico e muitos contadores ainda entendem que não precisam seguir a 
normatização da internacionalização, por acharem que só se aplica as SA´s, ignorando as mudanças das normas 
contábeis, incluímos uma  opção no pacote 3811, nos mesmo moldes do Diário Definitivo Impresso, para o usuário 
escolha se quer ou não que estas demonstrações sejam anexadas, permitindo, inclusive, indicar quais das 
demonstrações deseja, sejam elas geradas pela aplicação ou externas (caso dos pareceres dos auditores e 
consultores). 
 
Como complemento, listamos mais alguns tópicos para serem aprofundados pelos profissionais. 
a) Dispensa de transcrição do Balancete ou Balancete de suspensão: 
Foi dispensada a obrigação de transcrever no Livro Diário os Balancetes e Balanços de Suspensão ou Redução do 
Imposto, de acordo com o que trata o art. 35 da Lei 8981/1991, por tanto, para as empresas normais o balanço e DRE 
devem ser Anual. Mantemos as opções, pois a CVM e BACEN, para algumas empresas estabelecem regra diferente.4 
b) Sociedade limitada deve publicar balanço? 

“O juiz Djalma Moreira Gomes, da 25ª Vara Cível de São Paulo, julgou procedente o pedido da Associação Brasileira 
de Imprensas Oficiais (Abio) e declarou nulo o item 7 do Ofício-circular nº 99, de 2008, do Departamento Nacional de 
Registro do Comércio (DNRC), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. No documento, o 
órgão, ao interpretar a Lei nº 11.638, de 2007 - que alterou dispositivos da Lei das Sociedades Anônimas, a Lei nº 
6.404, de 1976 -, tornou facultativa a publicação dos balanços”5 

c) Micro e pequenas empresas devem aderir ao IFRS?6  
d) A CVM colocou em audiência pública (04/2010) alguns assuntos que serão regulados quanto às penalidades por 
falta grave no descumprimento de obrigações definidas pela Lei 6404/76, sendo que para a falta de entrega do 
SPED, além da multa, serão aplicadas as restrições abaixo descritas: 

“Portanto, àqueles que nos perguntam quais as penalidades que serão aplicadas se o contribuinte não apresentar a ECD, 
além dos seguintes itens: 
- arbitramento do lucro; 
- suspensão do CNPJ; 
- negativa de certidão;  
- desabilitação do cadastro junto ao siafi( se for o caso); 
- impedimento do faturamento via NF-e;” 

Como a CVM normalmente dita norma sobre assuntos desta natureza, a de se pensar que as penalidades serão 
seguidas pelas demais entidades. 
  
 Atenciosamente, 

 
   JB Software Ltda 
   Elisabete Jussara Bach 
   Diretora de TI e Produção 
   Fone: (0xx49)3366-1621 
   Fax: (0xx49)3366-1478 
   www.jbsoft.com.br  

                                                        
4 Inciso II, Art. 6º, da IN RFB 787/2007, alterado pela IN RFB 926/2009. 
5 http://www.contadores.cnt.br/portal/noticia.php?id=17858&Cat=1&Sociedade, acesso em 11/05/2010. 
6 http://www.contadores.cnt.br/portal/noticia.php?id=17862&Cat=1&As, acesso em 11/05/2010. 


