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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
13ª REGIÃO

ATO Nº 402, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2012

O DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE NO EXER-
CÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRA-
BALHO DA DÉCIMA TERCEIRA REGIÃO, no uso de suas atri-
buições legais e regimentais e tendo em vista o constante da Re-
solução Administrativa nº 0133/2012 (Processo Administrativo:
0050000-02.2012.5.13.0000), resolve:

Redistribuir, ex officio, um cargo efetivo de Técnico Ju-
diciário, Área Administrativa, Sem especialidade, do Quadro Per-
manente de Pessoal deste Regional, ocupado pelo servidor ADRIA-
NO DE LIMA NÓBREGA, para o Quadro Permanente de Pessoal do
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, em razão do ajus-
tamento da lotação e da força de trabalho necessários ao desempenho
dos Tribunais referidos, com respaldo no art. 37 da Lei nº 8.112/90,
com redação da Lei nº 9.527/97, na forma regulamentada pela Re-
solução nº 146/2012, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, tendo
por reciprocidade a redistribuição do cargo efetivo ocupado pelo
servidor EDUARDO KELSON FERNANDES DE PINHO, Técnico
Judiciário, Área Administrativa, Sem especialidade, do Quadro Per-
manente de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região
para o Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal Regional do Tra-
balho da 13ª Região, com efeitos a contar da publicação. Dê-se
ciência. Publique-se no DOU.

CARLOS COELHO DE MIRANDA FREIRE

ATO Nº 410, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2012

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA TERCEIRA REGIÃO,
no uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o
constante da Resolução Administrativa nº 0125/2012 (Processo Ad-
ministrativo: 0051700-13.2012.5.13.0000), resolve:

Redistribuir, ex officio, um cargo efetivo de Técnico Ju-
diciário, Área Administrativa, Sem especialidade, do Quadro Per-
manente de Pessoal deste Regional, ocupado pela servidora BAR-
BARA MICHAELLA FERREIRA LIMA, para o Quadro Permanente
de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, em razão
do ajustamento da lotação e da força de trabalho necessários ao
desempenho dos Tribunais referidos, com respaldo no art. 37 da Lei
nº 8.112/90, com redação da Lei nº 9.527/97, na forma regulamentada
pela Resolução nº 146/2012, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ,
tendo por reciprocidade a redistribuição do cargo efetivo ocupado
pela servidora MARIA AURILEIDE ROCHA LOBO, Técnico Ju-
diciário, Área Administrativa, Sem especialidade, do Quadro Per-
manente de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região
para o Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal Regional do Tra-
balho da 13ª Região, com efeitos a contar da publicação. Dê-se
ciência. Publique-se no DOU.

PAULO MAIA FILHO

ATO Nº 411, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2012

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA TERCEIRA REGIÃO,
no uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o
constante da Resolução Administrativa nº 0125/2012 (Processo Ad-
ministrativo: 0051700-13.2012.5.13.0000), resolve:

Redistribuir, ex officio, um cargo efetivo vago de Analista
Judiciário, Área Judiciária, Sem especialidade, do Quadro Permanente
de Pessoal deste Regional para o Quadro Permanente de Pessoal do
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, em razão do ajus-
tamento da lotação e da força de trabalho necessários ao desempenho
dos Tribunais referidos, com respaldo no art. 37 da Lei nº 8.112/90,
com redação da Lei nº 9.527/97, na forma regulamentada pela Re-
solução nº 146/2012, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, tendo
por reciprocidade a redistribuição do cargo efetivo ocupado pela ser-
vidora LIDIANE DE MORAES FARIAS BANDEIRA, Analista Ju-
diciário, Área Judiciária, Sem especialidade, do Quadro Permanente
de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região para o
Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da
13ª Região, com efeitos a contar da publicação. Dê-se ciência. Pu-
blique-se no DOU.

PAULO MAIA FILHO

ATO Nº 412, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2012

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA TERCEIRA REGIÃO,
no uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o
constante da Resolução Administrativa nº 0125/2012 (Processo Ad-
ministrativo: 0051700-13.2012.5.13.0000), resolve:

Redistribuir, ex officio, um cargo efetivo vago de Analista
Judiciário, Área Judiciária, Sem especialidade, do Quadro Permanente
de Pessoal deste Regional para o Quadro Permanente de Pessoal do
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, em razão do ajus-
tamento da lotação e da força de trabalho necessários ao desempenho
dos Tribunais referidos, com respaldo no art. 37 da Lei nº 8.112/90,
com redação da Lei nº 9.527/97, na forma regulamentada pela Re-
solução nº 146/2012, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, tendo
por reciprocidade a redistribuição do cargo efetivo ocupado pela ser-
vidora FRANCINETE COSTA, Analista Judiciário, Área Judiciária,
Sem especialidade, do Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal
Regional do Trabalho da 21ª Região para o Quadro Permanente de
Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, com efeitos
a contar da publicação.Dê-se ciência. Publique-se no DOU.

PAULO MAIA FILHO

CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA

RESOLUÇÃO Nº 286, DE 20 DE OUTUBRO DE 2012

O CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA - CFBio, Au-
tarquia Federal, com personalidade jurídica de direito público, criada
pela Lei nº 6.684, de 03 de setembro de 1979, alterada pela Lei nº
7.017, de 30 de agosto de 1982 e regulamentada pelo Decreto nº
88.438, de 28 de junho de 1983, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, e Considerando a decisão do Plenário do CFBio na 263ª
Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 19 de outubro de 2012;
resolve:

Art. 1º Aprovar a 1ª Reformulação Orçamentária do Con-
selho Regional de Biologia da 2ª Região - CRBio-02 para o exercício
de 2012, conforme abaixo:

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 2ª Região

R E C E I TA S DESPESAS
Rec. Correntes
Rec. de Capital

4.378.000,00
15.000,00

Desp. Correntes
Desp. de Capital

3.854.000,00
539.000,00

TO TA L 4.393.000,00 4.393.000,00

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

WLADEMIR JOÃO TADEI
Presidente do Conselho

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

RESOLUÇÃO No- 1.411, DE 26 DE OUTUBRO DE 2012

Dá nova redação à NBC TG 17 - Contratos
de Construção.

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no
exercício de suas atribuições legais e regimentais e com fundamento
no disposto na alínea "f" do Art. 6º do Decreto-Lei n.º 9.295/46,
alterado pela Lei n.º 12.249/10, resolve:

Art. 1º Dar nova redação à NBC TG 17 - Contratos de
Construção, anexo à presente Resolução, que tem por base o Pro-
nunciamento Técnico CPC 17 (R1) (IAS 11 do IASB).

Art. 2º Revogar a Resolução CFC n.º 1.171/09, publicada no
D.O.U., Seção I, de 15/9/09.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação, aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de ja-
neiro de 2012.

ANEXO

Ata CFC n.º 970
NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
NBC TG 17 - CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO
Objetivo
O objetivo desta Norma é estabelecer o tratamento contábil

das receitas e despesas associadas a contratos de construção. Por
força da natureza da atividade subjacente aos contratos de construção,
as datas de início e término do contrato caem, geralmente, em pe-
ríodos contábeis diferentes. Por isso, o assunto primordial referente à
contabilização dos contratos de construção é a alocação da receita e
das despesas correspondentes ao longo dos períodos de execução da
obra nos quais o trabalho de construção é levado a efeito. Esta Norma
utiliza os critérios de reconhecimento estabelecidos na NBC TG ES-
TRUTURA CONCEITUAL - Estrutura Conceitual para Elaboração e
Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro para determinar o mo-
mento em que as receitas do contrato e as despesas a elas rela-
cionadas devem ser reconhecidas na demonstração do resultado. Tam-
bém proporciona indicação prática sobre a aplicação desses crité-
rios.

Alcance
1.Esta Norma deve ser aplicada na contabilização dos con-

tratos de construção nas demonstrações contábeis das entidades con-
tratadas (fornecedoras dos serviços).

2.Se alguma Norma mais específica determinar tratamento
diferente do previsto nesta, prevalece, para essas situações mais es-
pecíficas, o determinado por essa outra Norma.

Definições
3.São usados nesta Norma alguns termos cujos significados

encontram-se especificados a seguir:
Contrato de construção é um contrato especificamente ne-

gociado para a construção de um ativo ou de uma combinação de
ativos que estejam diretamente interrelacionados ou interdependentes
em função da sua concepção, tecnologia e função ou do seu propósito
ou uso final.

Contrato de preço fixo (fixed price) é um contrato de cons-
trução segundo o qual a entidade contratada (fornecedora dos ser-
viços) concorda com o preço pré-fixado ou com a taxa pré-fixada, por
unidade concluída que, em alguns casos, está sujeito às cláusulas de
custos escalonados (cost escalation clauses).

Contrato de custo mais margem (cost plus) é um contrato de
construção segundo o qual a entidade contratada (fornecedora dos
serviços) deve ser reembolsada por custos projetados e aprovados
pelas partes - ou de outra forma definidos - acrescido de percentual
sobre tais custos ou por remuneração fixa pré-determinada.

Entidades de Fiscalização do Exercício
das Profissões Liberais

.

4.O contrato de construção pode ser negociado para a cons-
trução de um único ativo, tal como uma ponte, um edifício, uma
barragem, um oleoduto, uma estrada, um navio ou um túnel. O
contrato de construção também pode contemplar a construção de
diversos ativos que estejam diretamente interrelacionados ou inter-
dependentes em termos da sua concepção, tecnologia e função ou do
seu propósito ou uso final; entre os exemplos de tais contratos estão
os da construção de refinarias e de outras partes complexas de plantas
industriais ou equipamentos.

5.Para os fins desta Norma, os contratos de construção in-
cluem:

(a)contratos para a prestação de serviços que estejam di-
retamente relacionados com a construção do ativo; por exemplo, os
relativos a serviços de arquitetos e de gestores de projetos; e

(b)contratos para a destruição ou restauração de ativos e de
recuperação ambiental após a demolição ou retirada de ativos.

6.Os contratos de construção podem ser elaborados de di-
versas maneiras sendo que, para os fins desta Norma, devem ser
classificados como contratos de preço fixo (fixed price) e contratos de
custo mais margem (cost plus). Alguns contratos de construção po-
dem conter características tanto de um contrato de preço fixo quanto
de um contrato de custo mais margem, como, por exemplo, no caso
de um contrato de custo mais margem com um preço máximo acor-
dado. Em tais circunstâncias, a entidade contratada (fornecedora dos
serviços) necessita considerar todas as condições dos itens 23 e 24 a
fim de determinar quando reconhecer as receitas e as despesas do
contrato.

Combinação e segmentação de contratos de construção
7.Os requisitos desta Norma devem ser usualmente aplicados

separadamente a cada contrato de construção. Porém, em certas cir-
cunstâncias, é necessário aplicar esta Norma aos componentes se-
paradamente identificáveis de um único contrato ou de um grupo de
contratos em conjunto a fim de refletir a essência econômica de um
contrato ou de um grupo de contratos.

8.Quando o contrato contemplar vários ativos, a construção
de cada ativo deve ser tratada como um contrato de construção
separado quando:

(a)propostas separadas tiverem sido submetidas para cada
ativo;

(b)cada ativo tiver sido objeto de negociação em separado e
a entidade contratada (fornecedora dos serviços) e o contratante
(cliente) puderam aceitar ou rejeitar a parte do contrato relacionada a
cada ativo; e

(c)os custos e as receitas de cada ativo puderem ser iden-
tificados.

9.Um grupo de contratos, quer tenha sido celebrado com um
único contratante (cliente) ou com vários contratantes (clientes), deve
ser tratado como um contrato de construção único quando:

(a)o grupo de contratos for negociado como um pacote úni-
co;

(b)os contratos estiverem tão diretamente interrelacionados
que sejam, de fato, parte de um projeto único com uma margem de
lucro global; e

(c)os contratos forem executados simultaneamente ou em
sequência contínua.

10.O contrato pode prever a construção de um ativo adi-
cional por opção do contratante (cliente) ou pode ser alterado para
incluir a construção de um ativo adicional. A construção do ativo
adicional deve ser tratada como um contrato de construção separado
quando:

(a)o ativo diferir significativamente na concepção, tecnologia
ou função do ativo ou dos ativos contemplados no contrato original;
ou

(b)o preço do ativo adicional for negociado sem levar em
consideração o preço do contrato original.

Receita do contrato
11.A receita do contrato deve compreender:
(a)a quantia inicial da receita estabelecida no contrato; e
(b)as variações no trabalho contratado, reivindicações e pa-

gamentos por incentivos:
(i)até a extensão em que seja provável que resultem em

receita; e
(ii)que estejam em condições de serem mensurados com con-

fiabilidade.
12.A receita do contrato deve ser mensurada ao valor justo

da contraprestação recebida ou a receber. A mensuração da receita do
contrato pode ser afetada por uma variedade de incertezas que de-
pendem do desfecho de eventos futuros. As estimativas necessitam
muitas vezes ser revisadas à medida que os eventos ocorrem e as
incertezas são resolvidas. Nesse sentido, a quantia da receita do con-
trato pode aumentar ou diminuir de um período para o outro. Por
exemplo:

(a)a entidade contratada (fornecedora dos serviços) e o con-
tratante (cliente) podem estabelecer variações ou reivindicações que
aumentem ou diminuam a receita do contrato em período subsequente
com relação àquele em que o contrato foi inicialmente acordado;

(b)a quantia da receita estabelecida em contrato de preço fixo
pode aumentar como resultado de cláusulas de custos escalonados;

(c)a quantia da receita do contrato pode diminuir como re-
sultado de penalidades aplicadas em função de atrasos imputáveis à
entidade contratada (fornecedora dos serviços) relativos à conclusão
do contrato; ou

(d)quando um contrato de preço fixo envolver um preço fixo
por unidade construída, e a receita do contrato aumenta à medida que
o número de unidades construídas é aumentado.

13.Uma variação corresponde a uma instrução dada pelo
contratante (cliente) para uma alteração no trabalho a ser executado,
de acordo com o contrato. Tal variação pode conduzir a um aumento
ou a uma diminuição na receita do contrato. Exemplos de variações
são as alterações nas especificações ou na concepção do ativo, assim
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como alterações na duração do contrato. Uma variação deve ser
incluída na receita do contrato quando:

(a)for provável que o contratante (cliente) aprovará a va-
riação e o valor da receita advinda da variação; e

(b)a quantia da receita puder ser mensurada com confia-
bilidade.

14.Reivindicação por custos não previstos no contrato é uma
quantia que a entidade contratada (fornecedora dos serviços) procura
cobrar do contratante (cliente) ou de terceiro para reembolso dos
custos não incluídos no preço originalmente contratado. A reivin-
dicação pode surgir, por exemplo, de atrasos causados por clientes, de
erros nas especificações ou na concepção e de variações discutidas
nos trabalhos objeto do contrato. A mensuração da quantia da receita
proveniente de reivindicações está sujeita a um alto nível de incerteza
e depende muitas vezes da conclusão das negociações. Por isso, as
reivindicações somente devem ser reconhecidas como receitas do
contrato quando:

(a)as negociações tiverem atingido um estágio avançado tal,
que é provável que o contratante (cliente) aceitará a reivindicação;
e

(b)a quantia que provavelmente será aceita pelo cliente puder
ser mensurada com confiabilidade.

15.Os pagamentos de incentivos contratuais são quantias adi-
cionais pagas à entidade contratada (fornecedora dos serviços) caso os
padrões de desempenho especificados previamente sejam alcançados
ou superados. Por exemplo, o contrato pode permitir pagamento de
incentivos à entidade contratada (fornecedora dos serviços) pela con-
clusão antecipada do contrato. Os pagamentos de incentivos devem
ser reconhecidos como receita do contrato quando:

(a)o contrato estiver suficientemente avançado que indique
como provável que os padrões de desempenho especificados serão
alcançados ou superados; e

(b)a quantia dos pagamentos de incentivos puder ser men-
surada com confiabilidade.

Custos do contrato
16.Os custos do contrato devem compreender:
(a)os custos que estejam relacionados diretamente com um

contrato específico;
(b)os custos que sejam atribuíveis à atividade do contrato de

modo geral e possam ser alocados ao contrato; e
(c)outros custos que sejam especificamente imputáveis ao

contratante (cliente), de acordo com os termos do contrato.
17.Os custos relacionados diretamente a um contrato espe-

cífico incluem:
(a)custos de mão de obra no local, incluindo supervisão no

local;
(b)custos de materiais usados na construção;
(c)depreciação de ativos fixos tangíveis utilizados no con-

trato;
(d)custos para levar ou retirar do local os ativos fixos tan-

gíveis e os materiais necessários à execução da obra;
(e)custos de aluguel de instalações e equipamentos;
(f)custos de concepção e de assistência técnica que estejam

diretamente relacionados com o contrato;
(g)custos estimados de retificação e garantia, incluindo os

custos esperados de prestação de garantia futura; e
(h)reivindicações de terceiros.
Esses custos podem ser reduzidos por qualquer receita oca-

sional que não esteja incluída na receita do contrato, como, por
exemplo, a receita proveniente da venda de sobras de materiais ou da
alienação de instalações e equipamentos ao final do contrato.

18.São exemplos de custos que podem ser atribuíveis à ati-
vidade do contrato de modo geral e imputados a contratos espe-
cíficos:

(a)prêmios de apólice de seguro;
(b)custos de concepção e assistência técnica que não estejam

diretamente relacionados a um contrato específico; e
(c)gastos gerais de construção (overhead).
Tais custos devem ser alocados por meio de métodos que

sejam sistemáticos e racionais e sejam aplicados consistentemente a
todos os custos que tenham características similares. A alocação deve
estar baseada no nível normal da atividade de construção. Os gastos
gerais de construção (overhead) incluem custos tais como a ela-
boração e o processamento da folha de salários do pessoal envolvido
com a construção. Custos que podem ser atribuíveis à atividade do
contrato de modo geral e podem ser alocados a contratos específicos
incluem os custos de empréstimos (NBC TG 20).

19.Os custos que são especificamente imputáveis ao con-
tratante (cliente), de acordo com os termos do contrato, podem incluir
alguns custos gerais de natureza administrativa e custos de desen-
volvimento para os quais o reembolso esteja previsto em disposições
contratuais específicas.

20.Gastos que não podem ser atribuídos à atividade do con-
trato ou não podem ser alocados ao contrato devem ser excluídos dos
custos do contrato de construção. Tais gastos incluem:

(a)gastos gerais administrativos para os quais o reembolso
não esteja previsto no contrato;

(b)despesas de venda;
(c)despesas com pesquisa e desenvolvimento para os quais o

reembolso não esteja previsto no contrato; e
(d)depreciação de instalações e equipamentos ociosos que

não sejam usados em um contrato em particular.
21.Os custos do contrato incluem os custos atribuíveis a um

contrato pelo período contado a partir da data em que o contrato for
firmado até a data de sua conclusão. Entretanto, os custos que se
relacionem diretamente com um determinado contrato e que sejam
incorridos para assegurá-lo devem também ser reconhecidos como
parte dos custos do contrato, desde que eles possam ser individual-
mente identificados e confiavelmente mensurados e se for provável
que o contrato será efetivado. Quando os custos incorridos para as-

segurar um contrato forem reconhecidos como despesa do período em
que foram incorridos, eles não devem ser incluídos nos custos do
contrato se este vier a ser firmado em período subsequente.

Reconhecimento das receitas e das despesas do contrato
22.Quando a conclusão do contrato de construção puder ser

estimada com confiabilidade, as receitas e os custos associados ao
contrato de construção devem ser reconhecidos como receitas e des-
pesas, respectivamente, tomando como referência o estágio de exe-
cução (stage of completion) da atividade contratual ao término do
período de reporte. A perda esperada com o contrato de construção
deve ser reconhecida imediatamente como despesa, de acordo com o
item 36.

23.No caso de contrato de preço fixo (fixed price), a con-
clusão do contrato de construção pode ser estimada com confia-
bilidade quando todas as condições seguintes estiverem satisfeitas:

(a)a receita do contrato puder ser mensurada com confia-
bilidade;

(b)for provável que os benefícios econômicos associados ao
contrato fluirão para a entidade;

(c)tanto os custos para concluir o contrato quanto o estágio
de execução (stage of completion) da atividade contratual puderem
ser mensurados com confiabilidade, ao término do período de reporte;
e

(d)os custos atribuíveis ao contrato puderem ser claramente
identificados e mensurados com confiabilidade de forma tal que os
custos atuais incorridos possam ser comparados com estimativas an-
teriores.

24.Para os contratos na modalidade de custo mais margem
(cost plus), a conclusão de contrato de construção pode ser estimada
com confiabilidade quando todas as condições seguintes estiverem
satisfeitas:

(a)for provável que os benefícios econômicos associados ao
contrato fluirão para a entidade; e

(b)os custos atribuíveis ao contrato, quer sejam especifica-
mente reembolsáveis ou não, puderem ser claramente identificados e
mensurados com confiabilidade.

25.O reconhecimento da receita e das despesas tendo como
referência o estágio de execução (stage of completion) do contrato é
usualmente denominado como método da percentagem completada.
Por esse método, a receita contratual é confrontada com os custos
contratuais incorridos à medida que cada estágio de execução do
trabalho é alcançado, fato que resulta na divulgação de receitas,
despesas e lucro que podem ser atribuídos à proporção do trabalho
realizado. Esse método proporciona informação útil sobre a extensão
da atividade e do desempenho contratuais, ao longo do período.

26.Pelo método da percentagem completada, a receita do
contrato deve ser reconhecida como receita na demonstração do re-
sultado nos períodos contábeis em que o trabalho for executado. Os
custos do contrato devem ser usualmente reconhecidos como despesa
na demonstração do resultado nos períodos contábeis em que o tra-
balho a eles relacionado for executado. Entretanto, qualquer exce-
dente esperado dos custos contratuais totais sobre o total das receitas
contratuais para o contrato deve ser reconhecido imediatamente como
despesa, de acordo com o item 36.

27.A entidade contratada (fornecedora dos serviços) pode ter
incorrido em custos que estejam relacionados com uma atividade
futura do contrato. Referidos custos contratuais devem ser reconhe-
cidos como ativo, caso seja provável que venham a ser recuperados.
Esses custos representam uma quantia devida pelo contratante (clien-
te) e muitas vezes são classificados como trabalho em andamento.

28.A conclusão do contrato de construção só pode ser es-
timada com confiabilidade quando for provável que os benefícios
econômicos a ele associados fluirão para a entidade. Entretanto, quan-
do houver incerteza acerca da realização de quantia incluída na re-
ceita do contrato e já reconhecida como receita na demonstração do
resultado, o montante não realizável ou cuja recuperação deixou de
ser provável deve ser reconhecido como despesa e não como ajuste às
receitas do contrato.

29.A entidade geralmente está em condições de fazer es-
timativas confiáveis após firmar um contrato que estabeleça:

(a)os direitos de cada uma das partes, exercíveis coerci-
tivamente (enforceable), no que diz respeito ao ativo a ser cons-
truído;

(b)a contraprestação a ser dada em troca; e
(c)a forma e os termos da liquidação.
Para tanto, é usualmente necessário que a entidade possua

registros financeiros e contábeis confiáveis e um sistema orçamen-
tário eficaz. A entidade deve rever e, quando necessário, revisar as
estimativas da receita e dos custos do contrato na medida em que o
trabalho progride. A necessidade de revisão não significa que a con-
clusão do contrato não possa ser estimada com confiabilidade.

30.O estágio de execução (stage of completion) de contrato
pode ser determinado de várias maneiras. A entidade deve usar o
método que mensure com confiabilidade o trabalho executado. De-
pendendo da natureza do contrato, os métodos podem contemplar:

(a)a proporção dos custos incorridos com o trabalho exe-
cutado até a data, vis-à-vis os custos totais estimados do contrato;

(b)medição do trabalho executado; ou
(c)evolução física do trabalho contratado.
Os pagamentos parcelados e os adiantamentos recebidos dos

clientes não refletem, necessariamente, o trabalho executado e não
devem servir de parâmetro para mensuração da receita.

31.Quando o estágio de execução (stage of completion) for
determinado com base nos custos do contrato incorridos até a data,
somente aqueles custos do contrato que reflitam o trabalho executado
devem ser incluídos nos custos incorridos atá a data. São exemplos de
custos do contrato que não devem ser considerados como incor-
ridos:

(a)custos que se relacionem com as atividades futuras do
contrato, tais como os custos de materiais que tenham sido entregues
no local da obra ou reservados para posterior utilização, mas que não
tenham sido instalados, usados ou aplicados durante a execução do
contrato, a menos que tais materiais tenham sido produzidos es-
pecificamente para o contrato; e

(b)pagamentos antecipados a subcontratados por trabalho a
ser executado nos termos de um subcontrato.

32.Quando a conclusão de contrato de construção não puder
ser estimada com confiabilidade:

(a)a receita deve ser reconhecida somente na extensão em
que seja provável que os custos do contrato incorridos serão re-
cuperados; e

(b)os custos do contrato devem ser reconhecidos como des-
pesa no período em que forem incorridos.

A perda esperada em contrato de construção deve ser re-
conhecida imediatamente como despesa de acordo com o item 36.

33.Durante os estágios iniciais de um contrato, muitas vezes,
não é possível estimar com confiabilidade a sua conclusão. Não
obstante, pode ser provável que a entidade consiga recuperar os cus-
tos do contrato incorridos. Assim, a receita do contrato deve ser
reconhecida somente na extensão dos custos incorridos cuja recu-
peração seja esperada. Uma vez que a conclusão do contrato não
possa ser estimada com confiabilidade, nenhum lucro deve ser re-
conhecido. Entretanto, mesmo que a conclusão do contrato não possa
ser estimada com confiabilidade, pode ser provável que o total de
custos exceda o total de receitas do contrato. Nesses casos, qualquer
excesso esperado do total de custos sobre o total de receitas do
contrato deve ser reconhecido imediatamente como despesa, de acor-
do com o item 36.

34.Os custos do contrato, cuja probabilidade de recuperação
não seja provável, devem ser reconhecidos imediatamente como des-
pesa. Exemplos de circunstâncias em que a recuperação dos custos de
um contrato incorridos pode não ser provável, e em que os custos do
contrato devem ser reconhecidos imediatamente como despesa, in-
cluem contratos:

(a)que não dispõem de instrumentos de coerção para seu
cumprimento integral, isto é, sua validade pode ser seriamente ques-
tionada;

(b)cuja conclusão está sujeita ao desfecho de litígio ou de
legislação pendente;

(c)relacionados com propriedades que tenham a possibilidade
de serem condenadas ou expropriadas;

(d)em que o contratante (cliente) está impossibilitado de
cumprir com as suas obrigações; ou

(e)em que a entidade contratada (fornecedora dos serviços) é
incapaz de completar o contrato ou de cumprir com as suas obri-
gações, nos termos do contrato.

35.Quando as incertezas, que impedem que a conclusão do
contrato seja estimada com confiabilidade, deixarem de existir, a
receita e as despesas associadas ao contrato de construção devem ser
reconhecidas de acordo com o item 22 e não de acordo com o item
32.

Reconhecimento de perda esperada
36.Quando for provável que os custos totais do contrato

excederão a receita total do contrato, a perda esperada deve ser
reconhecida imediatamente como despesa.

37.O montante de tal perda deve ser determinado indepen-
dentemente:

(a)de ter sido iniciado ou não o trabalho relativo ao con-
trato;

(b)do estágio de execução da atividade do contrato; ou
(c)do montante de lucros que se tem a expectativa de advir

de outros contratos, que não são tratados como um contrato de cons-
trução único, de acordo com o item 9.

Alteração nas estimativas
38.O método da percentagem completada deve ser aplicado

em base cumulativa, em cada período contábil, às estimativas cor-
rentes de receita e de custos do contrato. Por essa razão, os efeitos de
mudança na estimativa da receita e dos custos do contrato, ou os
efeitos de mudança de estimativa na conclusão do contrato, devem ser
contabilizados como mudança de estimativa contábil (ver a NBC TG
23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de
Erro). As estimativas alteradas devem ser usadas na determinação do
montante de receitas e despesas reconhecido na demonstração do
resultado, no período em que a mudança for feita e em períodos
subsequentes.

Divulgação
39.A entidade deve divulgar:
(a)o montante da receita do contrato reconhecido como re-

ceita do período;
(b)os métodos usados para determinar a receita do contrato

reconhecida no período; e
(c)os métodos usados para determinar o estágio de execução

(stage of completion) dos contratos em curso.
40.A entidade deve divulgar, cada uma das seguintes in-

formações, para os contratos em andamento, ao término do período
de reporte:

(a)o montante agregado de custos incorridos e os lucros
reconhecidos (menos as perdas reconhecidas) até a data;

(b)o montante de adiantamentos recebidos; e
(c)o montante de retenções.
41.Retenções são montantes de faturamentos que não são

quitados enquanto não forem observadas as condições especificadas
no contrato para o pagamento de referidos montantes, ou enquanto
não forem retificados defeitos constatados. Os faturamentos em an-
damento são montantes faturados pelo trabalho executado de contrato,
quer tenham sido pagos ou não pelo contratante (cliente). Adian-
tamentos são valores recebidos pela entidade contratada (fornecedora
dos serviços) antes que o correspondente trabalho tenha sido exe-
cutado.
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42.A entidade deve apresentar:
(a)como ativo, o valor bruto devido pelo contratante (clien-

te), relativo a trabalhos do contrato executados e não cobrados ou
recebidos; e

(b)como passivo, o valor bruto devido ao contratante (clien-
te), relativo a valores recebidos por conta de trabalhos do contrato
ainda por executar.

43.O valor bruto devido pelo contratante (cliente), relativo
aos trabalhos do contrato é o montante líquido dos:

(a)custos incorridos mais lucros reconhecidos; menos
(b)a soma das perdas reconhecidas e dos faturamentos em

andamento;
para todos os contratos em andamento, para os quais os

custos incorridos acrescidos dos lucros reconhecidos (menos perdas
reconhecidas) excedam os faturamentos em andamento.

44.O valor bruto devido ao contratante (cliente), relativo aos
trabalhos sob execução é o montante líquido dos:

(a)custos incorridos mais lucros reconhecidos; menos
(b)a soma das perdas reconhecidas e dos faturamentos em

andamento;
para todos os contratos em andamento, para os quais os

faturamentos em andamento excedam os custos incorridos acrescidos
dos lucros reconhecidos (menos perdas reconhecidas).

45.A entidade deve divulgar quaisquer passivos contingentes
e ativos contingentes, de acordo com a NBC TG 25 - Provisões,
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. Os passivos contin-
gentes e os ativos contingentes podem ser originados de itens tais
como despesas de garantia, reivindicações, penalidades ou possíveis
perdas.

JUAREZ DOMINGUES CARNEIRO
Presidente do Conselho

RESOLUÇÃO No- 1.412, DE 26 DE OUTUBRO DE 2012

Dá nova redação à NBC TG 30 - Recei-
tas.

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no
exercício de suas atribuições legais e regimentais e com fundamento
no disposto na alínea "f" do Art. 6º do Decreto-Lei n.º 9.295/46,
alterado pela Lei n.º 12.249/10, resolve:

Art. 1º Dar nova redação à NBC TG 30 - Receitas, anexo à
presente Resolução, que tem por base o Pronunciamento Técnico
CPC 30 (R1) (IAS 18 do IASB).

Art. 2º Revogar a Resolução CFC n.º 1.187/09, publicada no
D.O.U., Seção I, de 15/9/09.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação, aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de ja-
neiro de 2012.

ANEXO

Ata CFC n.º 970
NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
NBC TG 30 - RECEITAS
Objetivo
A receita é definida na NBC TG ESTRUTURA CONCEI-

TUAL - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Re-
latório Contábil-Financeiro como aumento nos benefícios econômicos
durante o período contábil sob a forma de entrada de recursos ou
aumento de ativos ou diminuição de passivos que resultam em au-
mentos do patrimônio líquido da entidade e que não sejam pro-
venientes de aporte de recursos dos proprietários da entidade. As
receitas englobam tanto as receitas propriamente ditas como os ga-
nhos. A receita surge no curso das atividades ordinárias da entidade e
é designada por uma variedade de nomes, tais como vendas, ho-
norários, juros, dividendos e royalties. O objetivo desta Norma é
estabelecer o tratamento contábil de receitas provenientes de certos
tipos de transações e eventos.

A questão primordial na contabilização da receita é deter-
minar quando reconhecê-la. A receita deve ser reconhecida quando
for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade
e esses benefícios possam ser confiavelmente mensurados. Esta Nor-
ma identifica as circunstâncias em que esses critérios são satisfeitos e,
por isso, a receita deve ser reconhecida. Ele também fornece orien-
tação prática sobre a aplicação desses critérios.

Alcance
1.Esta Norma deve ser aplicada na contabilização da receita

proveniente de:
(a)venda de bens;
(b)prestação de serviços; e
(c)utilização, por parte de terceiros, de outros ativos da en-

tidade que geram juros, royalties e dividendos.
2.(Eliminado).
3.O termo "bens" inclui bens produzidos pela entidade com a

finalidade de venda e bens comprados para revenda, tais como mer-
cadorias compradas para venda no atacado e no varejo, terrenos e
outras propriedades mantidas para revenda.

4.A prestação de serviços envolve tipicamente o desempenho
da entidade em face da tarefa estabelecida contratualmente a ser
executada ao longo de um período estabelecido entre as partes. Tais
serviços podem ser prestados dentro de um ou mais períodos. Alguns
contratos para a prestação de serviços estão diretamente relacionados
a contratos de construção, como, por exemplo, os contratos para
gestão de projetos e de arquitetura. As receitas provenientes de con-
tratos dessa natureza não são tratadas no âmbito desta Norma, e sim
de acordo com os requisitos para os contratos de construção, con-
forme especificados na NBC TG 17 - Contratos de Construção.

5.A utilização, por parte de terceiros, de ativos da entidade
dá origem a receitas na forma de:

(a)juros - encargos pela utilização de caixa e equivalentes de
caixa ou de quantias devidas à entidade;

(b)royalties - encargos pela utilização de ativos de longo
prazo da entidade, como, por exemplo, patentes, marcas, direitos
autorais e software de computadores; e

(c)dividendos - distribuição de lucros a detentores de ins-
trumentos patrimoniais na proporção das suas participações em uma
classe particular do capital.

6.Esta Norma não trata das receitas provenientes de:
(a)contratos de arrendamento mercantil (ver a NBC TG 06 -

Operações de Arrendamento Mercantil);
(b)dividendos provenientes de investimentos que sejam con-

tabilizados pelo método da equivalência patrimonial (ver a NBC TG
18 - Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento
Controlado em Conjunto);

(c)contratos de seguro (ver a NBC TG 11 - Contratos de
Seguro);

(d)alterações no valor justo de ativos e passivos financeiros,
ou da sua alienação (ver a NBC TG 38 - Instrumentos Financeiros:
Reconhecimento e Mensuração);

(e)alterações no valor de outros ativos circulantes;
(f)reconhecimento inicial e alterações no valor justo de ati-

vos biológicos, relacionados com a atividade agrícola (ver a NBC TG
29 - Ativo Biológico e Produto Agrícola);

(g)reconhecimento inicial de produtos agrícolas (ver a NBC
TG 29); e

(h)extração de recursos minerais.
Definições
7.Nesta Norma são utilizados os seguintes termos com os

significados especificados a seguir:
Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante

o período observado no curso das atividades ordinárias da entidade
que resultam no aumento do seu patrimônio líquido, exceto os au-
mentos de patrimônio líquido relacionados às contribuições dos pro-
prietários.

Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um
ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma
transação ordenada entre participantes do mercado na data de men-
suração (Definição dada pela NBC TG 46 - Mensuração do Valor
Justo.).

8.Para fins de divulgação na demonstração do resultado, a
receita inclui somente os ingressos brutos de benefícios econômicos
recebidos e a receber pela entidade quando originários de suas pró-
prias atividades. As quantias cobradas por conta de terceiros - tais
como tributos sobre vendas, tributos sobre bens e serviços e tributos
sobre valor adicionado não são benefícios econômicos que fluam para
a entidade e não resultam em aumento do patrimônio líquido. Por-
tanto, são excluídos da receita. Da mesma forma, na relação de
agenciamento (entre o principal e o agente), os ingressos brutos de
benefícios econômicos provenientes dos montantes arrecadados pela
entidade (agente), em nome do principal, não resultam em aumentos
do patrimônio líquido da entidade (agente), uma vez que sua receita
corresponde tão-somente à comissão combinada entre as partes con-
tratantes.

8A.A divulgação da receita na demonstração do resultado
deve ser feita a partir das receitas conforme conceituadas nesta Nor-
ma. A entidade deve fazer uso de outras contas de controle interno,
como "Receita Bruta Tributável", para fins fiscais e outros.

8B.A conciliação entre os valores registrados conforme o
item 8A para finalidades fiscais e os evidenciados como receita para
fins de divulgação conforme item 8 será evidenciada em nota ex-
plicativa às demonstrações contábeis.

Mensuração da receita
9.A receita deve ser mensurada pelo valor justo da con-

traprestação recebida ou a receber. A esse respeito, ver a Interpretação
B - Receita - Transação de permuta envolvendo serviços de pu-
blicidade (Barter Transactions), em anexo a esta Norma.

10.O montante da receita proveniente de uma transação é
geralmente estabelecido entre a entidade e o comprador ou usuário do
ativo. É mensurado pelo valor justo da contraprestação recebida, ou a
receber, deduzida de quaisquer descontos comerciais (trade discounts)
e/ou bonificações (volume rebates) concedidos pela entidade ao com-
p r a d o r.

11.Na maior parte dos casos, a contraprestação é feita na
forma de caixa ou equivalente de caixa e o valor da receita é o valor
em caixa ou equivalente de caixa recebido ou a receber. Entretanto,
quando o ingresso de caixa ou seu equivalente vier a ser diferido, o
valor justo da contraprestação pode vir a ser menor do que o valor
nominal do caixa recebido ou a receber. Por exemplo, a entidade pode
conceder ao comprador crédito isento de juros ou mesmo aceitar um
recebível em que a taxa de juros do crédito concedido seja inferior
àquela praticada pelo mercado, em contraprestação à venda de bens.
Quando o acordo contratual efetivamente constituir uma transação de
financiamento, o valor justo da contraprestação deve ser determinado
por meio do desconto de todos os futuros recebimentos previstos,
tomando por base a taxa de juros imputada. A taxa de juros imputada
é a mais claramente determinável entre:

(a)a taxa prevalecente de instrumento financeiro similar de
emitente com classificação (rating) de crédito similar; ou

(b)a taxa de juros que desconte o valor nominal do ins-
trumento para o preço de venda à vista dos bens ou serviços.

A diferença entre o valor justo e o valor nominal da con-
traprestação deve ser reconhecida como receita de juros de acordo
com os itens 29 e 30 e de acordo com a NBC TG 38 e a NBC TG 12
- Ajuste a Valor Presente.

12.Quando os bens ou serviços forem objeto de troca ou de
permuta, por bens ou serviços que sejam de natureza e valor si-
milares, a troca não é vista como uma transação que gera receita.
Exemplificam tais casos as transações envolvendo commodities como
petróleo ou leite em que os fornecedores trocam ou realizam permuta

de estoques em vários locais para satisfazer a procura, em base
tempestiva e em local específico. Por outro lado, quando os bens são
vendidos ou os serviços são prestados em troca de bens ou serviços
não similares, tais trocas são vistas como transações que geram re-
ceita. Nesses casos, a receita deve ser mensurada pelo valor justo dos
bens ou serviços recebidos, ajustados pela quantia transferida em
caixa ou equivalentes de caixa. Quando o valor justo dos bens ou
serviços recebidos não pode ser mensurado com confiabilidade, a
receita deve ser mensurada utilizando-se como parâmetro o valor
justo dos bens ou serviços entregues, ajustado pelo valor transferido
em caixa ou equivalentes de caixa.

Identificação da transação
13.Os critérios de reconhecimento nesta Norma devem ser

geralmente aplicados separadamente a cada transação. Entretanto, em
certas circunstâncias pode ser necessário aplicar os critérios de re-
conhecimento aos componentes separadamente identificáveis de uma
única transação, com o objetivo de refletir a essência econômica da
transação. Um exemplo de tal situação ocorre quando o preço da
venda de um produto inclui valores identificáveis, correspondentes a
serviços a serem executados posteriormente. Para esses casos, tais
valores devem ser diferidos e reconhecidos como receita durante o
período em que o serviço vier a ser executado. Inversamente, os
critérios de reconhecimento devem ser aplicados a duas ou mais
transações conjuntas quando elas estiverem ligadas de tal maneira que
o efeito comercial não possa ser compreendido sem visualizar as
transações como um todo. Por exemplo: a entidade pode vender bens
e, ao mesmo tempo, firmar um contrato separado para recomprá-los
em data posterior, descaracterizando assim a essência econômica da
transação. Em tais casos, as duas transações devem ser tratadas con-
juntamente.

Venda de bens
14.A receita proveniente da venda de bens deve ser reco-

nhecida quando forem satisfeitas todas as seguintes condições:
(a)a entidade tenha transferido para o comprador os riscos e

benefícios mais significativos inerentes à propriedade dos bens;
(b)a entidade não mantenha envolvimento continuado na ges-

tão dos bens vendidos em grau normalmente associado à propriedade
e tampouco efetivo controle sobre tais bens;

(c)o valor da receita possa ser mensurado com confiabi-
lidade;

(d)for provável que os benefícios econômicos associados à
transação fluirão para a entidade; e

(e)as despesas incorridas ou a serem incorridas, referentes à
transação, possam ser mensuradas com confiabilidade.

15.A avaliação do momento em que a entidade transfere os
riscos e os benefícios significativos da propriedade para o comprador
exige o exame das circunstâncias da transação. Na maior parte dos
casos, a transferência dos riscos e dos benefícios inerentes à pro-
priedade coincide com a transferência da titularidade legal ou da
transferência da posse do ativo para o comprador. Tais casos são
típicos das vendas a varejo. Em outros casos, porém, a transferência
dos riscos e benefícios da propriedade ocorre em momento diferente
da transferência da titularidade legal ou da transferência da posse do
ativo.

16.Se a entidade retiver riscos significativos da propriedade,
a transação não é uma venda e a receita não pode ser reconhecida. A
retenção de risco significativo inerente à propriedade pode ocorrer de
várias formas. Exemplos de situações em que a entidade pode reter
riscos e os benefícios significativos da propriedade são:

(a)quando a entidade vendedora retém uma obrigação em
decorrência de desempenho insatisfatório que não esteja coberto por
cláusulas normais de garantia;

(b)nos casos em que o recebimento da receita de uma venda
em particular é contingente, pois depende da venda dos bens pelo
comprador (genuína consignação);

(c)quando os bens expedidos estão sujeitos à instalação, sen-
do esta uma parte significativa do contrato e ainda não tenha sido
completada pela entidade; e

(d)quando o comprador tem o direito de rescindir a compra
por uma razão especificada no contrato de venda e a entidade ven-
dedora não está certa da probabilidade de devolução.

17.Se a entidade retiver somente um risco insignificante ine-
rente à propriedade, a transação é uma venda e a receita deve ser
reconhecida. Por exemplo, um vendedor pode reter a titularidade legal
sobre os bens unicamente para garantir o recebimento do valor de-
vido. Em tal caso, se a entidade tiver transferido os riscos e be-
nefícios significativos inerentes à propriedade, a transação é uma
venda e a receita deve ser reconhecida. Outro exemplo de entidade
retendo tão-só um insignificante risco de propriedade diz respeito às
vendas a varejo em que o valor da compra pode ser reembolsado se
o cliente não ficar satisfeito. A receita em tais casos deve ser re-
conhecida no momento da venda, desde que o vendedor possa estimar
com confiabilidade as devoluções futuras. O passivo correspondente a
tais devoluções deve ser mensurado tomando por base experiências
anteriores e outros fatores relevantes.

18.A receita só deve ser reconhecida quando for provável
que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a
entidade. Em alguns casos específicos isso só pode ser determinado
quando do recebimento ou quando a incerteza for removida. Por
exemplo, pode ser incerto que uma autoridade governamental es-
trangeira conceda permissão para que a entidade compradora remeta
o pagamento da venda efetuada a um país estrangeiro. Quando a
permissão for concedida, a incerteza desaparece e a receita deve ser
reconhecida. Entretanto, quando surgir incerteza relativa à realização
de valor já reconhecido na receita, o valor incobrável ou a parcela do
valor cuja recuperação é improvável deve ser reconhecido como des-
pesa e não como redução do montante da receita originalmente re-
conhecida.
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19.A receita e as despesas relacionadas à mesma transação
ou a outro evento devem ser reconhecidas simultaneamente; esse
processo está vinculado ao princípio da confrontação das despesas
com as receitas (regime de competência). As despesas, incluindo
garantias e outros custos a serem incorridos após o despacho dos
bens, podem ser mensuradas com confiabilidade, quando as outras
condições para o reconhecimento da receita tenham sido satisfeitas.
Contudo, quando as despesas não puderem ser mensuradas com con-
fiabilidade, a receita não pode ser reconhecida. Em tais circuns-
tâncias, quaisquer contraprestações já recebidas pela venda dos bens
devem ser reconhecidas como passivo.

Prestação de serviços
20.Quando a conclusão de uma transação que envolva a

prestação de serviços puder ser estimada com confiabilidade, a receita
associada à transação deve ser reconhecida tomando por base o es-
tágio de execução (stage of completion) da transação ao término do
período de reporte. O desfecho de uma transação pode ser estimado
com confiabilidade quando todas as seguintes condições forem sa-
tisfeitas:

(a)o valor da receita puder ser mensurado com confiabi-
lidade;

(b)for provável que os benefícios econômicos associados à
transação fluirão para a entidade;

(c)o estágio de execução (stage of completion) da transação
ao término do período de reporte puder ser mensurado com con-
fiabilidade; e

(d)as despesas incorridas com a transação assim como as
despesas para concluí-la puderem ser mensuradas com confiabilidade.
A esse respeito ver a ITG 03 - Aspectos Complementares das Ope-
rações de Arrendamento Mercantil (IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27) e a
Interpretação B - Transações de permuta envolvendo serviços de
publicidade (Barter Transactions), em anexo a esta Norma.

21.O reconhecimento da receita com referência ao estágio de
execução de uma transação é usualmente denominado como sendo o
método da percentagem completada. Por esse método, a receita é
reconhecida nos períodos contábeis em que os serviços são prestados.
O reconhecimento da receita nessa base proporciona informação útil
sobre a extensão da atividade e o desempenho dos serviços prestados
durante o período. A NBC TG 17 também exige o reconhecimento da
receita nessa mesma base. As exigências naquela Norma são ge-
ralmente aplicáveis ao reconhecimento da receita e dos gastos as-
sociados a uma transação que envolva a prestação de serviços.

22.A receita somente deve ser reconhecida quando for pro-
vável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão
para a entidade. Porém, quando surgir incerteza acerca da realização
de valor já incluído na receita, o valor incobrável, ou o valor com
respeito ao qual a recuperação tenha deixado de ser provável, deve
ser reconhecido como despesa, e não como ajuste (dedução) do valor
da receita originalmente reconhecida.

23.A entidade geralmente é capaz de fazer estimativas con-
fiáveis após ter concordado com os outros parceiros da transação a
respeito do seguinte:

(a)os direitos que cada uma das partes está habilitada a
receber quanto ao serviço a ser prestado e recebido pelas partes;

(b)a contraprestação a ser trocada; e
(c)o modo e os termos da liquidação da operação.
É também importante que a entidade tenha sistema interno

eficaz de orçamento e de relatórios financeiros. Tomando ambos por
base, a entidade pode revisar e, quando necessário, alterar as es-
timativas de receita à medida que os serviços forem sendo exe-
cutados. A necessidade de tais revisões não é indício de que o tér-
mino da transação não possa ser estimado com confiabilidade.

24.O estágio de execução de uma transação pode ser de-
terminado por diversos métodos. A entidade deve escolher um mé-
todo que mensure com confiabilidade os serviços executados. De-
pendendo da natureza da transação, os métodos podem incluir:

(a)levantamento ou medição do trabalho executado;
(b)serviços executados até a data, indicados como percentual

do total dos serviços a serem executados; ou
(c)a proporção entre os custos incorridos até a data e os

custos totais estimados da transação. Somente os custos que efe-
tivamente possam ser identificados com os serviços executados até a
data devem ser incluídos nos custos incorridos até a data de men-
suração. Da mesma forma, somente os custos que reflitam serviços
executados ou a serem executados devem ser incluídos nos custos
totais estimados da transação.

Para efeito de reconhecimento das receitas de prestação de
serviços, os pagamentos parcelados e os adiantamentos recebidos de
clientes não correspondem, necessariamente, aos serviços executa-
dos.

25.Para fins práticos, quando os serviços prestados corres-
pondam a um número indeterminado de etapas, durante um período
específico de tempo, a receita deve ser reconhecida pelo método
linear durante tal período, a menos que haja evidências de que outro
método represente melhor o estágio de execução da transação. Quan-
do determinada etapa for muito mais significativa do que quaisquer
outras, o reconhecimento da receita deve ser adiado até que essa etapa
seja executada.

26.Quando a conclusão da transação que envolva a prestação
de serviços não puder ser estimada com confiabilidade, a receita
somente deve ser reconhecida na proporção dos gastos recuperá-
veis.

27.Durante os primeiros estágios da transação, costuma ser
frequente o caso de não se poder estimar com confiabilidade a con-
clusão da transação. Contudo, pode ser provável que a entidade re-
cupere os custos incorridos com a transação até aquela data. Dessa
forma, a receita deve ser reconhecida somente na extensão em que
haja indícios consistentes de expectativa de recuperação dos custos
incorridos. Quando a conclusão da transação não puder ser estimada
com confiabilidade, não deve ser reconhecido qualquer lucro.

28.Quando a conclusão da transação não puder ser estimada
com confiabilidade e não for provável que os custos incorridos serão
recuperados, a receita não deve ser reconhecida e os custos incorridos
devem ser reconhecidos como despesa. Quando deixarem de existir
tais incertezas, a receita deve ser reconhecida de acordo com o item
20 e não de acordo com o item 26.

Juros, royalties e dividendos
29.A receita proveniente da utilização, por terceiros, de ati-

vos da entidade que produzam juros, royalties e dividendos deve ser
reconhecida nas bases estabelecidas no item 30, quando:

(a)for provável que os benefícios econômicos associados
com a transação fluirão para a entidade; e

(b)o valor da receita puder ser mensurado com confiabi-
lidade.

30.A receita deve ser reconhecida nas seguintes bases:
(a)os juros devem ser reconhecidos utilizando-se o método

da taxa efetiva de juros tal como definido na NBC TG 38;
(b)os royalties devem ser reconhecidos pelo regime de com-

petência em conformidade com a essência do acordo; e
(c)os dividendos devem ser reconhecidos quando for esta-

belecido o direito do acionista de receber o respectivo valor.
31.(Eliminado).
32.Quando os juros não pagos estiverem incorporados ao

custo do investimento adquirido que renda juros periódicos (interest-
bearing investment), o recebimento subsequente de juros deve ser
alocado entre os períodos de pré-aquisição e pós-aquisição. Somente
a parcela dos juros referente ao período pós-aquisição deve ser re-
conhecida como receita, sendo que a parcela de juros correspondente
ao período antecedente à aquisição deve ser reconhecida como re-
dutora do custo de aquisição.

33.Os royalties devem ser apropriados ao resultado de acor-
do com os termos do contrato e devem ser usualmente reconhecidos
nessa base a menos que, em atenção à essência econômica do acordo,
seja mais adequado reconhecer a receita em outra base sistemática e
racional.

34.A receita somente deve ser reconhecida quando for pro-
vável que os benefícios econômicos inerentes à transação fluirão para
a entidade. Contudo, quando houver incerteza acerca do recebimento
do valor já reconhecido como receita, tal valor incobrável ou cujo
recebimento deixou de ser provável deve ser reconhecido como des-
pesa e não como ajuste (dedução) da receita originalmente reco-
nhecida.

Divulgação
35.A entidade deve divulgar:
(a)as políticas contábeis adotadas para o reconhecimento das

receitas, incluindo os métodos adotados para determinar o estágio de
execução (stage of completion) das transações que envolvam a pres-
tação de serviço;

(b)o montante de cada categoria significativa de receita re-
conhecida durante o período, incluindo as receitas provenientes de:

(i)venda de bens;
(ii)prestação de serviços;
(iii)juros;
(iv)royalties;
(v)dividendos;
(c)o montante de receitas provenientes de troca de bens ou

serviços incluídos em cada categoria significativa de receita; e
(d)a conciliação entre a receita divulgada na demonstração

do resultado e a registrada para fins tributáveis, conforme itens 8A e
8B.

36.A entidade deve divulgar quaisquer ativos contingentes e
passivos contingentes, de acordo com a NBC TG 25 - Provisões,
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. Os passivos contin-
gentes e os ativos contingentes podem surgir de itens tais como custos
de garantia, indenizações, multas ou perdas possíveis.

JUAREZ DOMINGUES CARNEIRO
Presidente do Conselho

RESOLUÇÃO No- 1.413, DE 26 DE OUTUBRO DE 2012

Dá nova redação à NBC TG 35 - Demons-
trações Separadas.

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no
exercício de suas atribuições legais e regimentais e com fundamento
no disposto na alínea "f" do Art. 6º do Decreto-Lei n.º 9.295/46,
alterado pela Lei n.º 12.249/10, resolve:

Art. 1º Dar nova redação à NBC TG 35 - Demonstrações
Separadas, anexo à presente Resolução, que tem por base o Pro-
nunciamento Técnico CPC 35 (R2) (IAS 27 do IASB).

Art. 2º Revogar a Resolução CFC n.º 1.239/09, publicada no
D.O.U., Seção I, de 4/12/09, e o art. 2º da Resolução CFC n.º
1.351/11, publicada no D.O.U., Seção I, de 12/8/11.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação, aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de ja-
neiro de 2012.

ANEXO

Ata CFC n.º 970
NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
NBC TG 35 - DEMONSTRAÇÕES SEPARADAS
Objetivo
1.O objetivo desta Norma é estabelecer o tratamento contábil

e as divulgações requeridas para investimentos em controladas, em
coligadas e em empreendimentos controlados em conjunto, quando da
elaboração de demonstrações separadas.

Alcance

2.Esta Norma deve ser aplicada na contabilização de in-
vestimentos em controladas, em coligadas e em empreendimentos
controlados em conjunto, sempre quando a entidade investidora ele-
ger, ou for requerida pela legislação local, a apresentar demonstrações
separadas.

3.Esta Norma não determina quais entidades devem elaborar
demonstrações separadas. Ela deve ser aplicada sempre que a en-
tidade elaborar demonstrações separadas que devem estar em con-
sonância com as normas, interpretações e comunicados técnicos do
CFC.

Definições
4.Os termos a seguir são utilizados nesta Norma com os

seguintes significados:
Demonstrações consolidadas são as demonstrações contábeis

de um grupo por meio das quais os ativos, passivos, patrimônio
líquido, receitas, despesas e fluxos de caixa da sociedade controladora
e de suas controladas são apresentados como se fossem uma única
entidade econômica.

Demonstrações separadas são aquelas apresentadas por uma
sociedade controladora (isto é, um investidor que exerça o controle
individual sobre a investida), ou um investidor que exerça controle
conjunto ou influência significativa sobre a investida por meio das
quais os investimentos são contabilizados ao custo histórico ou em
consonância com a NBC TG 38 - Instrumentos Financeiros: Re-
conhecimento e Mensuração. Não se confundem com as demons-
trações contábeis individuais.

5.Os termos a seguir são definidos no Apêndice A da NBC
TG 36 - Demonstrações Consolidadas, Apêndice A da NBC TG 19 -
Negócios em Conjunto e no item 3 da NBC TG 18 - Investimento

em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em
Conjunto.

•coligada
•controle sobre investida
•grupo
•controle conjunto
•empreendimento controlado em conjunto
•empreendedor que exerce controle conjunto
•controlador
•influência significativa
•controlada
6.Demonstrações separadas são aquelas apresentadas adicio-

nalmente às demonstrações consolidadas ou adicionalmente às de-
monstrações contábeis em que os investimentos em controladas, em
coligadas ou em empreendimentos controlados em conjunto são con-
tabilizados com base no método da equivalência patrimonial (de-
monstrações individuais), as quais não estão contempladas nas cir-
cunstâncias previstas no item 8. As demonstrações separadas não
necessitam ser apensadas, ou acompanharem, as demonstrações con-
solidadas ou individuais.

7.As demonstrações contábeis em que o método da equi-
valência patrimonial é aplicado não são consideradas demonstrações
separadas. Do mesmo modo, as demonstrações contábeis em que uma
entidade não possui investimentos em controlada, em coligada ou em
empreendimento controlado em conjunto não são consideradas de-
monstrações separadas.

8.A entidade que está dispensada, de acordo com o item 4(a)
da NBC TG 36, de consolidar suas demonstrações contábeis, ou que
está dispensada, de acordo com o item 17 da NBC TG 18, de aplicar
o método da equivalência patrimonial, pode apresentar, se permitido
legalmente, demonstrações separadas como sendo suas únicas de-
monstrações contábeis.

Elaboração das demonstrações separadas
9.As demonstrações separadas devem ser apresentadas de

acordo com todas as normas, interpretações e comunicados técnicos
do CFC aplicáveis, exceto conforme disposto no item 10.

10.Quando a entidade elaborar demonstrações separadas, ela
deve contabilizar os seus investimentos em controladas, em coligadas
e em empreendimentos controlados em conjunto com base em uma
das seguintes alternativas:

(a) ao custo histórico; ou
(b) em consonância com a NBC TG 38.
A entidade deve aplicar as mesmas práticas contábeis para

cada categoria de investimentos. Investimentos contabilizados ao cus-
to devem observar a NBC TG 31 - Ativo Não Circulante Mantido
para Venda e Operação Descontinuada, quando forem classificados
como mantidos para venda (ou incluídos em grupo de ativos a ser
alienado que seja classificado como mantido para venda). A men-
suração de investimentos contabilizados em consonância com a NBC
TG 38 não deve ser modificada nessas circunstâncias.

11.Se a entidade eleger, de acordo com o item 18 da NBC
TG 18, mensurar seus investimentos em controladas, em coligadas e
em empreendimentos controlados em conjunto ao valor justo por
meio do resultado, de acordo com a NBC TG 38, ela deve con-
tabilizá-los nos mesmos moldes em suas demonstrações separadas.

12.A entidade deve reconhecer dividendos distribuídos por
controladas, coligadas ou empreendimentos controlados em conjunto,
em suas demonstrações separadas, quando o direito ao seu rece-
bimento estiver garantido.

13.Quando a sociedade controladora reorganizar a estrutura
societária do grupo de tal modo a estabelecer uma nova entidade
como sociedade controladora do grupo, de maneira a satisfazer os
seguintes critérios:

(a) a nova sociedade controladora obtém o controle da con-
troladora original por meio da emissão de instrumentos patrimoniais
em troca de instrumentos patrimoniais existentes da controladora ori-
ginal;
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(b) os ativos e os passivos do novo grupo e do grupo original
são os mesmos, ao se compará-los imediatamente antes e depois da
reorganização; e

(c) os proprietários da sociedade controladora original antes
da reorganização têm os mesmos interesses absolutos e relativos nos
ativos líquidos do grupo original e do novo grupo ao se comparar
esses interesses imediatamente antes e depois da reorganização;

e a nova sociedade controladora contabiliza seus investi-
mentos na controladora original de acordo com o item 10(a) em suas
demonstrações separadas, a nova sociedade controladora deve men-
surar ao custo histórico o montante contábil de sua participação nos
itens de patrimônio líquido evidenciados nas demonstrações separadas
da sociedade controladora original na data da reorganização.

14.De modo similar, a entidade que não é a sociedade con-
troladora pode estabelecer uma nova entidade como sua controladora
a fim de satisfazer o critério descrito no item 13. As exigências do
item 13 devem ser aplicadas igualmente em referidas reorganizações.
Nesses casos, referências a "sociedade controladora original" e a
"grupo original" devem ser entendidas como "entidade original".

Divulgação
15.A entidade deve aplicar todas as normas, interpretações e

comunicados técnicos do CFC quando fizer divulgações em suas
demonstrações separadas, incluindo as exigências especificadas nos
itens 16 e 17.

16.Quando a sociedade controladora, de acordo com o item
4(a) da NBC TG 36, decidir e legalmente puder não elaborar de-
monstrações consolidadas, se isso for permitido legalmente, apre-
sentando alternativamente demonstrações separadas, ela deve divulgar
em suas demonstrações separadas:

(a) o fato de tratar-se de demonstrações separadas; o fato de
ter sido utilizada a dispensa da consolidação prevista em norma; o
nome e o endereço principal da entidade (e o país de constituição da
entidade, caso seja diferente) que seja sua controladora final ou in-
termediária, cujas demonstrações consolidadas, elaboradas em con-
sonância com as normas, interpretações e comunicados técnicos do
CFC, foram elaboradas e disponibilizadas ao público; e o endereço
onde podem ser obtidas referidas demonstrações consolidadas;

(b) uma lista dos investimentos significativos em contro-
ladas, em empreendimentos controlados em conjunto e em coligadas,
incluindo:

(i) o nome de referidas investidas;
(ii) o endereço principal de referidas investidas (e o país de

constituição da investida, caso seja diferente);
(iii) a proporção dos interesses de propriedade da investidora

na investida (e a proporção do capital votante, caso seja diferente);
(c) a descrição do método utilizado para contabilizar os in-

vestimentos listados de acordo com o item 16(b).
17.Quando a sociedade controladora (que não se encontra na

situação descrita no item 16), ou o investidor com controle conjunto
ou influência significativa em uma investida elaborar demonstrações
separadas, a sociedade controladora ou o investidor deve identificar
as demonstrações contábeis elaboradas em consonância com a NBC
TG 36, a NBC TG 19 e a NBC TG 18, com as quais as de-
monstrações separadas têm relação. A sociedade controladora ou o
investidor devem também divulgar em suas demonstrações separa-
das:

(a) o fato de tratar-se de demonstrações separadas e as razões
do porquê de essas demonstrações contábeis terem sido elaboradas,
caso não sejam requeridas por lei;

(b) uma lista dos investimentos significativos em contro-
ladas, em empreendimentos controlados em conjunto e em coligadas,
incluindo:

(i) o nome de referidas investidas;
(ii) o endereço principal de referidas investidas (e o país de

constituição da investida, caso seja diferente);
(iii) a proporção dos interesses de propriedade da investidora

na investida (e a proporção do capital votante, caso seja diferente);
(c) a descrição do método utilizado para contabilizar os in-

vestimentos listados de acordo com o item 17(b).
A sociedade controladora ou o investidor deve identificar as

demonstrações contábeis elaboradas em consonância com a NBC TG
36, a NBC TG 19 e a NBC TG 18, com as quais as demonstrações
separadas têm relação.

JUAREZ DOMINGUES CARNEIRO
Presidente do Conselho

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

RESOLUÇÃO No- 2.000, DE 25 DE OUTUBRO DE 2012

Fixa os valores das anuidades e taxas para
o exercício de 2013 e dá outras providên-
cias

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das
atribuições conferidas pela Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957,
regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 12.514/11, de 28 de
outubro de 2011, que trata das contribuições devidas aos conselhos
profissionais em geral;

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 6.830, de 22 de
setembro de 1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida
ativa e dá outras providências;

CONSIDERANDO ser atribuição do Conselho Federal de
Medicina, ouvidos os conselhos regionais de medicina, fixar o valor
das anuidades e taxas devidas aos órgãos fiscalizadores do exercício
da profissão médica;

CONSIDERANDO o decidido na sessão plenária de 25 de
outubro de 2012, reesolve:

Art. 1º O valor integral da anuidade de pessoa física para o
exercício de 2013 será de R$ 527,00 (quinhentos e vinte e sete reais),
com vencimento até 31 de março de 2013.

§1º O pagamento integral da anuidade poderá ser efetuado
com desconto ou parcelado nos seguintes prazos e valores:

I - Do pagamento com desconto:
a)Até 31 de janeiro de 2013, no valor de R$ 500,00 (qui-

nhentos reais);
b)Até 28 de fevereiro de 2013, no valor de R$ 511,00 (qui-

nhentos e onze reais).
II - Do pagamento parcelado:
a)Em até cinco parcelas mensais, sem desconto, com ven-

cimento no último dia útil dos meses de janeiro a maio de 2013,
desde que o interessado faça a opção junto ao conselho regional de
medicina até 31 de janeiro de 2013.

§2º Quando da primeira inscrição do médico em qualquer
conselho regional de medicina, o pagamento da anuidade será efe-
tuado com base no valor estabelecido no caput deste artigo, obe-
decendo à proporcionalidade dos meses do ano e com o desconto de
30% (trinta por cento).

§3º Após 31 de março de 2013, as anuidades para pessoa
física sofrerão os seguintes acréscimos:

I - multa de 2% (dois por cento);
II - juros de 1% (um por cento) ao mês.
§4º As anuidades parceladas e não quitadas nos respectivos

prazos de vencimento sofrerão os acréscimos estabelecidos nos in-
cisos I e II do §3º deste artigo.

Art. 2º Ficam dispensados do pagamento da anuidade re-
ferida no caput do art. 1º desta resolução os médicos que até o
exercício de 2013 completaram ou venham a completar 70 (setenta)
anos de idade, sem prejuízo da cobrança de anuidades de exercícios
anteriores.

Art. 3º Os conselhos regionais de medicina são autorizados a
dispensar do pagamento da anuidade os médicos portadores das doen-
ças especificadas no inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com redação dada pela Lei nº 11.052, de 29 de
dezembro de 2004, devidamente atestadas por laudo técnico e com a
respectiva homologação do plenário do regional, instruído em pro-
cesso administrativo interno.

Parágrafo único. Para a obtenção do benefício, o interessado
deverá encaminhar solicitação à Tesouraria do conselho regional de
medicina, acompanhada de relatório do médico assistente, indicando a
patologia e a incapacidade laboral.

Art. 4º A anuidade de pessoa jurídica para o exercício de
2013, seja matriz ou filial, dentro ou fora do estado, com vencimento
até 31 de janeiro de 2013, será cobrada de acordo com as seguintes
classes de capital social:

Faixas Capital social Valor da anuidade
1ª Até R$ 50.000,00 R$ 527,00
2ª Acima de R$ 50.000,00 até R$

200.000,00
R$ 1.054,00

3ª Acima de R$ 200.000,00 até R$
500.000,00

R$ 1.580,00

4ª Acima de R$ 500.000,00 até R$
1.000.000,00

R$ 2.107,00

5ª Acima de R$ 1.000.000,00 até R$
2.000.000,00

R$ 2.634,00

6ª Acima de R$ 2.000.000,00 até R$
10.000.000,00

R$ 3.161,00

7ª Acima de R$ 10.000.000,00 R$ 4.214,00

§1º O pagamento integral da anuidade poderá ser efetuado
em até cinco parcelas mensais, sem desconto, com vencimento no
último dia útil dos meses de janeiro a maio de 2013, desde que o
interessado faça a opção junto ao conselho regional de medicina até
31 de janeiro de 2013.

§2º Quando da primeira inscrição de pessoa jurídica em
qualquer conselho regional de medicina, o pagamento da anuidade
será efetuado com base no valor estabelecido no caput deste artigo,
obedecendo a proporcionalidade dos meses do ano.

§3º As empresas, filiais e unidades de saúde que não pos-
suam capital social declarado, dentro ou fora da jurisdição do con-
selho regional, bem como aquelas mantenedoras de ambulatórios de
assistência médica a seus funcionários, afiliados e familiares, cuja
atividade-fim não é a saúde, recolherão as anuidades de acordo com
a primeira faixa de capital social estabelecida no caput deste artigo.

Art. 5º As pessoas jurídicas compostas por, no máximo, dois
sócios, sendo um deles obrigatoriamente médico, enquadradas na
primeira faixa de capital social, sem filiais, constituídas exclusiva-
mente para a execução de consultas médicas sem a realização de
exames complementares para diagnósticos, realizados em seu próprio
consultório e que não mantenham contratação de serviços médicos a
serem prestados por terceiros, poderão requerer ao conselho regional
de medicina de sua jurisdição, no ato da renovação do registro ou até
28/12/2012, um desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
da anuidade fixada no caput do art. 4º, que deverá ser quitada de
acordo com o estabelecido no art. 4º e parágrafos, mediante apre-
sentação de declaração subscrita pelo médico responsável pela em-
presa, indicando o seu enquadramento nessa situação.

Parágrafo único. Para a obtenção do desconto, a pessoa ju-
rídica e os respectivos sócios médicos e responsável técnico deverão
estar em situação regular com o pagamento das anuidades de exer-
cícios anteriores.

Art. 6º São isentos do pagamento da anuidade estabelecida
no art. 4º desta resolução os estabelecimentos hospitalares e de saúde,
mantidos pela União, estados-membros e municípios, bem como suas
autarquias e fundações públicas e as empresas e/ou instituições pres-
tadoras de serviços exclusivos médico-hospitalares mantidas por as-
sociações de pais e amigos de excepcionais e deficientes, devida-
mente reconhecidas como de utilidade pública, nos termos da lei.

Art. 7º Após 31 de janeiro de 2013, as anuidades para pessoa
jurídica sofrerão os seguintes acréscimos:

I) multa de 2% (dois por cento);
II) juros de 1% (um por cento) ao mês.
Parágrafo único. As anuidades parceladas e não quitadas nos

respectivos prazos de vencimento sofrerão os acréscimos estabele-
cidos nos incisos I e II do caput deste artigo.

Art. 8º Os valores das taxas e serviços a serem cobrados às
pessoas físicas para o exercício de 2013, que deverão ser quitadas
integralmente, ficam fixados da seguinte forma:

Incisos Taxa de pessoa física Va l o r
I Taxa de inscrição R$ 74,00
II Expedição de carteira R$ 74,00
III Expedição de cédula de identidade R$ 74,00
IV Análise do requerimento de inscrição no

quadro de especialista
R$ 74,00

V 2ª via de certificado de registro de es-
pecialista

R$ 74,00

VI 2ª via de carteira R$ 74,00
VII 2ª via de cédula de identidade R$ 74,00

Art. 9º A pessoa física que solicitar qualquer serviço ou
documento do conselho regional de medicina deve estar em situação
regular com o pagamento de sua anuidade e eventual multa elei-
toral.

Art. 10 Os valores das taxas e serviços a serem cobrados às
pessoas jurídicas para o exercício de 2013, que deverão ser quitadas
integralmente, ficam fixados da seguinte forma:

Incisos Taxa de pessoa jurídica Va l o r
I Taxa de inscrição R$ 685,00
II Certificado de regularidade R$ 95,00
III 2ª via de certificado de regularidade R$ 95,00
IV Alteração contratual R$ 95,00
V Taxa de cancelamento R$ 95,00
VI Alteração de responsabilidade técnica R$ 95,00

Art. 11 A pessoa jurídica e seus médicos responsáveis téc-
nicos que solicitarem do conselho regional de medicina qualquer
serviço ou documento deverão estar quites com as respectivas anui-
dades.

Art. 12 A cobrança das anuidades devidas por pessoas físicas
e jurídicas para o exercício de 2013 será feita por meio de um sistema
em que a parcela do Conselho Federal de Medicina seja automa-
ticamente creditada em sua conta corrente, no percentual estabelecido
na legislação vigente.

§1º Os conselhos regionais de medicina deverão repassar ao
Conselho Federal de Medicina, também de modo imediato, as par-
celas devidas referentes às anuidades, multas e juros, além das taxas
de expedição de carteiras e cédulas de identidade, inclusive 2as vias,
recebidas direta ou indiretamente, na forma e percentual estabelecidos
na legislação vigente.

§2º Os termos de convênios firmados entre o conselho re-
gional de medicina e as instituições bancárias oficiais para a cobrança
de anuidades e taxas deverão ser encaminhados ao Conselho Federal
de Medicina até 31 de dezembro de 2012.

Art. 13 Para fins estatísticos, ficam estabelecidos às pessoas
físicas e jurídicas os seguintes critérios para a caracterização de anui-
dades não quitadas no prazo legal:

I) médico ou empresa com anuidade não recolhida nos res-
pectivos prazos de vencimento e até 31 de dezembro de cada ano,
considera-se devedor;

II) médico ou empresa com anuidade não recolhida após 31
de dezembro de cada ano, considera-se inadimplente;

III) anuidade não recolhida após cinco anos ou reconhecida a
inexistência da pessoa física ou jurídica por meio dos órgãos de
registro ou fiscalização, considera-se inoperante, sem prejuízo de ins-
crição na dívida ativa de acordo com as disposições contidas na Lei
nº 12.514, de 28 de outubro de 2011, e demais legislações per-
tinentes.

Art. 14 A inscrição do débito na dívida ativa da autarquia e
sua subsequente cobrança judicial alcança a todos os médicos e em-
presas inadimplentes, independentemente da modalidade de inscrição
que possuam no conselho regional de medicina, e obedecerá aos
seguintes critérios:

I - Os conselhos regionais de medicina efetuarão a cobrança
de anuidades em atraso das pessoas físicas e jurídicas e procederão à
inscrição, na dívida ativa da autarquia (procedimento administrativo),
de débitos até três vezes o valor da anuidade.

II - Os conselhos regionais de medicina promoverão a exe-
cução judicial de débitos que ultrapassarem três vezes o valor da
anuidade de pessoas físicas e jurídicas.

Art. 15 É permitido o parcelamento, em até dez vezes, dos
débitos em atraso de exercícios anteriores dos médicos inscritos e
empresas registradas no conselho regional de medicina da respectiva
jurisdição, que será consolidado na data do pedido, acrescidos de
multa, juros moratórios e correção monetária.

Parágrafo único. A falta de pagamento de qualquer das par-
celas implicará na anulação do parcelamento e o débito estará sujeito
ao disposto no art. 14 desta resolução.

Art. 16 Esta resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Brasília, 25 de outubro de 2012.
ROBERTO LUIZ D'AVILA

Presidente do Conselho

JOSÉ HIRAN DA SILVA GALLO
Te s o u r e i r o
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