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RELATÓRIO DE AUDITORIA 
 
 
 
Senhor Coordenador-Geral,  
 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 
201501301, apresentamos os resultados dos exames realizados sob atos e consequentes 
fatos de gestão, ocorridos na supra-referida, no período de 01/01/2013 a 31/12/2014. 

 
 
I – ESCOPO DO TRABALHO 
 

Neste exercício de 2015, foi dada a continuidade ao trabalho de auditoria de 
acompanhamento da gestão iniciado em 2014, com foco na conta “Créditos a Receber” 
do Ativo Realizável a Longo Prazo do Balanço Patrimonial da Casa da Moeda do Brasil 
- CMB. Embora essa conta patrimonial não seja materialmente relevante em relação ao 
total de Ativos (1,31% dos R$ 2,83 bilhões em 2013), considerou-se haver criticidade, 
uma vez que nas Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 2013, nº 5.6, 
constou que o montante desses créditos a receber, de R$ 36,99 milhões, referia-se a 
ações judiciais “que o Departamento Jurídico avalia possuírem grande possibilidade 

êxito judicial”. 
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O fator crítico seria o risco de tais ações judiciais ainda não terem sido 
transitadas em julgado, pois, mesmo com essa avaliação da área jurídica, a sua 
realização independeria do controle da entidade. Nesse caso, tais créditos teriam a 
característica de um ativo contingente e não poderiam, portanto, ser contabilizados, em 
observância ao Pronunciamento Técnico 25 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 
Contingentes e ao Princípio da Prudência, melhor interpretado pelo Ofício-Circular 
CVM/SNC/SEP nº 002/2011, que traz orientações quanto a aspectos relevantes a serem 
observados na elaboração das demonstrações financeiras. 

Assim, naquele momento, foram solicitados os fundamentos que embasaram 
a contabilização do Ativo em 2013 do montante de R$ 36,99 milhões, ocasião em que o 
Departamento de Gestão Contábil, Orçamentária e Financeira – DECOF, integrante da 
Diretoria de Administração e Finanças – DIRAD, encaminhou o detalhamento com os 
números dos processos judiciais, clientes e valores, além do documento de 20/12/2013 
contendo a descrição e situação atual dessas ações judiciais recebido do Departamento 
Jurídico – DEJUR. 

Para dar continuidade às análises, solicitou-se o detalhamento das rubricas 
contábeis que compuseram a conta Créditos a Receber do Ativo Realizável a Longo 
Prazo dos Balanços Patrimoniais de 2013 e de 2014, além dos dados das ações judiciais 
correspondentes a esses créditos: Identificação da outra parte, n˚ e especificação do 
processo judicial, a situação atual da ação judicial, o valor da causa, a estimativa a 
receber , o valor e a data de registro como Créditos a Receber. Para a contabilização dos 
valores referentes às ações judiciais ainda não transitadas em julgado, foram 
demandadas justificativas.  

Os trabalhos foram realizados remotamente de Brasília/DF, em estrita 
observância às normas de auditoria aplicáveis ao serviço público federal, objetivando o 
acompanhamento preventivo dos atos e fatos de gestão ocorridos no período de 
abrangência do trabalho, especificamente em relação à conta “Créditos a Receber” do 
Ativo Realizável a Longo Prazo dos Balanços Patrimoniais de 2013 e 2014 da Casa da 
Moeda do Brasil - CMB.  

Nenhuma restrição foi imposta aos nossos exames. 

 

II – CARACTERIZAÇÃO DA CASA DA MOEDA COMO EMPRESA DE 
GRANDE PORTE 
 

A Casa da Moeda do Brasil – CMB é uma Empresa Pública vinculada ao 
Ministério da Fazenda e com personalidade jurídica de direito privado. Constituída nos 
termos da Lei nº 5.895, de 19 de junho de 1973, o capital da CMB pertence 
integramente à União. A CMB possui como atividade principal e em caráter de 
exclusividade a fabricação de papel-moeda, moeda metálica e a impressão de selos 
postais, fiscais federais e títulos da dívida pública federal. 
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A CMB observa a Lei 6.404/76 e as alterações posteriores pelas Leis nº 
11.638/2007, nº 11.941/2009 e 12.810/2013 em todo o seu processo contábil.  

Conforme o novo regramento introduzido pelo art. 3º e parágrafo único da 
Lei nº 11.638/2007 c/c o § 6º, do art. 177, da Lei 6.404/76, a CMB, em razão do seu 
faturamento bruto ou ativo total, deve observar às regras das Leis das Sociedades 
Anônimas e pode optar por observar as orientações contábeis da Comissão de Valores 
Mobiliários – CVM, por se tratar de Sociedade de Grande Porte, conforme se lê: 

Lei nº 11.638/07 

[...] 

Art. 3o  Aplicam-se às sociedades de grande porte, ainda que 
não constituídas sob a forma de sociedades por ações, as 
disposições da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sobre 
escrituração e elaboração de demonstrações financeiras e a 
obrigatoriedade de auditoria independente por auditor 
registrado na Comissão de Valores Mobiliários. 

Parágrafo único.  Considera-se de grande porte, para os fins 
exclusivos desta Lei, a sociedade ou conjunto de sociedades sob 
controle comum que tiver, no exercício social anterior, ativo 
total superior a R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta 
milhões de reais) ou receita bruta anual superior a R$ 
300.000.000,00 (trezentos milhões de reais). (Original sem grifo) 

Lei nº 6.404/76 

Art. 177 [...] 

[...] 

§ 6º  As companhias fechadas poderão optar por observar as 
normas sobre demonstrações financeiras expedidas pela 
Comissão de Valores Mobiliários para as companhias abertas. 

Considerando que nos exercícios de 2013 e 2014, tanto o ativo total quanto 
o faturamento brutos estiveram acima de R$ 2 bilhões, a CMB harmoniza-se 
perfeitamente ao conceito de Sociedade de Grande Porte, aplicando-se, portanto, boa 
parte das normas aplicáveis às sociedades anônimas conforme previsto na Lei nº 
6.404/1976 com as alterações trazidas pelos novos normativos contábeis e pareceres 
emitidos pelos órgãos regulamentadores. 

 

III – RESULTADO DOS EXAMES 

Os dados encaminhados pela CMB apresentaram inconsistências entre si e 
com o Balanço Patrimonial de 2013 e ratificaram o procedimento indevido de 
contabilização de ativos contingentes. Uma análise preliminar do objeto e da situação 
das duas ações judiciais mais relevantes (76,4% dos R$ 36,989 milhões do Balanço 
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Patrimonial de 2013) evidenciou o superdimensionamento dos Ativos da CMB em R$ 
28,27 milhões.  

As justificativas apresentadas para o procedimento permitiram concluir que 
houve um entendimento equivocado do conceito de Ativo Contingente pela CMB por 
considerar que, das demandas judiciais ainda sem trânsito em julgado, não possam 
ocorrer eventos não esperados a partir do momento em que o seu Departamento Jurídico 
avalia como grande a possibilidade de êxito judicial. 

Por isso, emitiu-se Nota de Auditoria recomendando a retificação das 
Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, excluindo do Ativo o montante 
referente a ações judiciais não transitadas em julgado, além da mensuração dos efeitos 
no resultado e no caixa do que foi indevidamente contabilizado e da evidenciação dos 
ajustes de exercícios anteriores. A CMB concordou em efetuar as devidas retificações e 
as publicar nas Demonstrações Contábeis de 2015 e respectivas Notas Explicativas. 

As análises mais detalhadas a respeito do procedimento indevido de 
contabilização de ativos contingentes e das inconsistências dos dados entre si e com o 
Balanço Patrimonial de 2013 encontram-se relatadas a seguir.  

 
 
1 CONTROLES DA GESTÃO                           

1.1 Composição do Relatório de Auditoria  

1.1.1 Análise sobre as Demonstrações Contábeis  

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Reconhecimento indevido de ativo (ativo contingente) no patrimônio da 
Casa da Moeda do Brasil. 

 
Fato 

O balanço patrimonial da Casa da Moeda do Brasil, exercício 2014, 
apresenta reconhecido em seu ativo, sob a rubrica contábil Crédito a Receber – Ações 
Judiciais, o valor total de R$ 28.107.398,35. 

Desse montante, considerando a materialidade, selecionou-se o processo nº 
13702.000.898/96- 94, no valor de R$ R$12.670.868,09, correspondente à ação 
ORDINÁRIA - TRIBUTÁRIA - IPI - PROC., a qual visa declarar a inexistência de 
relação jurídico-tributária em relação ao IPI incidente sobre a fabricação de bilhetes e 
cartões magnetizados e com o pedido de reconhecimento de compensação, em favor da 
Casa da Moeda, do IPI recolhido em âmbito de parcelamento. 

Nessa ação ordinária a Casa da Moeda alegou que parcelou o tributo que lhe 
foi exigido pela via administrativa e já pagou a última parcela, devido à necessidade de 
certidão positiva com eficácia de negativa. Sustentando-se em entendimento do STJ, a 
Casa da Moeda entende que pode recuperar os valores pagos.  
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Conforme informação do gestor, o juiz acatou o pedido da Casa da Moeda e 
sentenciou inexistência de relação jurídico-tributária em relação ao IPI sobre a 
fabricação de bilhetes e cartões magnetizados. No entanto, na mesma decisão, julgou 
prescrita a pretensão de compensação do débito quitado por meio de parcelamento. 

Insatisfeita, a Casa da Moeda se insurgiu contra a segunda parte da decisão 
e, em 19/12/2011, ajuizou ação advogando não restar prescrita a pretensão de 
compensar débitos – Processo nº 0020275-15.2011.4.02.5101 (2011.51.01.020275-0). 

A situação ainda não foi resolvida judicialmente, ou seja, ainda não 
transitou em julgado. Mesmo em discussão, sem assumir o controle do crédito, a Casa 
da Moeda já reconheceu o crédito controverso no ativo, embasando-se no vislumbre de 
grande possibilidade de reversão da sentença de primeira instância. 

O reconhecimento desse possível crédito pendente de transito em julgado 
como um ativo afronta o conceito de ativo definido no CPC 00, para o qual “ativo é um 
recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados do qual se espera 
que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade”. (Original sem grifo) 

O entendimento pelo reconhecimento desse tipo de crédito vai de encontro, 
também, a orientação mais prudente, que é da CVM para as Sociedades Anônimas de 
Capital Aberto, a saber: 

“No caso de ações judiciais, mesmo que haja uma tendência de 
ganho, e ainda que a administração julgue como provável o 
ganho de causa em definitivo, caso ainda caiba recurso da 
outra parte, a situação não é ainda considerada praticamente 
certa, e, portanto, o ganho não deve ser registrado”. (Ofício 
Circular SEP SNC 02 2011) 

Do mais, a medida adotada pela Casa da Moeda também desprestigia o 
princípio da prudência, o qual, além de exigir precaução nos julgamentos que envolvem 
incerteza, determina a adoção do menor valor para os componentes do ATIVO e do 
maior para os do PASSIVO, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas 
para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido (art. 
10, da Resolução CFC nº 750/93,com alterações dadas pela Resolução CFC nº 
1.282/10). 

Diante do contexto, emitiu-se Nota de Auditoria nº 201501301/01 
recomendando a retificação das Demonstrações Contábeis de 2014 e Notas Explicativas 
antes que fossem publicadas, excluindo do Ativo o montante referente a ações judiciais 
não transitadas em julgado, além da mensuração dos efeitos no resultado e no caixa do 
que foi indevidamente contabilizado e da evidenciação dos ajustes de exercícios 
anteriores. 

 
Causa 

Falhas de controle interno ao permitir interpretação equivocada do conceito 
de ativo, levando ao reconhecimento de um ativo contingente. 

 
 
  
##/Causa## 
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Manifestação da Unidade Examinada 

Em manifestação à recomendação constante da Nota de Auditoria, a Casa da 
Moeda apresentou a seguinte manifestação:  

“Destarte, malgrado a sentença de primeira 
instância ter julgado extinto o pedido de compensação com base 
na prescrição, vislumbra-se grandes possibilidades de reverter 
esta decisão, seja em sede de julgamento da apelação no TRF2, 
seja em eventuais recursos de natureza extraordinária, para o 
STJ e para o STF.” 

“Nesta toada, apesar da sentença, a entrada de 
benefícios econômicos remanesce provável, mas não 
praticamente certa, motivo pelo qual o DEJUR apontou a 
probabilidade de êxito nesta demanda como “provável”. 
Havendo alteração nas circunstâncias processuais, é possível 
reavaliar a probabilidade de êxito na demanda.” (Ofício Dirad nº 
007-2015, de 16/04/2015). 

 

Nesse mesmo ofício, a Casa da Moeda explicou que registrou o valor da 
ação no ativo por entender não ser um ativo contingente, a saber: 

“No caso do processo de IPI nº 2011.51.01.020275-
0, não há que se falar em ativo contingente, visto que o mesmo 
não surge de eventos não espetados ou não planejados e sim de 
reclassificações para conta específica de direitos já registrados 
no Contas a Receber”. 

Não obstante esse posicionamento, na reunião de busca conjunta de 
soluções às recomendações do Relatório Preliminar de Auditoria, tendo em vista o 
Princípio da Prudência e as boas práticas, sendo atualmente a orientação da CVM a 
única prática regulamentada, a CMB concordou em baixar os créditos sub judice 
registrados no ativo, uma vez que ainda não transitaram em julgado, ou seja, ainda não 
são ativos, e inserir a informação nas Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 
de 2015. 

Além disso, concordou em rever rotinas e controles para somente 
reconhecer crédito sub judice, no ativo da CMB, após o trânsito em julgado, e informar 
em Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 2015 os créditos sub judice com 
status de possível e provável. 

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

A situação consiste em caso de ativo contingente, pelas razões expostas nos 
parágrafos seguintes. Portanto, por essas razões e pela materialidade, o valor não 
deveria ter sido ativado e, considerando a mesma fundamentação, o gestor da Casa da 
Moeda deve efetivar a baixa contábil do registro e reportar em notas explicativas a 
existência do ativo contingente e as ações dos gestores com relação a ele. 

Antes de adentrar pelas questões contábeis e por ser importante ao caso, 
cabe pequena digressão para esclarecer que o IPI, objeto da situação controversa, é um 
imposto indireto e por fora. Denomina-se tributo indireto aquele em que o sujeito de 
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direito (a Casa da Moeda, o devedor por força de lei) repassa o ônus econômico 
(fenômeno da repercussão financeira) a uma pessoa diversa (Entidade que contratou a 
Casa da Moeda, contribuinte de fato). O IPI é considerado por fora, externo ao preço. 
Diferentemente do ICMS, que por ser por dentro é destacado na nota, o IPI é acrescido 
ao preço o qual o contribuinte de fato pagará. O contribuinte de direito, no caso a Casa 
da Moeda, torna-se fiel depositário da quantia, com a responsabilidade de reter e 
recolher para a União o valor pago pelo contribuinte de fato (Entidade contratante). 

Por essa mecânica operacional, se, por exemplo, por alguma falha de 
controle ou interpretação da legislação, a Casa da Moeda não acrescentar o valor do IPI 
ao preço, dispensando, assim, o contribuinte de fato do pagamento do tributo, isso não a 
isenta de efetuar o recolhimento do imposto, se a Receita Federal assim entender, 
podendo a Casa da Moeda discutir no judiciário a sua posição. 

No caso concreto, a Casa da Moeda efetuou o pagamento do IPI mediante 
parcelamento, suportando todo o ônus financeiro do tributo, e, em 2011, pleiteou a 
restituição. 

Nesse contexto, não se discute aqui se assiste direito à Casa da Moeda 
pleitear a restituição ou questionar a prescrição. Até mesmo porque o Supremo Tribunal 
Federal entende que “cabe a restituição do tributo pago indevidamente, quando 
reconhecido por decisão, que o contribuinte de jure não recuperou do contribuinte de 
facto o quantum respectivo” – Súmula 546, de 1969. O que se discute, então, é o 
reconhecimento do valor controverso no ativo da Empresa, dado não guardar 
característica de ativo, mas de ativo contingente. 

Cabe esclarecer que reconhecimento de ativo consiste em processo de 
incorporar recursos econômicos ao patrimônio de uma entidade, desde que se enquadre 
na definição. E a definição de ativo encontra-se na Estrutura Conceitual para Elaboração 
e Apresentação das Demonstrações Contábeis, CPC 00, aprovada pela Deliberação 
CVM nº 675/11 e pela Resolução CFC nº 1.374/11.  

Para esse CPC 00 “ativo é um recurso controlado pela entidade como 
resultado de eventos passados do qual se espera que fluam futuros benefícios 
econômicos para a entidade”. (Original sem grifo) 

O controle caracteriza a restrição de uso do recurso econômico como ativo, 
afastando o acesso de terceiros, ou seja, quando a empresa pode usufruir livremente dos 
benefícios econômicos, sem que nenhum terceiro se opusesse a pretensão. Já o fluxo 
futuro de benefícios econômicos refere-se ao potencial de contribuir para o fluxo de 
caixa ou equivalente caixa da empresa, a exemplo, entre outras características, a da 
aceitação por parte de terceiros como pagamento de uma dívida. 

Retornando ao caso concreto ora analisado, observe-se que a situação 
controversa apresentada ainda não transitou em julgado, portanto, terceiros (no caso, a 
União) ainda se opõem a utilização livremente pela Casa da Moeda dos benefícios 
econômicos do valor registrado no ativo. Evidencie-se que isso já é suficiente para 
impedir o reconhecimento do crédito objeto da ação pendente de decisão final e 
demandar a sua baixa, uma vez que não se enquadra no conceito de ativo, conforme 
definido pelo PCP 00, e sim, no conceito de ativo contingente, do CPC 25. 

O Pronunciamento CPC 25 define ativo contingente e estabelece critérios de 
reconhecimento e base de mensuração apropriados desse ativo, bem como demanda que 
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seja divulgada informação suficiente nas notas explicativas para permitir que os 
usuários entendam a sua natureza, oportunidade e valor.  

O referido pronunciamento conceitua ativo contingente como um ativo 
possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela 
ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle 
da entidade.  

O item 31 do supracitado CPC é categórico em afirma que a entidade não 
deve reconhecer um ativo contingente. Isso se deve ao fato de a realização de ativo 
contingente independer do controle da entidade, e o conceito de ativo está vinculado à 
capacidade de a entidade controlar os benefícios econômicos provenientes daquele bem 
ou direito, limitando qualquer acesso de terceiro a esses benefícios. 

Ato contínuo, o item 33 apresenta as possíveis implicações que justificam a 
opção pelo não reconhecimento, em contas patrimoniais, de ativos contingentes, uma 
vez que pode se tratar de resultado que nunca venha a ser realizado. 

Ainda no mesmo item 33, o CPC 25 alerta que, quando a realização do 
ganho é praticamente certa, então o ativo relacionado não é um ativo contingente e o seu 
reconhecimento é adequado. Sendo provável a entrada de benefícios econômicos, o 
ativo contingente é divulgado em nota explicativa. 

Em resumo, as regras para se reconhecer um ativo ou reportar um ativo 
contingente são: 

1. A entrada de benefícios econômicos é praticamente certa. O ativo 
não é contingente e deve-se reconhecer em conta patrimonial (item 33). 

2. A entrada de benefícios econômicos é provável, mas não 
praticamente certa. Nenhum ativo é reconhecido (item 31). Divulgação em nota 
explicativa é exigida (item 89). 

3. A entrada não é provável. Nenhum ativo é reconhecido (item 31). 
Nenhuma divulgação é exigida (item 89). 

Aqui cabe retornar à sentença “praticamente certa utilizada pelo CPC” como 
critério para separar um ativo de um ativo contingente, trazendo à situação o 
entendimento da CVM, dado que Casa da Moeda se enquadra como uma Entidade de 
Grande Porte, e, como tal, pode aplicar as orientações daquela Autarquia. (Original sem 
grifo) 

Segunda a Autarquia: 

“[...] o ganho somente pode ser considerado como 
praticamente certo nos casos em que a entidade passa a 
controlar os benefícios econômicos decorrentes. Em outras 
palavras, a realização do ativo é praticamente certa quando 
independe de qualquer ação ou omissão de terceiros.”  

“No caso de ações judiciais, mesmo que haja uma 
tendência de ganho, e ainda que a administração julgue como 
provável o ganho de causa em definitivo, caso ainda caiba 
recurso da outra parte, a situação não é ainda considerada 
praticamente certa, e, portanto, o ganho não deve ser 
registrado”. (Ofício Circular SEP SNC 02 2011) 
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Da análise do teor do entendimento da CVM pode-se facilmente depreender 
a importância do controle dos benefícios econômicos decorrentes para o ganho ser 
considerado praticamente certo e, então, reconhecer-se um ativo no patrimônio. 

Cabe lembrar que a ação impetrada pela Casa da Moeda ainda não transitou 
em julgado, cabendo ainda recurso da outra parte. Portanto, a situação ainda não é 
considerada praticamente certa, o que não autoriza a permanência do registro do crédito. 

Sendo assim, ao reconhecer um ativo contingente, a Casa da Moeda 
relativizou bastante o conservadorismo e a prudência na elaboração de suas 
demonstrações financeiras, assumindo o risco que dizem respeito à possibilidade de a 
conversão em caixa ou equivalente desse crédito objeto da ação judicial não se 
confirmar. 

Ademais, cabe alertar que, se o reconhecimento do crédito teve como 
contrapartida uma receita, esta majorou o resultado e, como consequência, elevou, 
inclusive, a distribuição de dividendos, retirando do caixa recursos financeiros gerados 
por outras fontes. Esse fato configura-se uma incorreção material que demanda correção 
retroativa, à luz do CPC 23, o qual define, entre outros critérios, o de tratamento 
contábil e forma de divulgação de retificação de erro. 

##Fato##Nesse contexto e tendo por base tudo que foi exposto, resta mais do que 
caracterizado que o crédito objeto da ação ainda não transitada em julgado é um ativo 
contingente e, como tal, deve somente constar de nota explicativa da Casa da Moeda do 
Brasil. 

Diante dessa argumentação, a CMB concordou que se trata de um de ativo 
contingente e, portanto, efetuará, no decorrer de 2015, a revisão de toda a base de 
crédito a receber objeto de ações judiciais, a baixa do Ativo Patrimonial dos que se 
refiram a ações judiciais ainda não transitadas em julgado, e publicará nas 
Demonstrações Contábeis de 2015 e respectivas Notas Explicativas os devidos 
esclarecimentos quanto às baixas do Ativo e os ajustes referentes ao exercício anterior. 
##/AnaliseControleInterno## 

 
Recomendações: 
 
Recomendação 1: Efetuar a baixa do ativo e reportar nas Notas Explicativas às 
Demonstrações Contábeis de 2015 o crédito do IPI derivado da ação sob processo nº IPI 
nº 2011.51.01.020275-0, por ser considerado um ativo contingente. 
 
Recomendação 2: Observar as regras contidas no CPC 23, quando da retificação do 
erro. 
 
Recomendação 3: Revisitar toda a base de crédito a receber objeto de ações judiciais e, 
à luz dos entendimentos aqui postos, aplicar a recomendação do item "a", caso detecte 
outros ativos contingentes. 
 
Recomendação 4: Rever rotinas e controles para somente reconhecer crédito sub 
judice, no ativo da CMB, após o trânsito em julgado, e informar nas Notas Explicativas 
às Demonstrações Contábeis de 2015 os créditos sub judice com status de possível e 
provável. 
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1.2 CONTROLES INTERNOS                             

1.2.1 Avaliação dos Controles Internos Administrativos  

1.2.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Inconsistências dos valores dos “Créditos a Receber por Ações Judiciais” do 
Ativo Realizável a Longo Prazo entre os Balanços Patrimoniais de 2013 e de 2014 da 
Casa da Moeda do Brasil por reclassificações, não mencionadas nas Notas Explicativas. 

 
Fato 

Em resposta à solicitação do detalhamento das rubricas contábeis que 
compuseram a conta Créditos a Receber do Ativo Realizável a Longo Prazo dos 
Balanços Patrimoniais de 2013 e de 2014 e das ações judiciais a que se referem, a CMB 
encaminhou dados com as inconsistências: 

1) O total da conta CRÉDITOS A RECEBER POR AÇÕES JUDICIAIS de 
R$ 28.107.398,35 de 2013 divergiu com o total de R$ 36.988.988,79 
publicado no Balanço Patrimonial de 2013, por terem sido transferidos 
R$ 8.881.590,44 para CONTAS A RECEBER DE CLIENTES, também 
do Ativo Realizável a Longo Prazo, e não houve menção nas Notas 
Explicativas sobre os ajustes efetuados; 

2)  Na planilha com o detalhamento das ações judiciais a que se referem os 
créditos registrados no Ativo Realizável a Longo Prazo, constam ações 
judiciais contra 16 empresas no montante registrado como Créditos a 
Receber de R$ 48.058.786,53, divergindo com o valor de R$ 
36.988.988,79 e com o total de 11 empresas da planilha de detalhamento 
das rubricas contábeis (código n˚ 122440000) que compuseram o Ativo 
Patrimonial em 2014 (CRÉDITOS A RECEBER POR AÇÕES 
JUDICIAIS e CONTAS A RECEBER DE CLIENTES); e 

3) Na planilha com o detalhamento das ações judiciais, para a ação judicial 
contra a Empresa Brasiliense de Turismo consta que seu valor não foi 
registrado no Ativo, mas, na planilha de detalhamento das rubricas 
contábeis que compuseram os Créditos a Receber, ele foi incluído. 

As inconsistências de classificações das contas quando da elaboração do 
Balanço Patrimonial, embora sejam erros formais, geram impactos negativos na 
comparação com os dados publicados no último demonstrativo e, ao não terem sido 
mencionadas nas Notas Explicativas, prejudicam a evidenciação das informações 
financeiras à sociedade, além de estar em desacordo com a Lei n˚ 6.404/76.   

Nesse contexto de qualidade da informação divulgada, constatou-se que a 
conta Créditos a Receber por Ações Judiciais no Balanço Patrimonial de 2014 faz a 
referência à Nota Explicativa 5.6, a qual possui, entretanto, outra nomenclatura 5.6 – 
CRÉDITOS A RECEBER. 

As inconsistências entre a planilha das rubricas contábeis que compuseram a 
conta Créditos a Receber e a da relação das ações judiciais a que se referem esses 
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Créditos também apontam para a necessidade de rever os controles internos que possam 
minimizar o risco de produzir, sem fidedignidade, dados financeiros a serem repassados 
ao público externo, em especial aos órgãos de controle.   

  
##/Fato## 

Causa 

A CMB entendeu que os R$ 8.881.590,44, embora se refiram a ações 
judiciais, originaram-se de créditos a receber de clientes, por isso efetuou a 
reclassificação em 2013 do Balanço Patrimonial de "Créditos a Receber" para "Contas a 
Receber Clientes". 

Os controles internos da CMB não foram suficientes para detectar as 
inconsistências de classificações nas contas do Ativo Realizável a Longo Prazo: 
Créditos a Receber por Ações Judiciais e Contas a Receber de Clientes.  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

Em resposta à Nota de Auditoria que recomendou a retificação das 
Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas para corrigir as inconsistências de 
classificações na conta Créditos a Receber por Ações Judiciais do Ativo Realizável a 
Longo Prazo, a CMB solicitou a reavaliação dessa necessidade por considerar não ter 
sido indevido o procedimento de registro no Ativo de créditos correspondentes a ações 
judiciais não transitadas em julgado, conforme segue:  

“considerando o atendimento dos itens de nº 1 e de nº 2, 

solicita-se reavaliar necessidade de retificação das 

Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, referente ao 

exercício de 2014, uma vez que tais alterações implicariam em 

nova submissão das Peças ao Conselho de Administração 

CONSAD, ao Conselho Fiscal – CONFIS e ao crivo da 

Auditoria Independente que avaliou o Balanço da CMB 

referente ao exercício em questão”. 

Para as inconsistências apontadas, não houve a apresentação de 
justificativas necessárias para a definição das causas. 

Na reunião de busca conjunta de soluções às recomendações do Relatório 
Preliminar de Auditoria, a CMB concordou em efetuar a revisão das classificações dos 
Créditos a Receber que se refiram a ações judiciais (somente as transitadas em julgado), 
para que sejam agrupados na mesma conta: CRÉDITOS A RECEBER POR AÇÕES 
JUDICIAIS nas Demonstrações Financeiras de 2015, com os devidos esclarecimentos 
nas Notas Explicativas. Da mesma forma, ficou acordado que serão aprimoradas as 
rotinas de execução, revisão e avaliação dos procedimentos de elaboração das 
demonstrações contábeis, do conteúdo e nomenclatura das notas explicativas, de modo a 
minimizar a ocorrência de inconsistências tais como as constatadas. 
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Esclareceu também que “a reclassificação da coluna 2013 do Balanço 
Patrimonial refere-se à transferência de valores de ‘Créditos a Receber’ para ‘Contas a 
Receber Clientes’, por se tratar originalmente de clientes da CMB”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

Como restou demonstrado que foi indevido o procedimento de contabilizar 
como Créditos a Receber do Ativo Realizável a Longo Prazo valores correspondentes a 
ações judiciais ainda não transitadas em julgado, na ocasião em que ele for retificado, a 
qual foi acordada como sendo a publicação das Demonstrações Contábeis de 2015 e das 
respectivas Notas Explicativas, as inconsistências de classificação apontadas deverão 
também ser corrigidas.  

O objetivo dos testes de auditoria nas Contas a Receber por Ações Judiciais, 
além de se certificar quanto à certeza do direito registrado, ou seja, se as ações judiciais 
correspondentes já tinham sido transitadas em julgado, foi verificar os controles do 
DECOF/DIRAD em relação às informações que serviram de suporte para a 
contabilização do Ativo. A conclusão é pela necessidade de aperfeiçoamentos na Área 
Financeira quanto às rotinas de execução, revisão e avaliação dos procedimentos de 
elaboração das demonstrações contábeis, do conteúdo e nomenclatura notas 
explicativas, e das informações para atender a demandas externas.   

Segundo as Demonstrações Contábeis de 2014 e Notas Explicativas, 
publicadas no DOU de 29/04/2015, com errata publicada no DOU de 14/05/2015 em 
decorrência de erros de editoração, houve especificação de que o Balanço Patrimonial 
de 2013 foi reclassificado e melhorias da Nota Explicativa nº 5.6 em termos da 
nomenclatura e da menção de que “Foi reclassificado o montante de R$ 

8.881.590,44(oito milhões, oitocentos e oitenta e um mil e quinhentos e noventa reais e 

quarenta e quatro centavos), da conta de Créditos a Receber por Ações Judiciais para 

a conta Contas a Receber de Clientes, no ano de 2013, para o efeito de 

comparabilidade. O montante de R$ 28.107.398,35 (vinte e oito milhões, cento e sete 

mil, trezentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos), refere-se às Ações 

Judiciais que o Departamento Jurídico avalia possuírem grande possibilidade de êxito 

judicial”. 

No entanto, devido ao fato de que tais créditos referem-se a ações judiciais, 
de acordo com a NE nº5.6, das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 
2013, mesmo que tenham sua origem em créditos a receber de clientes, caso tais ações 
judiciais já tenham transitado em julgado, esse montante deverá retornar para a conta 
específica de ações judiciais. 

  
##/AnaliseControleInterno## 
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Recomendações: 
 

Recomendação 1: Quando da exclusão do Ativo dos Créditos a Receber que se refiram 
a ações judiciais ainda não transitadas em julgado, rever as classificações dos 
remanescentes para que sejam agrupados na conta CRÉDITOS A RECEBER POR 
AÇÕES JUDICIAIS nas Demonstrações Contábeis de 2015, com os devidos 
esclarecimentos nas Notas Explicativas.  

 

Recomendação 2: Rever as rotinas de execução, revisão e avaliação dos procedimentos 
de elaboração das demonstrações contábeis, do conteúdo e nomenclatura das notas 
explicativas, e de informações para atender a demandas externas, de modo a minimizar 
a ocorrência de inconsistências tais como as constatadas.  

 

III – CONCLUSÃO 

Com base na argumentação com referência aos conceitos de Ativo e de 
Ativo Contingente, ao Princípio da Prudência, melhor interpretado pela CVM, e aos 
Pronunciamentos CPC, restou comprovada a necessidade de retificar as Demonstrações 
Contábeis e Notas Explicativas para baixar do Ativo todos os créditos referentes a ações 
judiciais que ainda não tenham sido transitadas em julgado e fazer os ajustes quanto a 
exercícios anteriores, além de aperfeiçoar os seus controles internos para que 
inconsistências como as constatadas não ocorram novamente. Conforme acordado com 
a CMB, essas providências serão tomadas no decorrer de 2015 e serão refletidas nas 
Demonstrações Contábeis de 2015 e nas respectivas Notas Explicativas, a serem 
publicadas em 2016.   

Brasília/DF, 03 de junho de 2015. 
 
 


