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Breve histórico 
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• Criação do CPC – Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis 

(2005, Resolução CFC  

no. 1.055). 

• Edição de Atos Normativos  

dos Reguladores: 

a. BACEN – Comunicado  

nº  14.259 (2006); 

b. CVM – Instrução Normativa 

nº 457 (2007); e 

c. SUSEP – Circular  

nº 357 (2007). 

• Criação do Comitê Gestor da 

Convergência no Brasil (2007). 

Ambiente regulatório brasileiro: 
Marcos legal e normativo 

• Edição da Lei nº 11.638 (2007). 

• Edição da MP 449 (2008) 

convertida na  Lei  

nº 11.941 (2009).  

• Edição da Lei nº 12.249 (2010). 

• Resolução CFC nº 1255/09- 

Aprova a NBC para 

Contabilidade para Pequenas e 

Médias Empresas. 

• Resolução CFC nº 1418/12- 

Aprova o Modelo Contábil para 

Micro Empresa e Empresa de 

Pequeno Porte. 

• Regras Fiscais específicas  

para PMEs. 

3 



Status atual 
Processo de convergência no Brasil 
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No âmbito privado  
 

Contabilidade societária (IFRS) 

 

• Full IFRS  

• IFRS para PME 
 

 

Convergência às  
normas internacionais 
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I. Contabilidade societária (NBC TG): 

 

• Normas Completas (Full IFRS) desde 2010 

IASB     CPC     CFC, CVM, BACEN, etc. 

• Normas Simplificadas (PME) 

IASB     CPC     CFC 

 

Entidades obrigadas à adoção do Full IFRS: 

 

• Empresas de capital aberto 

• Instituições Financeiras 

• Seguradoras 

• Demais entidades regulamentadas 

Processo de edição 
das NBCs 
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II. Pequenas e Médias Empresas (PMEs) 

 

• NBC TG 1000 (CPC PME) 

IASB     CPC     CFC 

 

Em complemento, o CFC editou normas específicas para as 

Microempresas, entidades sem fins lucrativos, etc. com orientações 

que incentivam e não contrariam os dispostos nos IFRS. 

Processo de edição 
das NBCs 
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Micro e pequenas empresas 
na economia brasileira 
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99%  
do total de empresas no País 

52%  
do saldo de empregos formais 

40%  
da massa salarial 

25%  
do PIB 

70%  
das novas vagas geradas 

por mês 

1%  
das exportações 



Informações aplicáveis às  
empresas no Brasil 
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8,6 milhões 

15,6 milhões 

• Contabilidade criativa 

• Comentários sobre como a sociedade encara a criatividade 

• Eventos recentes mais significativos 

• Responsabilidades adicionais dos contadores  



Responsabilidades adicionais 
dos contadores 
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Lei nº 6.316/1998 / Lei nº 12.683/2012  

(basicamente a lavagem de dinheiro) 

 

Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, 

disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou 

valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.  

Comunicar à autoridade. 

Pessoas sujeitas: Pessoas físicas ou Jurídicas que prestem 

serviços de contadoria, auditoria, consultoria. 

Sanções: Advertência, multa pecuniária, inabilitação temporária, 

cassação ou suspensão do exercício profissional. 

 

 



Responsabilidades adicionais 
dos contadores 
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Resolução CFC nº 1445/2013 

 

Procedimentos a serem observados pelos profissionais e 

organizações contábeis (para o cumprimento das leis citadas) – 

normas gerais 

 

Deveres: estabelecer e implementar política de prevenção à 

lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. 

 

Manter cadastro de seus clientes e dos demais envolvidos. 

 

Registro deve ser mantido sobre todos os serviços que 

prestarem e de todas as operações que realizarem em nome de 

seus clientes.  



Responsabilidades adicionais 
dos contadores 
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Registro fundamentado da decisão de proceder, ou não, as 

comunicações às autoridades. 

 

Apresentar declaração anual informando não haver ocorrência 

a ser relatada. 
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Contatos 

Irineu De Mula 

 

idemula@amcham.com.br 

Telefone: (55 11) 3674-3904 

Fax: (55 11) 3674-2065 


