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GABINETE DO MINISTRO

DESPACHO DO MINISTRO
Em 4 de novembro de 2015

Processo nº: 17944.001413/2012-04.
Interessados: Banco do Brasil - BB e o Estado de Rondônia.
Assunto: Segundo Aditivo ao Contrato de Financiamento Mediante
Abertura de Crédito nº 20/00012-X, a ser celebrado entre o Estado de
Rondônia e o BB.

Despacho: Tendo em vista as manifestações da Secretaria do
Tesouro Nacional e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, as-
sim como o disposto na Lei nº 10.552, de 13 de novembro de 2002,
ratifico a concessão da garantia da União no contrato acima men-
cionado.

JOAQUIM VIEIRA FERREIRA LEVY

RETIFICAÇÃO

Na Portaria nº 864, de 29 de outubro de 2015, publicada no
Diário Oficial da União de 03.11.2015, Seção 1, página 05, onde se lê
"Art. 6º ...portaria 188, de 2002..." leia-se ""...portaria 118, de
2002..."

BANCO DO BRASIL S/A
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2015

Em dezoito de maio de dois mil e quinze, às dez horas, na
sede social da empresa, no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote
B, 15º andar, Asa Norte - Brasília (DF), sob a presidência do Sr.
Tarcísio José Massote de Godoy, realizou-se reunião ordinária do
Conselho de Administração do Banco do Brasil S.A. (CNPJ:
00.000.000/0001-91; NIRE: 5330000063-8), com a participação dos
Conselheiros Adriana Queiroz de Carvalho, Alexandre Corrêa Abreu,
Beny Parnes, Juliana Públio Donato de Oliveira, Luiz Serafim Spi-
nola Santos, Manoel Carlos de Castro Pires e Pablo Fonseca Pereira
dos Santos. Estiveram presentes, também, os Srs. Antonio Pedro da
Silva Machado, Diretor Jurídico, e Luís Aniceto Silva Cavicchioli,
Diretor de Estratégia da Marca. O Conselho de Administração de-
cidiu: 1. aprovar: a) a realização do Quarto Programa de Recompra de
Ações de Emissão do Banco do Brasil, conforme a Nota Difin/Ge-
gap/Gecap-2015/253, de 15.04.2015, aprovada pelo Conselho Diretor
em 05.05.2015, com as seguintes características: objetivo: aquisição
de ações para manutenção em tesouraria e posterior alienação ou
cancelamento sem redução do capital social, visando a geração de
valor para os acionistas do banco; quantidade de ações a serem
adquiridas/alienadas: até 50 milhões de ações; prazo da operação: até
365 dias, a contar da divulgação desta ata; quantidade de ações em
circulação no mercado: 1.411.929.905; instituições financeiras inter-
mediárias (corretoras): Votorantim CTVM Ltda, localizada na Ave-
nida das Nações Unidas nº 14.171 Torre A, 14º andar, São Paulo - SP,
CEP: 04.794-000; Goldman Sachs do Brasil CTVM S.A, localizada
na Av. Presidente Juscelino Kubitschek 50 - 6º andar - Conjunto 61 -
Vila Nova Conceição, CEP: 04.543-000; e Concórdia S.A CVMCC,

localizada à Rua Líbero Badaró nº 425, 23º andar, Centro, São Paulo
- SP, CEP: 01.009-905; b) a eleição do Sr. Manoel Carlos de Castro
Pires, a seguir qualificado, para completar o mandato 2014/2015,
como membro do Comitê de Remuneração em virtude da renúncia do
Sr. Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça ocorrida nesta data, esclarecido
que o eleito atende às exigências legais e estatutárias: Manoel Carlos
de Castro Pires, brasileiro, em união estável, economista, inscrito no
CPF/MF sob o nº 079.012.567-614, portador da Carteira Nacional de
Habilitação nº 176.404.598, expedida pelo Departamento de Trânsito
do Distrito Federal. Endereço: Esplanada dos Ministérios, bloco K, 6º
andar - Brasília (DF). (...).Nada mais havendo a tratar, o Sr. Pre-
sidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, ass.) Luiz Cláudio
Ligabue, Secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada con-
forme, vai assinada pelos Conselheiros. Ass.), Tarcísio José Massote
de Godoy, Adriana Queiroz de Carvalho, Alexandre Corrêa Abreu,
Beny Parnes, Juliana Públio Donato de Oliveira, Luiz Serafim Spi-
nola Santos, Manoel Carlos de Castro Pires e Pablo Fonseca Pereira
dos Santos. ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO LI-
VRO PRÓPRIO. A Junta Comercial do Distrito Federal certificou o
registro em 05.10.2015 sob o número 20150574304 - Gisela Simiema
Ceschin - Presidente.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
ÁREA DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL

E CIDADANIA
COMITÊ NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA

PORTARIA No- 9, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2015

O Presidente do Comitê Nacional de Educação Financeira
(CONEF), no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto nos
itens 8 e 9 do Edital para Concessão de SELO para iniciativas de
Educação Financeira (SELO ENEF), aprovado pela Deliberação CO-
NEF nº 17, de 16 de março de 2015, resolve:

Art. 1º Divulgar o resultado final da análise das iniciativas
de Educação Financeira cadastradas para efeitos de concessão do
SELO ENEF, acessível pelo endereço eletrônico http://www.vidae-
d i n h e i r o . g o v. b r / p a g i n a - 2 7 - s e l o _ e n e f . h t m l .

Art. 2º Para o uso do SELO ENEF deverão ser observadas as
regras estabelecidas no item 13 do Edital para Concessão do SELO
ENEF, aprovado pela Deliberação CONEF nº 17, de 16 de março de
2015, complementadas pelas orientações de Cartilha específica, tam-
bém disponível no site http://www.vidaedinheiro.gov.br.

Art. 3º O SELO ENEF poderá ser utilizado a partir de 1º de
janeiro de 2016.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

TARCÍSIO JOSÉ MASSOTE DE GODOY

PORTARIA No- 10, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2015

O Presidente do Comitê Nacional de Educação Financeira
(CONEF), no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no
art. 2º da Deliberação CONEF nº 13, de 21 de novembro de 2013,
resolve:

Art. 1º A Semana Nacional de Educação Financeira ("Se-
mana ENEF"), em 2016, será realizada no período de 16 a 22 de
maio.

Art. 2º Caberá à Comissão Permanente, instituída pela De-
liberação CONEF nº 4, de 26 de maio de 2011, a coordenação das
providências necessárias à operacionalização da Semana ENEF.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

TARCÍSIO JOSÉ MASSOTE DE GODOY

(a)(...)
(g)ativos biológicos relacionados à atividade agrícola dentro

do alcance do Pronunciamento Técnico CPC 29 - Ativo Biológico e
Produto Agrícola que sejam mensurados ao valor justo líquido de
despesas de vender;

(h)(...)
2.Altera o item 92 e inclui os itens 98A a 98C no CPC 04

(R1) - Ativo Intangível, que passam a vigorar com as seguintes
redações:

92. Considerando o histórico de rápidas alterações na tec-
nologia, os softwares e muitos outros ativos intangíveis estão sus-
cetíveis à obsolescência tecnológica. Portanto, muitas vezes será o
caso de que sua vida útil seja curta. Reduções futuras esperadas no
preço de venda de item que foi produzido usando um ativo intangível
podem indicar a expectativa de obsolescência tecnológica ou co-
mercial do bem, que, por sua vez, pode refletir uma redução dos
benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

98A. Há uma presunção refutável de que o método de amor-
tização baseado na receita gerada por atividade que inclui o uso de
ativo intangível não é apropriado. A receita gerada por atividade que
inclui o uso de ativo intangível reflete fatores típicos que não estão
diretamente ligados ao consumo dos benefícios econômicos incor-
porados no ativo intangível. Por exemplo, a receita é afetada por
outros insumos e processos, atividades de venda e mudanças nos
volumes e preços de venda. O componente de preço da receita pode
ser afetado pela inflação, o que não tem qualquer influência sobre a
maneira como o ativo é consumido. Essa presunção só pode ser
superada em circunstâncias limitadas:

(a) em que o ativo intangível é expresso como mensuração
de receitas, conforme descrito no item 98C; ou

(b) quando possa ser demonstrado que as receitas e o con-
sumo dos benefícios econômicos do ativo intangível são altamente
correlacionados.

98B. Na escolha do método de amortização adequado, de
acordo com o item 98, a entidade pode determinar o fator limitante
predominante que é inerente ao ativo intangível. Por exemplo, o
contrato que estabelece os direitos da entidade sobre o uso do ativo
intangível pode especificar o uso do ativo intangível pela entidade
como número predeterminado de anos (ou seja, tempo), como número
de unidades produzidas ou como montante total fixo da receita a ser
gerada. A identificação do fator limitante predominante pode servir
de ponto de partida para a identificação da base adequada da amor-
tização, mas outra base pode ser aplicada se refletir de forma mais
próxima o padrão esperado de consumo de benefícios econômicos.

98C. Na circunstância em que o fator limitante predomi-
nante, que é inerente ao ativo intangível, é a obtenção de um limite de
receita, a receita a ser gerada pode ser a base adequada para a
amortização. Por exemplo, a entidade pode adquirir uma concessão
para explorar e extrair ouro de uma mina de ouro. O fim do contrato
pode estar baseado no valor fixo da receita total a ser gerada a partir
da extração (por exemplo, o contrato pode permitir a extração de ouro
da mina até que a receita total acumulada com a venda de ouro atinja
$ 2 bilhões) e não ser baseado no tempo ou na quantidade de ouro
extraído. Em outro exemplo, o direito de operar a estrada com pe-
dágio pode estar baseado no montante total fixo de receita a ser
gerado a partir de pedágios cobrados cumulativos (por exemplo, o
contrato pode permitir a operação da estrada com pedágio até que o
montante acumulado de pedágios gerados a partir da operação da
estrada atinja $ 100 milhões). No caso em que a receita foi es-
tabelecida como o fator limitante predominante no contrato para a
utilização do ativo intangível, a receita que será gerada pode ser a
base adequada para a amortização do ativo intangível, desde que o
contrato especifique o valor fixo total da receita a ser gerado sobre o
qual a amortização deve ser determinada.

3.Altera o item 2 no CPC 06 (R1) - Operações de Ar-
rendamento Mercantil, que passa a vigorar com a seguinte redação:

2. (...)
Este pronunciamento, entretanto, não deve ser aplicado como

base de mensuração para:
(a) (...)
(c) ativos biológicos dentro do alcance do Pronunciamento

Técnico CPC 29 - Ativo Biológico e Produto Agrícola detidos por
arrendatários sob a forma de arrendamentos mercantis financeiros;
ou

(d) ativos biológicos dentro do alcance do Pronunciamento
Técnico CPC 29 fornecidos por arrendadores sob a forma de ar-
rendamentos mercantis operacionais.

4.Altera os itens 17, 27, 28, 30 e 36 e inclui os itens 31A,
31B e 36A no CPC 18 (R2) - Investimento em Coligada, em Con-
trolada e em Empreendimento Controlado em Conjunto, que passam
a vigorar com as seguintes redações:

17. (...)
(d)a controladora final ou qualquer controladora interme-

diária da entidade disponibiliza ao público suas demonstrações con-
tábeis, elaboradas em conformidade com os Pronunciamentos, In-
terpretações e Orientações do CPC, em que as controladas são con-
solidadas ou são mensurados ao valor justo por meio do resultado de
acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 36.

27. A participação de grupo econômico em coligada ou em
empreendimento controlado em conjunto é dada pela soma das par-
ticipações mantidas pela controladora e suas outras controladas no
investimento. As participações mantidas por outras coligadas ou em-
preendimentos controlados em conjunto do grupo devem ser igno-
radas para essa finalidade. Quando a coligada ou o empreendimento
controlado em conjunto tiver investimentos em controladas, em co-
ligadas ou em empreendimentos controlados em conjunto (joint ven-
tures), o resultado, os outros resultados abrangentes e os ativos lí-
quidos considerados para aplicação do método da equivalência pa-
trimonial devem ser aqueles reconhecidos nas demonstrações con-
tábeis da coligada ou do empreendimento controlado em conjunto

Ministério da Fazenda
.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

DELIBERAÇÃO No- 739, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2015

Aprova o Documento de Revisão de Pro-
nunciamentos Técnicos nº 08 referente aos
Pronunciamentos CPC 01 (R1), CPC 04
(R1), CPC 06 (R1), CPC 18 (R2), CPC 19
(R2), CPC 20 (R1), CPC 21 (R1), CPC 22,
CPC 26 (R1), CPC 27, CPC 28, CPC 29,
CPC 31, CPC 33 (R1), CPC 36 (R3), CPC
37 (R1), CPC 40 (R1) e CPC 45 emitidos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis.

O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA COMISSÃO DE
VALORES MOBILIÁRIOS - CVM torna público que o Colegiado,
em reunião realizada em 03 de novembro de 2015, com fundamento
nos §§ 3º e 5º do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, combinados com os incisos II e IV do § 1o do art. 22 da Lei
no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, deliberou:

I - aprovar e tornar obrigatório, para as companhias abertas,
o Documento de Revisão de Pronunciamentos Técnicos nº 08 que
altera os Pronunciamentos CPC 01 (R1), CPC 04 (R1), CPC 06 (R1),
CPC 18 (R2), CPC 19 (R2), CPC 20 (R1), CPC 21 (R1), CPC 22,
CPC 26 (R1), CPC 27, CPC 28, CPC 29, CPC 31, CPC 33 (R1), CPC
36 (R3), CPC 37 (R1), CPC 40 (R1) e CPC 45, emitidos pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis - CPC, anexo à presente Deliberação;
e

II - que esta Deliberação entra em vigor na data da sua
publicação no Diário Oficial da União, aplicando-se aos exercícios
iniciados em ou após 01 de janeiro de 2016.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES

ANEXO

COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS
REVISÃO DE PRONUNCIAMENTOS TÉCNICOS - Nº

08/2015
Este documento de revisão apresenta alterações aos seguintes

Pronunciamentos Técnicos:
CPC 01 (R1), CPC 04 (R1), CPC 06 (R1), CPC 18 (R2),

CPC 19 (R2), CPC 20 (R1), CPC 21 (R1), CPC 22, CPC 26 (R1),
CPC 27, CPC 28, CPC 29, CPC 31, CPC 33 (R1), CPC 36 (R3), CPC
37 (R1), CPC 40 (R1) e CPC 45.

Introdução
Este documento estabelece alterações a diversos Pronuncia-

mentos Técnicos em decorrência de alterações feitas (i) na conta-
bilização de plantas portadoras (CPC 27 e CPC 29); (ii) na con-
tabilização de aquisições de participação em operações conjuntas; (iii)
em esclarecimentos sobre métodos de depreciação e amortização; (iv)
na contabilização de venda ou contribuição de ativos entre investidor
e coligada ou empreendimento controlado em conjunto; (v) na revisão
anual do IASB, ciclo 2012-2014; (vi) na aplicação de exceção na
consolidação de entidades de investimento; e (vii) na aplicação prá-
tica do conceito de materialidade/relevância.

Todas as alterações são para vigência para exercícios sociais
anuais que se iniciarem a partir de 1º de janeiro de 2016.

As alterações, de maneira geral, introduzem melhorias nos
textos visando a uma melhor aplicação dos pronunciamentos em
alinhamento às práticas contábeis internacionais.

1.Altera o item 2 no CPC 01 (R1) - Redução ao Valor
Recuperável de Ativos, que passa a vigorar com a seguinte reda-
ção:

2. Este Pronunciamento Técnico deve ser aplicado na con-
tabilização de ajuste para perdas por desvalorização de todos os
ativos, exceto:
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