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Introdução
Novos fatores críticos de risco e desenvolvimentos regulatórios devem estar na 
mira dos Comitês de Auditoria. Para apoiar, nosso Center for Board Matters (CBM) 
divulga, desde 2019, a visão de nossos(as) especialistas sobre assuntos-chave 
e esta edição traz os principais temas que devem integrar a pauta do fechamento 
de 2022 e das reuniões de 2023.

 À medida que os Conselhos de Administração deliberam sobre como seu papel 
e dos seus vários Comitês de Assessoramento podem evoluir em torno do ESG – 
Environmental, Social and Governance, incentivamos os Comitês de Auditoria 
a considerarem alguns pontos, que afetarão sua agenda e a governança 
da sua organização.

Um deles é a supervisão sobre os processos e controles dos relatórios ESG 
 com uma trilha de auditoria de suporte, como a que existe para relatórios 
financeiros. Há um número crescente de empresas divulgando responsabilidades 
de supervisão relacionadas a ESG para Comitês de Auditoria, à medida 
que as expectativas e os requisitos de relatórios ESG evoluem rapidamente.

Para se ter uma ideia, de acordo com levantamento feito nos Estados Unidos 
e publicado em julho pela EY1, em 35% das empresas classificadas como Fortune 
100 que divulgaram explicitamente as responsabilidades relacionadas a ESG 
em 2022, os Comitês de Auditoria são os responsáveis pela supervisão dos três 
critérios (por exemplo: riscos ESG; controles e relatórios de divulgação ESG; 
programas ambientais, de saúde e de segurança; assuntos relativos à cadeia de 
suprimentos e à segurança dos produtos), acima dos 17% verificados em 2021.

Neste sentido, é imprescindível que os Comitês de Auditoria se preparem para 
eminentes mudanças regulatórias que possam afetar requisitos de relatórios, 
divulgações e tendências de enforcement.

Nós, da EY, reforçamos nosso compromisso em apoiar os membros de Comitês 
de Auditoria a fazerem as perguntas certas, impulsionando seu propósito 
de construir um mundo de negócios melhor. Conte com a gente!

1. Disponível em https://www.ey.com/en_us/board-matters/four-key-takeaways-from-the-2022-proxy-season.
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Não é novidade que investidores e consumidores estão mais 
atentos às ações de sustentabilidade das empresas. Contudo, 
ainda há uma quantidade considerável de empresas que não 
reportam adequadamente informações sobre a sua estrutura 
de governança, a sua responsabilidade ambiental e as suas 
ações sociais. A EY Brasil fez um levantamento das empresas 
registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 
outubro de 2021 e observou que apenas 38% divulgaram 
relatórios com informações de sustentabilidade em 2020. 

A CVM, em março de 2022, publicou a Resolução 87 com 
o objetivo de simplificar as Instruções 480 e 481 sobre 
as divulgações obrigatórias nos Formulários de Referência. 
A normativa aborda maior amplitude sobre as divulgações 
ESG, trazendo elementos de risco climático; gênero e cor; 
fatores ESG no plano de negócio, comunicação ao conselho 
e responsabilidade dos órgãos de administração em relação 
ao tema; e remuneração dos administradores em relação 
a estes indicadores. 

Em agosto de 2022 a B3 colocou em audiência pública 
proposta para que as companhias elejam pelo menos uma 
mulher e um integrante de grupo minorizado para a alta 
liderança e incluam metas ESG como critério de remuneração 
variável. Ainda que o modelo demandado pela normativa 
proposta, para a maioria dos elementos, seja o “pratique 
ou explique”, a iniciativa certamente elevará o nível de 
disclosure ESG das organizações e permitirá aos investidores 
avaliar os seus portfólios sob nova ótica. 

Recomendamos cinco passos para a prática:
• Defina a sua materialidade: o conceito ESG traz uma 

amplitude de temas, e é importante que as organizações 
identifiquem aqueles que são relevantes para ser 
gerenciados. É um erro pensar que sustentabilidade 
é algo “para fora”.

• Entenda a sua exposição ao risco climático: não basta 
entendê-lo de forma genérica. É preciso identificar o 
impacto real no modelo de negócio e quantificá-lo. Este 
risco foge do trivial, pois exige uma visão de longo prazo 

• A sua organização já definiu os temas materiais ESG 
em um exercício com foco estratégico para o negócio 
e envolvendo a percepção dos stakeholders?

• Os administradores conhecem e gerenciam os riscos 
climáticos, físicos e de transição, aos quais o negócio 
da organização está exposto?

• A governança da organização está orientada a 
processos e indicadores ESG que façam sentido 
para a gestão do negócio e que possam resultar 
em tomadas de decisão orientadas ao tema?

• A sua organização entende o conceito ESG a ponto de 
criar uma cultura de geração de valor a longo prazo?

• O Conselho de Administração conhece os temas 
materiais da organização e é capaz de entendê-los 
a ponto de vislumbrar riscos e oportunidades?

Questões para o Comitê de Auditoria considerar

e análise de cenários de aquecimento global que não 
são comuns nas áreas de gestão de risco.

• Reestruture a sua governança: relatar sustentabilidade 
pressupõe gestão. É um risco fazer do seu relato 
ESG um amontoado de informações com o propósito 
de fazer marketing.

• Qualifique as suas funções de negócio: sustentabilidade 
é tema multidisciplinar e toca todo o negócio. Ainda que 
uma área específica de sustentabilidade seja relevante, 
é imperioso que todas as áreas saibam o seu papel e se 
capacitem para tal. Mais que isso, que tais áreas vejam 
valor em adotar processos e indicadores ESG.

• Dê visibilidade ao Conselho de Administração: é 
preciso que sustentabilidade seja pauta fixa nas agendas 
de Conselho.

Revisão da ICVM 480 e as 
implicações ESG para Comitês 
de Auditoria
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Impacto de incidentes cibernéticos 
e o papel do Plano de Resposta 
a Incidentes
Com o aumento do número de dispositivos conectados à 
internet e o uso cada vez maior da tecnologia nas empresas, 
existe o perigo crescente de que elas sejam alvo de ataques 
cibernéticos.

O cenário da pandemia da Covid-19 acabou por acelerar ainda 
mais a transformação digital das empresas com o aumento do 
incentivo ao trabalho remoto e da migração de serviços para 
a nuvem, o que tornou as chances de incidentes cibernéticos 
ocorrerem uma questão de “quando acontecerão” e não mais 
de “caso aconteçam”.

Punições legais de órgãos reguladores por meio de multas, 
riscos de ataques hackers como ransomware (sequestro 
de dados eletrônicos de uma pessoa física ou jurídica com 
o objetivo de solicitar um resgate para que a pessoa possa 
recuperar o acesso aos dados digitais) e custos arcados 
com a interrupção dos negócios da empresa são algumas 
das possíveis consequências de incidentes cibernéticos.

Com o aumento da importância e o grau de exposição 
que o assunto está tomando além das ramificações públicas 
de incidentes do gênero, existe uma movimentação cada 
vez maior do Conselho de Administração para identificar a 
melhor forma de enfrentar este problema e reduzir os riscos 
e os impactos destes incidentes.

Atualmente, 67% das companhias classificadas como 
Fortune 100 divulgam os riscos de segurança cibernética 
na avaliação do Comitê de Auditoria. Adicionalmente, 
um estudo recente da Gartner indica que menos de 10% 
dos Conselhos de Administração possuem um Comitê 
de Segurança Cibernética, mas que mais de 40% planejam 
ter um até 2025.

Para isso as empresas estão elaborando planos de resposta 
a incidentes cibernéticos. Estes planos são um processo 
importante para mitigar os impactos de incidentes 
cibernéticos e têm como principal objetivo:

• Preparar as equipes responsáveis da empresa 
para responder a incidentes cibernéticos por meio 
de treinamentos, manuais e fluxos de trabalho 

• Verificar se os processos de preservação de dados, 
como backups, estão funcionando corretamente por meio 
da realização de restauração de backups periódicos.

• Identificar se houve um incidente.

• Limitar o impacto do incidente por meio da contenção 
da causa e do isolamento dos servidores e outros 
locais afetados.

• Eliminar a ameaça.

• Recuperar os dados afetados.

• Analisar a ameaça em busca da origem, processo 
de infecção, falhas de segurança, entre outros.

• Elaborar briefing sobre o ataque e pontos de melhoria.

Uma estrutura de governança da informação bem estruturada 
é um fator de grande importância para que o plano de 
resposta a incidentes seja executado de forma adequada, 
tornando o processo de identificação das informações 
existentes mais simples e eficaz e agilizando o processo 
de resposta de incidentes da companhia. Data Lakes 
(repositórios centralizados para armazenamento de grande 

Segurança cibernética 
e governança de dados3
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volume de dados em seu formato bruto) e a configuração 
de logs de sistema também são importantes para facilitar o 
rastreamento do problema e a resposta da equipe de gestão 
ao incidente. 

Com um processo bem implementado e uma estrutura 
de governança de informação bem estruturada, a gestão 
de riscos é capaz de reduzir eventuais impactos negativos 
na reputação da empresa, minimizar o impacto causado pelo 
ataque e diminuir o tempo de indisponibilidade dos serviços 
da organização por efeito de ataques cibernéticos, além 
de demonstrar o seu nível de preparo aos stakeholders.

• Como a organização garante que identifica ataques/
incidentes da forma mais ágil possível, isola e 
responde ao incidente e remedeia os problemas 
identificados para evitar que situações semelhantes 
aconteçam novamente? 

• Qual o plano de contingência quando a organização 
sofre um ataque e qual o seu impacto nos negócios?   

• Quais são as responsabilidades da organização quanto 
a reportar invasões/vazamentos para as respectivas 
autoridades competentes, caso necessário? 

• Como será realizada a comunicação da organização 
a seus stakeholders em caso de um incidente 
cibernético? 

• A organização está preparada para potenciais litígios 
causados por incidentes de segurança? Como ela vai 
documentar, preparar e preservar as evidências para 
uso em caso de um processo judicial?

Questões para o Comitê de Auditoria considerar
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Governança da informação e riscos 
regulatórios e reputacionais
Uma governança eficaz dos dados geridos pela organização 
nos aspectos de segurança, acesso e privacidade é muitas 
vezes um desafio para as companhias. A integração de 
sistemas, ambientes heterogêneos e descumprimento 
das políticas de retenção e descarte de dados são exemplos 
de dificuldades enfrentadas no contexto de governança 
da informação que podem expor as organizações a riscos 
regulatórios e reputacionais.

A governança da informação é composta de processos 
que têm como objetivo mapear e gerenciar as informações 
armazenadas pela companhia, suportando os gestores em 
tomadas de decisão e maximizando o valor das informações 
corporativas e a eficiência operacional.

Um programa de governança da informação eficaz deve 
abranger todos os estágios do ciclo de vida dos dados 
nas corporações – desde a sua criação até o expurgo. É 
papel da governança da informação gerenciar: (i) quais 
são os tratamentos aplicados aos dados, tais como: coleta, 
processamento, acesso, análise, compartilhamento, 
armazenamento, reutilização e eliminação; e (ii) quais são 
as medidas de segurança que devem ser aplicadas e se estas 
são suficientes.

O uso eficaz e eficiente dos dados nas companhias por 
meio das diretrizes de governança da informação é também 
primordial para que as organizações estejam aptas a 
responder prontamente em caso de violações de dados, 

apurações e/ou ataques cibernéticos. Para este último 
cenário, reduzindo o tempo de indisponibilidade dos serviços. 

Dado que a informação é um dos principais ativos das 
companhias, é fundamental a conscientização em toda a 
organização sobre a relevância operacional e legal de se ter 
uma estrutura eficaz de governança da informação e os riscos 
associados ao não cumprimento das diretrizes do programa.

Ainda, é parte do programa de governança da informação 
a atuação da auditoria, contribuindo para a confiabilidade 
e a suficiência dos dados gerenciados para que a organização 
possa atingir os seus objetivos e as suas estratégias, 
obtendo máxima eficiência operacional e conformidade 
legal e regulatória, enquanto minimiza riscos reputacionais 
e custos associados à gestão da informação.

Para exemplificar, um dos maiores desafios das organizações 
referentes à gestão de dados é definir o tempo de 
armazenamento de informações, dado que a guarda de 
informações desnecessárias (ou seja, quando não há uma 
base legal para o tratamento dessas), ou por um prazo 
maior do que o apropriado, expõe a companhia a riscos 
regulatórios e reputacionais, além de aumentar a sua 
exposição em caso de vazamento dos dados. 

Para enfrentar este desafio e conseguir difundir nas 
companhias a cultura de descarte dos dados que não são mais 
necessários no tempo e de modo apropriados, é fundamental 
um esforço coordenado de três grupos de stakeholders: 
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• O Comitê de Auditoria recebe regularmente a relação 
atualizada dos riscos aos quais a organização está 
exposta no que tange à governança dos dados tratados 
pela companhia? Quais processos e controles foram 
instaurados para a mitigação dos riscos mapeados?

• Quais mecanismos foram adotados para a verificação 
da aplicação das diretrizes de governança de 
informação da companhia nos processos de negócio 
que realizam tratamento de dados? Quais os 
mecanismos para a verificação de que as diretrizes 
abrangem todo o ciclo de vida dos dados? 

• As diretrizes de governança da informação aplicadas 
pela companhia são suficientes e necessárias 
para a mitigação dos riscos de vazamento de dados, 
acessos inadequados e inabilidade de responder 
a ações legais/judiciais de forma tempestiva? 

• A companhia possui um programa de treinamento 
e divulgação do programa de governança 
da informação? 

• Os executivos reconhecem a relevância e os 
benefícios de um programa eficaz de governança da 
informação e investem na atualização e na aplicação 
das suas diretrizes?

Questões para o Comitê de Auditoria considerar
I. Áreas de negócio da companhia, que utilizam os dados 

para a operação cotidiana da organização.  

II. Departamento de Tecnologia da Informação (TI), 
responsável pela implementação e manutenção das 
diretrizes da governança da informação, garantindo 
privacidade e segurança dos dados, além de retenção 
apropriada conforme requisitos regulatórios, se cabível. 

III. Jurídico, auditoria, área de riscos e/ou área de compliance, 
que são determinantes para que a companhia cumpra 
as obrigações regulatórias de preservação de dados, 
minimizando os riscos relacionados a uma possível falha 
de gestão da informação.

A colaboração coordenada destes três grupos é uma maneira 
com a qual as organizações podem enfrentar este desafio, 
de forma a reter somente os dados necessários e pelo tempo 
apropriado, sem prejudicar a acessibilidade e a usabilidade 
das áreas de negócio. Esta abordagem integrada da 
governança da informação pode ajudar as organizações 
a responder às exigências regulatórias tempestivamente 
e garantir o gerenciamento eficaz do volume crescente 
de dados a ser tratados.
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As organizações evoluíram nas últimas décadas, a 
globalização da cadeia de suprimentos, o uso intensivo de 
tecnologia, além de novos modelos de negócios são alguns 
exemplos destas mudanças. Mesmo antes da pandemia 
da Covid-19 as organizações enfrentavam desafios que iam 
desde a convergência à disrupção em um ritmo de mudança 
cada vez mais acelerado. A pandemia trouxe impactos pouco 
previsíveis, e o período pós pandemia tem desafiado os 
modelos de negócios e estratégias operacionais com eventos 
externos têm afetado o alcance de resultados e objetivos 
de negócios em diversas dimensões.

Se já era necessário repensar continuamente as estratégias 
e as diretrizes, este cenário reforça e contribui para acelerar 
a mudança de mindset das organizações. A visão tradicional 
de riscos não se encaixa mais, afinal onde existem incertezas 
também existem oportunidades. As organizações precisam 
estar atentas para capturá-las, e uma gestão de riscos bem 
estruturada traz um diferencial na antecipação, na captura 
e no tratamento de informações para o processo decisório 
bem como para a supervisão de Conselhos e Comitês. 
Os tópicos a seguir abordam pontos importantes a serem 
considerados no aprimoramento desta função: 

• Como favorecer que os objetivos sejam efetivamente 
alcançados conforme planejado?

• Qual a flexibilidade para se expor a riscos, isto é, 
até que nível?

• Quando e como reagir a crises e interrupções?

Visão estratégica
Dedicação a discussões e planejamento de estratégia e 
cenários, reduzindo o tempo gasto em processos tradicionais 
de risco e conformidade, proporcionam o melhor alinhamento 
das prioridades de gestão de riscos com a estratégia da 
companhia. Uma perspectiva de longo prazo é essencial para 
a avaliação de riscos, considerando não somente o alcance 
de objetivos de curto e médio prazos mas potenciais impactos 
na perenidade dos negócios. 

Apetite ao risco
O apetite ao risco é um tema que vem ultrapassando a 
barreira do setor financeiro e, de forma estruturada, busca 
apoiar o oversight de riscos e fortalecer o processo decisório 
a partir da definição de limites de risco que os executivos 
precisam considerar na exposição da organização na busca 
por seus objetivos.

Deve estar intrinsicamente conectado à estratégia da 
organização, sendo um dos primeiros inputs relevantes que 

4 Gestão de riscos 
e compliance
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• Quais são as principais ameaças que podem 
impactar o negócio? Quais dessas podem ser 
oportunidades? Como a gestão de riscos está 
auxiliando neste entendimento?

• Como construir uma abordagem mais integrada 
e eficiente para a gestão de riscos e para a agenda 
estratégica da organização?

• Quais são os níveis de exposição aos diversos temas 
de risco que a organização tem flexibilidade de 
se expor considerando as expectativas estratégicas 
do negócio?

• Quais são os dados realmente relevantes para 
o monitoramento da execução da estratégia 
que podem aprimorar a visão de apetite ao risco 
e níveis de tolerância?

• Como ir além da supervisão da gestão de riscos e 
observar de forma crítica como estão as estruturas 
de resposta para riscos conhecidos da organização?

Questões para o Comitê de Auditoria considerar

a gestão de risco traz para definição de objetivos estratégicos, 
além de auxiliar no entendimento sobre temas a que organização 
eventualmente tem mais flexibilidade na exposição a riscos 
(ex.: fusões e aquisições, entradas em novos mercados, 
variações cambiais e de commodities) e riscos para os quais 
há pouca ou nenhuma flexibilidade de exposição (ex.: fraudes 
ou inconsistências em demonstrações financeiras, corrupção).

Com este entendimento é possível definir limites para 
monitorar, por exemplo, a exposição dos investimentos em 
projetos de capital, incremento de custos operacionais e 
expectativa de receita de forma a estabelecer gatilhos claros 
para discussões executivas e acionamento de planos de 
contingência, auxiliando assim em ajustes tempestivos na 
rota prevista para execução da estratégia e na otimização 
de recursos da organização.

Uso de dados, tecnologia e quantificação 
de riscos
O uso de dados e tecnologia se tornou imprescindível para 
atuar de forma preditiva e ampliar a visão sobre gestão 
de riscos, além de ajudar a prover uma visão holística 
dos riscos para que o tempo seja cada vez mais alocado 
em planejamento, gestão de riscos emergentes e tomada 
de decisão estratégica.

As práticas de maior sucesso utilizam a tecnologia para 
identificar e fornecer amplitude e profundidade aos 
relatórios. Para isso é preciso demandar que a gestão 
executiva tenha uma estratégia para alavancar dados e 
tecnologia e trabalhar com a gestão de riscos sejam 
prospectivos e preditivos, cubram riscos emergentes e 
atípicos e incluam dados internos e externos.

Muitos são os desafios associados à quantificação de riscos, 
mas trata-se de uma etapa fundamental para que o apetite 
ao risco seja efetivamente implementado e utilizado de 
forma prática pela administração bem como para ser uma 
informação objetiva para a supervisão dos negócios por 
Conselhos e Comitês. Este é um processo contínuo de 
evolução e maturidade, sendo que organizações que iniciam 
quantificações de riscos podem aprimorar métricas de 
avaliação de performance existentes, estabelecendo níveis de 
tolerância para ações da administração em casos de 
adversidades bem como definir gatilhos para a mobilização 
emergencial da liderança e alta administração em casos de 
adversidades com impacto crítico nos resultados corporativos, 
crises ou interrupções não previstas nos negócios.

Planos de gestão de crises e continuidade 
de negócios
A prevenção é um dos objetivos da gestão de riscos, porém, 
mesmo com um processo estruturado, as organizações ainda 

são passíveis de enfrentar adversidades das mais diversas 
naturezas e magnitudes. A preparação para responder a crises 
e interrupções do negócio é fundamental para a redução 
de impactos de eventos adversos de forma tempestiva 
e estruturada.

À medida que os riscos são conhecidos, o apetite é definido e 
os limites de tolerância e gatilhos são estabelecidos, e é preciso 
avaliar se os planos de resposta estão estruturados e dentro 
de um ciclo de aprimoramento contínuo que considere 
metodologia adequada, treinamentos, testes e simulados, bem 
como rotina de registro e incorporação de lições aprendidas, 
para que, quando necessário, a adversidade seja enfrentada 
de forma efetiva, coordenada e estruturada, com indicadores 
preestabelecidos de performance, quando aplicável.

Uma governança de riscos deve ainda ser estruturada e 
constantemente avaliada, envolvendo o Comitê de Auditoria 
e o Conselho de Administração nas discussões de identificação 
de riscos, na determinação de apetite ao risco, em níveis 
de tolerância e gatilhos de acionamento de planos de gestão 
de crises e continuidade de negócios, considerando desde 
potenciais necessidades de investimentos até a avaliação se 
a organização está preparada para enfrentar adversidades 
de forma adequada e na velocidade necessária. Este exercício 
contínuo demanda um constante reforço da importância do 
gerenciamento de riscos pela Gestão, além de conhecimento 
profundo do negócio, das expectativas da organização e visão 
de longo prazo.
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ESG com foco em governança
A agenda ESG tem se tornado ao longo dos últimos anos 
uma realidade no mercado brasileiro. As empresas estão 
enfrentando expectativas crescentes para criar valor 
sustentável e de longo prazo para a sociedade, sendo 
demandadas a ter um posicionamento no tema por 
investidores, consumidores e demais partes interessadas, 
além de enfrentar um aumento de requisitos e de divulgação 
por parte de reguladores e uma dependência cada vez 
maior de ecossistemas em toda a cadeia de valor, com riscos 
que podem afetar resultados imediatos e a continuidade 
dos negócios.

Ao mesmo tempo que o movimento ESG está 
experimentando um grande interesse, este tem enfrentado 
também questões complexas associadas ainda ao 
desenvolvimento de padronização, regulamentação 
específica e alinhamento de propósito e valores comuns. 
O greenwashing tornou-se um dos desafios para a 
credibilidade e o sucesso futuro.

Quando se aborda cada uma das três agendas embutidas 
na sigla ESG, o G – de Governança – é fundamental, uma 
vez que a Governança Corporativa direciona todas as ações 
da companhia e vai desde a decisão estratégica até o seu 
desdobramento em políticas, supervisão de riscos e práticas. 
A Governança, na agenda ESG, deve englobar o que se 
refere a estrutura e cultura organizacional, diversidade no 
Conselho, conduta corporativa, princípios éticos de negócio 
e valores corporativos, políticas de remuneração, incentivos 
e seus riscos, protocolos de escalonamento, entre outros 
aspectos. Mas deve ir além, pois somente uma Governança 
Corporativa bem estruturada permite a discussão e a 
viabilização de ações pelo Conselho, o desdobramento para 
toda a companhia, a implementação de ações efetivas e a 
divulgação para o mercado. A Governança deve atuar de 
forma relevante no direcionamento de como cada tema da 
agenda ESG é avaliado, inserido na estratégia e praticado 
pela companhia em seus mais diversos fóruns. Alguns 
aspectos a considerar nesta dinâmica são:

• Estratégia ESG, visão e direcionamento – Governança 
ESG, Cultura e supervisão do Conselho e seus Comitês, 
abrangendo comprometimento e metas, com avaliação 
de materialidade, políticas e indicadores.

• Programa ESG e Change Management – programas 
de incentivo ESG, Third-party Risk Management, 
Enterprise Risk Management, compliance, envolvimento de 
stakeholders, controles internos sobre reporte de 
sustentabilidade e operações considerando ESG, além 
do uso de tecnologia e governança de dados ESG.

• Monitoramento – acompanhamento das práticas ESG 
da companhia nas atividades da primeira linha (operação), 
da segunda linha (gestão de riscos, controles internos e 

compliance) e avaliação independente da terceira linha, 
com a auditoria interna.

Embora as empresas estejam em diferentes estágios em 
sua jornada ESG, uma governança robusta é fundamental 
para gerar valor, atender as mudanças nas expectativas 
das partes interessadas, construir resiliência ao risco e 
aproveitar as oportunidades de crescimento da agenda ESG. 
Um gerenciamento ESG realizado muitas vezes ainda de 
forma ad hoc, sem uma abordagem estratégica coordenada 
e supervisionada, traz um desafio adicional 
para a Governança, uma vez que as questões ESG abrangem 
diversas áreas e funções e, portanto, a responsabilidade 
sobre riscos e controles precisa ser claramente atribuída 
e divulgada para toda a organização. 

As empresas precisam atuar em uma agenda de avaliação 
de suas práticas de Governança como um exercício contínuo, 
para que esta seja desenhada de forma a assegurar 
que os temas ESG serão tratados com a devida atenção 
e profundidade, em uma discussão estruturada, com 
monitoramento de práticas e uma forma de divulgação 
que suporte a construção de valor.

• A sua organização tem um comitê formal dedicado 
a ESG/Sustentabilidade e estrutura organizacional 
preparada para lidar com a jornada ESG?

• Como a organização define efetivamente a sua 
estratégia ESG e gerencia as suas metas, os 
seus compromissos e as suas divulgações? Qual 
é o processo para gerar divulgações externas 
relacionadas ao tema ESG?

• Quais recursos a sua organização precisa ter 
para um programa ESG eficaz?

• Como os seus recursos e governança ESG se 
comparam às práticas consideradas referência 
no tema?

• A sua organização avaliou os seus processos, 
tecnologia/ferramentas e controles internos? 

• Eles são suficientes para permitir o gerenciamento 
de riscos ESG?

• Como a sua organização pode evoluir a divulgação 
ESG  e as práticas de gerenciamento de riscos ESG 
para além dos requisitos mínimos de conformidade?

Questões para o Comitê de Auditoria considerar
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Resolução CVM 160 | Ofertas 
públicas sujeitas a registro na CVM

• A Administração considerou a oferta de títulos e 
valores mobiliários no Brasil, ponderando que houve 
simplificação do processo de registro destas transações?

• Caso a Administração tenha planos de oferta de títulos 
e valores mobiliários, foram considerados em seu 
cronograma os novos requerimentos da CVM?

Questões para o Comitê de Auditoria considerar

A Instrução CVM 400, que dispõe sobre ofertas públicas 
sujeitas a registro na CVM, a Instrução CVM 471, que 
estabelece a análise prévia por entidade autorreguladora 
conveniada à CVM de ofertas públicas sujeitas a registro 
na CVM, e a Instrução CVM 476, que dispõe sobre as ofertas 
públicas restritas e isentas de registro na CVM, foram 
revogadas pela Resolução CVM 160, que passa a vigorar 
a partir de 2 de janeiro de 2023. Na prática, haverá uma 
simplificação das normas que tratam do registro e da oferta 
de valores mobiliários no Brasil com o intuito de reduzir 
o custo regulatório. 

Adicionalmente, foram emitidos os seguintes normativos: 
(i) Resolução CVM 161, que dispõe sobre os requerimentos 
de novo registro de coordenadores de ofertas públicas; 
(ii) Resolução CVM 162, que alinha certas normas da CVM 
à Resolução 160 e; (iii) Resolução CVM 163, que substitui a 
Instrução CVM 566 sobre a oferta pública de notas promissórias.

Seguem algumas inovações trazidas pela Resolução CVM 160:

• Safe harbor, que isenta de registro na CVM as ofertas 
registradas no exterior com liquidação em moeda estrangeira.

• Maiores esclarecimentos quanto ao início do período de 
silêncio e formas de comunicação permitidas, que passam 

a incluir entrevistas em mídia após lançamento da oferta 
no mercado.

• Inclusão de modelos de prospectos com informações 
mínimas requeridas, e possibilidade de eliminação de 
lâminas e prospectos para tipos específicos de ofertas.

• Criação de três tipos de registro de ofertas, sendo: 
(i) registro automático, que dispensa análise da CVM; 
(ii) registro automático com análise via convênio com 
entidade autorregulada, mas que também dispensa 
análise da CVM; (iii) rito ordinário, que segue os trâmites 
atuais previstos pela Instrução CVM 400.

Práticas contábeis 
e aspectos regulatórios5
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Resolução CVM 
157 | Correção 
monetária integral

• Foi feita uma análise dos impactos dos índices 
inflacionários nas operações e no desempenho 
da entidade?

• Que medidas a Administração está tomando 
para lidar com os efeitos inflacionários?

• Como os efeitos inflacionários são considerados 
no processo de tomada de decisão estratégica?

• Para fins informacionais ao mercado, seria 
adequada a divulgação de demonstrativos 
em moeda de capacidade aquisitiva constante?

Questões para o Comitê de Auditoria considerar

Após os diversos impactos negativos trazidos pela pandemia 
da Covid-19 desde 2020 até o presente momento, transtornos 
gerados pela invasão da Rússia na Ucrânia, quebra de cadeias 
logísticas e produtivas globais, e aumento no preço do 
petróleo, houve um considerável impacto nas taxas inflacionárias 
de diversos países no mundo, corroendo o poder de compra 
da população e prejudicando a comparabilidade histórica dos 
números reportados nas demonstrações contábeis de todas 
as entidades.

Com isso, a CVM reeditou a Instrução CVM 191 por meio 
da Resolução CVM 157, que passou a vigorar a partir 
de 1º de agosto de 2022. O intuito desta resolução é de 
atendimento às características qualitativas fundamentais 
da relevância e da representação fidedigna de informações 
financeiras úteis, conforme disposto na Estrutura Conceitual 
para Relatório Financeiro. Esta Resolução possui aplicação 
voluntária e não se confunde com o Pronunciamento Técnico 
CPC 42 – Hiperinflação, uma vez que o Brasil não atende 
os requisitos contábeis para adoção de práticas contábeis 
de economia hiperinflacionária.

A citada Resolução institui o mecanismo da correção 
monetária integral que consiste em indexar as contas 
contábeis com base em uma unidade de medida contábil 
(UMC). As perdas ou os ganhos gerados nesta indexação 
são registrados nas demonstrações contábeis, permitindo 
uma análise mais precisa do desempenho da entidade, uma 
vez que as linhas da demonstração de resultado, as contas 
patrimoniais e as demais peças contábeis são apresentadas 
em moeda de capacidade aquisitiva constante, comparáveis 
economicamente no decorrer do tempo.
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Inclusão do Brasil na OCDE e o novo 
sistema de preços de transferência
No contexto do processo de acesso do Brasil à Organização 
para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
o qual começou formalmente no ano de 2017, a Receita 
Federal do Brasil (RFB) desenvolveu um processo de diálogo 
conjunto com a OCDE a fim de conseguir o alinhamento 
das regras locais de preços de transferência ao padrão 
internacional, baseado nas Diretrizes de Preços de 
Transferência para Empresas Multinacionais e Autoridades 
Fiscais (“Diretrizes OCDE”) publicadas em diferentes versões 
durante as últimas décadas.

Em abril de 2022 finalmente foi apresentada a proposta 
do novo sistema de preços de transferência por parte 
da RFB e da OCDE. Tal sistema propõe, em linhas gerais, 
a implementação total do princípio arm’s length (ALP).

Por que o Brasil deveria adotar o princípio 
arm’s length?
São diversas as razões para alinhar o sistema de preços de 
transferência brasileiro com as Diretrizes OCDE, incluindo, 
entre outras: 

I. Integração do Brasil na cadeia global de valor 
das empresas multinacionais.

II. Evitar e eliminar cenários de dupla tributação, assim 
como a dupla não tributação, atualmente gerados pela 
divergência entre a abordagem brasileira e a internacional.

III. Evitar a perda de receita tributária gerada pelas 
práticas de erosão da base tributável e transferência 
de lucros (BEPS – Base Erosion and Profit Shifting).

6 Aspectos tributários
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• A empresa tem visibilidade dos efeitos tributários 
(impostos diretos, impostos indiretos, custos na 
importação etc.) que a mudança das regras de 
preços de transferência pode trazer para o modelo 
de negócio?

• A empresa tem hoje devidamente mapeadas todas 
as operações intercompany realizadas com entidades 
localizadas no exterior, especialmente aquelas 
que atualmente não se encontram cobertas pelas 
regras brasileiras de preços de transferência (ex.: 
intangíveis – registrados ou mesmo não registrados 
– royalties etc.)?

• Com a adoção do ALP, em teoria, as empresas 
poderiam utilizar nos Estados Unidos o crédito do 
imposto de renda retido nas transações com o Brasil. 
Qual o impacto de não ter direito ao crédito deste 
imposto no seu grupo econômico?

• Com a anunciada mudança do sistema de preços 
de transferência, a empresa tem avaliado a 
possibilidade de realizar restruturações de negócios 
antes da entrada em vigor da nova regra?

• A empresa possui controles adequados para 
identificar intangíveis que não estão reconhecidos na 
contabilidade (ex.: carteira de cliente, propriedades 
intelectuais, entre outros)?

Questões para o Comitê de Auditoria considerar

Por último, e não menos importante, a adoção do ALP por 
parte do Brasil afastaria um dos obstáculos para o 
reconhecimento do crédito de imposto de renda retido no 
Brasil em transações com os Estados Unidos.

Proposta do novo sistema de preços 
de transferência
Desde o anúncio da proposta do novo sistema de preços de 
transferência, a RFB tem participado de vários encontros, 
visando o detalhamento e o esclarecimento de aspectos e 
conceitos incluídos na proposta do novo sistema. O objetivo 
tem sido entender a posição dos contribuintes brasileiros 
e receber feedbacks dos principais setores da economia 
brasileira para a preparação do pacote legislativo. 

O novo sistema de preços de transferência terá um impacto 
significativo para os contribuintes, tanto por abranger 
mais transações sujeitas às novas regras como também 
por substituir o atual modelo adotado pelo Brasil por uma 
abordagem baseada no ALP. 

A adoção do ALP estipulado nas Diretrizes OCDE seria mais 
um passo para a inclusão do Brasil como membro dos países 
da mencionada organização.

Principais mudanças trazidas pela proposta 
do novo sistema de preços de transferência
As principais mudanças trazidas pelo novo sistema proposto 
são as seguintes: 

• Transações sob análise: O novo sistema de preços de 
transferência abrangerá todas as transações realizadas 
entre empresas do mesmo grupo econômico, incluindo 
aquelas que não estão atualmente cobertas pelas regras 
brasileiras vigentes, como royalties, e todas as operações 
financeiras realizadas pelos grupos multinacionais 
(operações de dívidas, cash-pooling, garantias, seguros, 
entre outras). 

• Análise de comparabilidade: A análise de comparabilidade 
será a base fundamental do novo sistema proposto, conceito 
inexistente nas regras brasileiras atuais. 

• Commodities: O novo sistema de preços de transferência 
definirá commodities com base em abordagens de mercado 
adotadas por partes independentes, o que difere da prática 
atual de utilização de listas previstas em ato normativo. 

• Intangíveis: O novo sistema incluirá uma definição específica 
de intangíveis para fins de preços de transferência com 
base nas Diretrizes OCDE, indo além do conceito contábil 
de intangíveis. 

• Transações financeiras: A proposta de novo sistema 
abrangerá todos os tipos de transações financeiras, como 
operações de dívidas, cash-pooling, garantias, seguros, 
entre outros, e inclui orientações sobre a aplicação 
do princípio arm’s length para analisar tais operações. 

• Segurança jurídica: Para proporcionar maior segurança 
jurídica e prevenir disputas, a proposta da nova regra 
implementará uma estrutura jurídica com a adoção 
de safe harbors que reflitam a realidade econômica e 
estejam alinhados com as Diretrizes OCDE. Adicionalmente, 
a proposta poderá autorizar a RFB a celebrar com 
os contribuintes APAs (Advanced Price Agreements).

• Documentação: A nova regra terá os três níveis de 
documentão de preços de transferência previstos na 
Ação 13 do BEPS (Declaração País-a-País (CbCR), Master 
File e Local File), em linha com o padrão internacional. 

Dadas as mudanças descritas, a adoção do padrão 
internacional de preços de transferência implicará em um 
processo de aprendizado para a RFB e para os contribuintes, 
o que exigirá tempo para as adaptações necessárias e para 
o entendimento das novas metodologias. Neste contexto 
um mapeamento e uma análise inicial das principais 
operações intercompany desenvolvidas pelos contribuintes 
brasileiros são recomendáveis para reduzir eventuais 
exposições e riscos decorrentes desta mudança nas regras 
de preços de transferência no Brasil.
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Eficiência da folha de 
pagamentos e análise de riscos
Nos últimos anos, muitos temas têm sido objeto de 
questionamentos proativos pelas empresas, em relação às 
verbas de folha de pagamentos que devem ser submetidas 
aos encargos, especialmente à contribuição previdenciária.

Isso se deve ao fato de que, embora haja uma relação 
expressa de pagamentos que não se sujeitam à contribuição 
previdenciária, o conceito da base de cálculo é bastante 
amplo e abre espaço para interpretações e muitas dúvidas.

Enquanto, por um lado, a legislação vem sofrendo recorrentes 
mudanças, como, por exemplo, a Reforma Trabalhista em 
2017, por outro os tribunais brasileiros têm analisado e 
julgado diferentes temas voltados para a folha de pagamentos, 
o que muitas vezes tem tido resultado positivo para 
os contribuintes.

Quanto às decisões proferidas pelos tribunais acerca dos 
encargos da folha de pagamentos, há de se observar que, 
em alguns casos, decisões até então consolidadas podem 
ser modificadas de forma relevante, impactando diretamente 
as empresas. Um exemplo é a contribuição previdenciária 
sobre o adicional de 1/3 de férias, que havia tido entendimento 
pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) de 
forma favorável ao contribuinte e, anos depois, acabou 
por ser julgada pelo Superior Tribunal Federal (STF), o qual 
entendeu em sentido contrário.

Assim, é interessante que sejam estabelecidos processos 
recorrentes de revisão dos parâmetros e tratativas aplicadas 

• Há processo estruturado de revisão recorrente da 
parametrização das verbas de folha de pagamento?

• O departamento jurídico participa, junto com o 
departamento de folha de pagamentos, da análise da 
tributação das rubricas criadas, avaliando a natureza 
dos proventos vis a vis legislação e jurisprudência?  

• Há processo estruturado de acompanhamento 
da evolução jurisprudencial?

• A empresa busca proativamente identificar 
oportunidades voltadas para a folha de pagamentos 
e avalia com cautela eventuais situações trazidas 
a seu conhecimento, de forma a implementar ajustes 
que sejam sustentáveis e tenham embasamento?

Questões para o Comitê de Auditoria considerar

aos pagamentos realizados aos empregados, de forma a 
identificar potenciais oportunidades de redução de custos 
de folha de pagamentos bem como para garantir o 
compliance da legislação, evitando exposições e desembolsos 
futuros, já que, em caso de autuações, a empresa fica 
sujeita, além do pagamento do principal acrescido de juros, 
a multas que podem chegar a 150%.
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Limites da coisa julgada
Em maio de 2022 o Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou 
o julgamento em que se discutem os limites da coisa julgada2, 
ou seja, a possibilidade de que uma decisão superveniente 
do próprio STF, que declare a constitucionalidade de tributo, 
afaste os efeitos de decisão transitada em julgado em 
favor do contribuinte. De um lado, defende-se a segurança 
jurídica decorrente da imutabilidade da coisa julgada, que 
garante aos contribuintes confiança nas decisões do Poder 
Judiciário. De outro lado, decisões judiciais que determinam 
a desnecessidade de pagamento de tributo de modo 
continuado (CSLL, ICMS, PIS, COFINS, por exemplo) para 
determinados contribuintes acabam por garantir a eles 
uma vantagem concorrencial que não se aplica às outras 
empresas, gerando uma quebra de isonomia.

Os ministros relatores, Edson Fachin e Luís Roberto 
Barroso, votaram no sentido de que um contribuinte que 
obteve decisão judicial favorável com trânsito em julgado 
permitindo o não pagamento de um tributo perde 
automaticamente o seu direito diante de uma nova decisão 
do STF que considere a cobrança constitucional, não sendo 
necessário o ajuizamento, pela União, de ação rescisória, 
respeitados os princípios da irretroatividade, da anterioridade 
anual ou da anterioridade nonagesimal, de acordo com 
a natureza do tributo.

Além disso, ambos os relatores apresentaram proposta 
de modulação dos efeitos da decisão, propondo que a sua 
eficácia ocorra a partir da publicação da ata do julgamento 
de mérito dos referidos recursos. Os relatores foram 

• A Administração tem discutido com os seus 
assessores legais a situação de possíveis processos 
que podem ser impactados por essa decisão, caso o 
resultado siga na linha dos votos já proferidos?

• Caso aplicável, quais os efeitos tributários e 
contábeis de eventuais ganhos relacionados a estes 
processos impactados?

• Caso aplicável, quais seriam os períodos impactados?

Questões para o Comitê de Auditoria considerar

acompanhados pelos ministros Dias Toffoli e Rosa Weber, 
totalizando quatro votos no mesmo sentido. 

O ministro Gilmar Mendes divergiu em parte e não se 
manifestou acerca da proposta de modulação de efeitos. 
O julgamento foi suspenso por pedido de vista do ministro 
Alexandre de Moraes e não há previsão para retomada.

Embora seja preciso aguardar o término do julgamento 
para saber se esses votos vão prevalecer ou não, a grande 
importância deste tema advém do fato de que, embora 
ambos os recursos versem sobre CSLL, ele impactará outros 
tributos pagos de modo continuado como PIS, COFINS 
e ICMS.

2. Recursos Extraordinários nº 949.297 e nº 955.227, respectivamente Temas 881 e 885 da Repercussão Geral.
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ADC 49 | Inconstitucionalidade 
do ICMS sobre transferências
Em 15 de agosto de 2020 o Supremo Tribunal Federal (STF) 
concluiu o julgamento do Tema de Repercussão Geral 1099 
(Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.255.885), fixando a 
tese de que não incide ICMS sobre operações de transferência 
de mercadorias entre estabelecimentos de titularidade de 
um mesmo contribuinte, ainda que tais estabelecimentos 
estejam em estados diversos, uma vez que não haveria ato 
de mercancia.

Porém, insatisfeito com a solução dada, o estado do Rio 
Grande do Norte submeteu ao STF uma Ação Direta de 
Constitucionalidade (“ADC 49”), buscando a declaração 
de constitucionalidade da Lei Complementar (“LC”) 87/96, 
tendente a autorizar a imposição do ICMS nas operações 
de transferência de mercadorias entre estabelecimentos 
do mesmo titular. 

Assim, em outubro de 2021, o STF foi provocado por Embargos 
de Declaração a definir dois possíveis efeitos práticos 
do julgamento: (i) a necessidade de estorno dos créditos de 
ICMS, em razão do princípio da não cumulatividade aplicável 
ao ICMS, bem como (ii) a impossibilidade de transferência 
destes créditos acumulados ao longo da cadeia de circulação 
da mercadoria.

Não obstante a reafirmação da jurisprudência já pacificada pelo 
STJ e pelo próprio STF, na sessão virtual de 22 a 29 de abril de 
2022 foram sinalizadas as seguintes hipóteses de modulação 
de efeitos para a decisão (quando produzirá efeitos):

• Ministro Edson Fachin propôs modulação a partir de 
2023, ressalvados os processos administrativos e judiciais 
pendentes de conclusão até a data de publicação da 
respectiva ata de julgamento, e que, uma vez exaurido 
o prazo sem a devida regulamentação, seria reconhecido 
o direito ao crédito pelos contribuintes. (Ministra Cármen 
Lúcia, ministro Ricardo Lewandowski e ministro Luís 
Roberto Barroso).

• Talvez a matéria não seja sequer tratada pelo STF 
diretamente, mas qual será a decisão quanto à 
manutenção do crédito na entrada (crédito referente 
à compra do insumo/bem)?

• Valores dos créditos apropriados no recebimento 
dos bens (estabelecimento B) cujo respectivo 
débito foi anulado pela decisão judicial deverão ser 
considerados no efeito da determinação do ativo a 
contabilizar, diminuindo este montante (lançamento 
de débito extemporâneo pelos valores indevidamente 
creditados, anulados pela decisão judicial)?

• Haveria obrigatoriedade do contribuinte a aplicar 
os efeitos da decisão nos casos em que a decisão 
não lhe seja favorável a depender dos seus efeitos? 
Ex.: reabertura de balanço, lançamento de débitos x 
efeitos da decisão judicial que faz lei entre as partes.

Questões para o Comitê de Auditoria considerar

• Ministro Dias Toffoli sinalizou que os efeitos da decisão 
tivessem eficácia após o prazo de 18 meses, contados 
da data de publicação da ata de julgamento dos embargos, 
ficando ressalvadas as ações judiciais propostas até a data 
de publicação da ata de julgamento do mérito caso os 
sujeitos passivos partes de tais ações optem ou já tenham 
optado por não destacar e recolher o ICMS nas operações 
de transferência de mercadorias entre estabelecimentos 
de mesma titularidade, tal como a sistemática anterior 
permitia. (Ministro Alexandre de Moraes e ministro Luiz Fux).

Em 2 de maio 2022 o julgamento foi suspenso em razão 
de pedido de vista pelo ministro Nunes Marques.
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(In)Constitucionalidade da exigência 
do DIFAL para o ano de 2022
Em meados de 2021 o Supremo Tribunal Federal (STF) 
apreciou o tema 1.093 de Repercussão Geral (em conjunto 
com a ADI 5469) e fixou a tese no sentido de que “a cobrança 
do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme 
introduzido pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de 
lei complementar veiculando normas gerais”. O julgamento 
se encerrou no dia 24/2/2021 e a ata foi publicada no dia 
3/3/2021. O trânsito em julgado ocorreu no dia 30/3/2022.

Em suma, o STF assentou a inconstitucionalidade da cobrança 
do DIFAL sem prévia edição de lei complementar disciplinando 
a exigência. Contudo, modulou tal entendimento para alcançar 
as relações jurídico-tributárias estabelecidas a partir de 2022 
(exceto com relação à cláusula nona do Convênio 93/2015, 
que trata do SIMPLES NACIONAL, cuja decisão retroage 
à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI 
5464, ou seja, 12/2/2016), na hipótese de manutenção da 
omissão legislativa em destaque, ressalvadas da modulação, 
entretanto, as ações judiciais em curso até a conclusão 
do julgamento.

A omissão legislativa foi suprida pelo Congresso Nacional, 
que encaminhou para a sanção presidencial, em dezembro 
de 2021, o projeto de lei complementar para regularizar a 
matéria. Contudo, a respectiva norma somente foi sancionada 
e publicada no início do ano de 2022 (Lei Complementar 
190/2022).

Em virtude desta situação, entendem os contribuintes que o 
DIFAL não poderia ser cobrado no ano de 2022. Tal insurgência 
está pautada no princípio (i) da anterioridade anual; ou quando 
menos, (ii) da anterioridade nonagesimal, ambos impressos 
no art. 150, inc. III, alíneas “b” e “c”, da CF/88.

Por outro lado, os estados estão firmes no propósito de cobrar 
o DIFAL em 2022. A falta de consenso está no respeito 
(ou não) ao princípio da anterioridade nonagesimal e à forma 
de considerar tal prazo.

• A companhia deixou de recolher, em algum período, 
o DIFAL no ano de 2022?

• Eventual ausência de recolhimento do DIFAL 
no ano de 2022 está amparada por alguma norma 
estadual específica?

• A companhia possui ação judicial discutindo 
a exigibilidade do DIFAL para o ano de 2022?

• Caso a companhia esteja discutindo judicialmente 
a exigibilidade do DIFAL para o ano de 2022, 
os valores controversos estão sendo depositados?

• Se a companhia deixou de recolher o DIFAL 
amparada por decisão judicial, caso a decisão 
definitiva seja desfavorável, haverá caixa disponível 
ou será necessário captar recursos externos para 
o pagamento do tributo?

• Qual é o prognóstico de perda de eventual 
discussão judicial e quais os consequentes reflexos 
nas demonstrações financeiras?

Questões para o Comitê de Auditoria considerar

Ao que tudo indica, o impasse ora mencionado será 
resolvido pelo STF. Inclusive foram propostas Ações Diretas 
de Inconstitucionalidades (ADIs) a fim de questionar e/ou 
validar a exigência do DIFAL para o ano de 2022 (ADI 7066, 
ADI 7075, ADI 7070, e ADI 7078).

Em 18/5/2022 o ministro Alexandre de Moraes, Relator 
das ADIs, proferiu decisão para (i) julgar extinta a ADI 7075; 
e (ii) indeferir as medidas cautelares requeridas na ADI 
7066, proposta pela ABIMAQ bem como aquelas pleiteadas 
pelos governadores dos estados de Alagoas e do Ceará, 
respectivamente, nas ADIs 7070 e 7078. Desde 21/7/2022 
os processos (ADIs 7066, 7070 e 7078) encontram-se 
conclusos ao Relator.
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Lei PERSE: Programa Emergencial 
de Retomada do Setor de Eventos
Em março de 2022 foi publicada a promulgação dos vetos à 
Lei nº 14.148/2021, que instituiu o Programa Emergencial 
de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), no qual se 
estabeleceu os seguintes benefícios fiscais para pessoas 
jurídicas que atuam no setor de eventos:

“Art. 4º - Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) pelo prazo de 
60 (sessenta) meses, contado do início da produção de efeitos 
desta Lei, as alíquotas dos seguintes tributos incidentes sobre 
o resultado auferido pelas pessoas jurídicas de que trata o art. 
2º desta Lei:

I. Contribuição para os Programas de Integração Social e de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição 
PIS/Pasep).

II. Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(COFINS).

III. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

IV. Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ).”

No caso o legislador concluiu que o setor de eventos foi 
um dos setores mais prejudicados pelos efeitos da pandemia 
da Covid-19 por força da paralisação do setor pela adoção de 
medidas de proteção sanitária. Neste sentido foi aprovada a 
referida legislação com o objetivo de fomentar a recuperação 
do referido setor por meio de desoneração fiscal.

As pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos e, 
portanto, beneficiárias do aludido Programa, encontram-se 
indicadas no art. 2º, da referida Lei. No referido artigo a 
legislação autoriza o Ministério da Economia a estabelecer os 
códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas 
(CNAEs) que se enquadram na definição do setor de eventos.

• A atividade da empresa encontra-se incluída 
na Portaria ME nº 7.163/2021?

• No caso de a empresa exercer mais de uma 
atividade, o benefício fiscal poderia ser aplicado 
sobre toda receita auferida pela pessoa jurídica 
(inclusive das atividades não beneficiadas)?

• A partir de qual data os contribuintes podem 
utilizar o benefício, considerando o veto original 
e a posterior promulgação? 

• Há retroatividade quanto à necessidade de 
regularidade cadastral específica para o setor 
de turismo?

• Qual a alíquota aplicável e eventual necessidade 
de proporcionalização, como já tratado pela RFB, 
quando do aumento da alíquota da CSLL no decorrer 
do ano-calendário?

Questões para o Comitê de Auditoria considerar

O Ministério da Economia publicou a Portaria ME nº 7.163/21 
relacionando as atividades econômicas enquadradas no setor 
de eventos e potencialmente elegíveis aos benefícios fiscais.

Com base nesta legislação, diversos contribuintes pretendem 
se beneficiar do aludido Programa por força das atividades 
exercidas estarem enquadradas no rol de CNAEs constantes 
da Portaria ME nº 7.163/21.
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Principais alterações nas 
normas contábeis e prudenciais 
do Banco Central do Brasil, além 
de outros temas importantes 
para a indústria financeira
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Resolução 4.966 (alterada pela 
Resolução 5.019/22) | provisão 
para perdas esperadas associadas 
ao risco de crédito 
Como parte do processo de harmonização das práticas 
contábeis adotadas pelas instituições financeiras no Brasil 
com base nos conceitos das normas internacionais de relato 
financeiro (IFRS), foi publicada pelo Conselho Monetário 
Nacional a Resolução 4.966/21 em novembro de 2021, cuja 
entrada em vigor será a partir do exercício social iniciado 
em 2025. Esta norma substitui as seguintes normas contábeis 
presentemente em vigor:

• Resolução 2.682/99, que estabelece base de mensuração 
da provisão para perdas esperadas associadas aos riscos 
de crédito, anteriormente conhecida como Provisão para 
Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD ou PDD).

• Circular 3.068/01 sobre registro e avaliação contábil 
de títulos e valores mobiliários.

• Circular 3.082/01 sobre registro e avaliação contábil 
de instrumentos financeiros derivativos.

A alteração mais relevante introduzida pela Resolução é a 
adoção do conceito de perda esperada para fins da mensuração 
da recuperabilidade dos ativos financeiros e, assim, a 
quantificação da estimativa das suas provisões para perdas 
associadas aos riscos de crédito. O modelo anterior era 
o modelo de perda provável ou perda incorrida, o que 
significava na prática mensurar a provisão pelo conceito 
de perda efetivamente registrada das operações de crédito.

Importante destacar que, como mencionado acima, a 
Resolução 4.966 entra em vigor a partir do exercício social 

de 2025. Entretanto, as instituições financeiras devem 
elaborar e disponibilizar ao Banco Central do Brasil um 
plano de adequação à nova normativa contábil até 31 de 
dezembro de 2022 (definido na Resolução CMN 5.019/22), 
estabelecendo os ajustes necessários e potenciais impactos 
para adaptação à nova resolução. Após este preparo 
do plano estratégico, as instituições financeiras em geral 
deverão trabalhar na implementação da nova normativa 
até o ano de 2025.

Este plano de adequação deve contemplar os ajustes nas 
estruturas de controles internos, o que inclui ambiente 
de tecnologia, documentação das políticas e procedimentos, 
testes de estresse, alteração nos modelos de negócio 
com relação aos produtos de crédito e de ativos financeiros 
em geral, redefinição de alocação de ativos, capacitação 
das linhas de defesa das instituições financeiras e pessoal 
em geral, além de outros.

A adoção desta norma traz um importante desafio para as 
instituições financeiras no sentido de redesenhar e readequar 
os seus controles internos e as linhas de defesa à nova 
norma, repensar a rentabilidade dos seus produtos e até 
mesmo a viabilidade de alguns deles, considerando custo 
de captação versus rentabilidade de alguns ativos financeiros 
(não apenas operações de crédito). Portanto, torna-se 
fundamental o acompanhamento tempestivo dos Comitês 
de Assessoramento ao Conselho de Administração, com 
destaque para o Comitê de Auditoria e a implementação 
de um plano estratégico para adoção da nova norma.
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Resolução 4.943 e 
outras | gerenciamento 
de riscos sociais, climáticos 
e ambientais

• Existe um comitê diretivo para implementação dos 
impactos da adoção da Resolução CMN 4.966 sobre 
conceito de perda esperada para fins da mensuração 
da recuperabilidade dos ativos financeiros e das 
Resoluções BCB 139 e 140 e Resoluções CMN 4.943, 
4.944 e 4.945 sobre o gerenciamento de riscos 
sociais, climáticos e ambientais?

• Já existe um plano de adequação contemplando 
os principais impactos esperados após adoção 
das referidas normas do Banco Central?

• Todos os investimentos relevantes para 
implementação destes normativos de perda 
esperada e de gerenciamento de riscos sociais, 
climáticos e ambientais já foram considerados?

• Qual diagnóstico da situação atual e os impactos 
esperados na estrutura de controles internos 
das instituições financeiras? Quais instrumentos 
financeiros compõem a posição patrimonial e forma 
de mensuração (custo amortizado ou valor justo) 
e quais métricas estão sendo consideradas sobre 
riscos sociais, climáticos e ambientais?

• Estão sendo considerados consultores externos para 
etapas como preparação do plano de adequação, 
diagnóstico da situação atual, treinamento e 
capacitação dos profissionais envolvidos, programa 
de implementação e acompanhamento estratégico 
após a implementação de ambos normativos? Os 
recursos alocados para este projeto são adequados?

Questões para o Comitê de Auditoria considerar
Em setembro de 2021 o Banco Central publicou as Resoluções 
BCB 139 e 140, além das Resoluções CMN 4.943, 4.944 
e 4.945 sobre o gerenciamento de riscos sociais, climáticos 
e ambientais. As referidas normas estabelecem várias regras 
para reporte destes riscos, que passará a ser obrigatório 
para as instituições financeiras a partir de 1º de dezembro 
de 2022.

A Resolução CMN 4.943 trata da estrutura de gerenciamento 
de riscos, gerenciamento de capital e a política de divulgação 
de informação, e a Resolução 4.945 dispõe sobre a Política 
de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC) 
e sobre as ações com vistas à sua efetividade. Estas normas 
estão em consonância com o chamado “Task-Force on Climate-
Related Disclosures” (TCFD), lançado durante o Acordo de 
Paris, em 2015, e que define parâmetros para quantificação 
dos impactos das mudanças climáticas nos negócios.

As informações deverão ser divulgadas por meio do 
“Relatório GRSAC”, obedecendo critérios de proporcionalidade 
baseados no porte e na complexidade das instituições 
financeiras e deverá incluir também as questões sociais 
e ambientais, condensadas na sigla ESG (Environmental, 
Social and Governance).

De acordo com a publicação da EY de julho de 2022, 
denominada “Banco Central passa a exigir que bancos adotem 
e reportem normas relacionadas a ESG3” , as instituições 
financeiras brasileiras passam a ter papel fundamental 
em ajudar na implementação da sustentabilidade no Brasil, 
uma vez que a definição das taxas de juros de operações 
de crédito para pessoas jurídicas será certamente impactada 
pelos potenciais riscos ambientais causados por esses 
tomadores de crédito. Como consequência estas passarão 
a ter que adotar mecanismos, controles e processos de 
forma a identificar, monitorar, quantificar e apresentar sua 
avaliação sobre esses riscos.

O projeto de convergência das instituições financeiras para 
se adequar às Resoluções BCB 139 e 140 e às Resoluções 
CMN 4.943, 4.944 e 4.945 devem, portanto, constar das 
agendas dos Comitês de Auditoria para que os seus membros 
acompanhem esta jornada de alteração das estruturas de 
controles internos e de governança. Devem ser monitoradas 
pelo Comitê de Auditoria as iniciativas de alteração nas 
estruturas de precificação das operações de crédito, reporte, 
tecnologia, captura de dados e informações.

3. Disponível em https://www.ey.com/
pt_br/financial-services/banco-central-
passa-a-exigir-que-bancos-reportem-
politicas-esg

https://www.ey.com/pt_br/financial-services/banco-central-passa-a-exigir-que-bancos-reportem-politicas-esg
https://www.ey.com/pt_br/financial-services/banco-central-passa-a-exigir-que-bancos-reportem-politicas-esg
https://www.ey.com/pt_br/financial-services/banco-central-passa-a-exigir-que-bancos-reportem-politicas-esg
https://www.ey.com/pt_br/financial-services/banco-central-passa-a-exigir-que-bancos-reportem-politicas-esg
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Conclusão
Nesta edição anual incluímos assuntos importantes para o fechamento 
do exercício de 2022 que devem contribuir para a agenda dos membros 
dos Comitês de Auditoria. O papel do Comitê de Auditoria se torna 
mais exigente e complexo em meio às rápidas mudanças, e esta 
publicação tem por objetivo ajudar os Comitês de Auditoria à medida 
que eles abordam os desenvolvimentos recentes e futuros que afetam 
os relatórios corporativos.

As empresas devem enfrentar mais perguntas sobre a profundidade e 
a confiabilidade de suas divulgações ESG, exposição ao risco e resiliência. 
Os Comitês de Auditoria podem desempenhar um papel importante 
na supervisão destes relatórios com processos robustos e controles de 
divulgação, semelhante ao que existe para os relatórios financeiros e outras 
divulgações exigidas pelos reguladores. Os Comitês de Auditoria também 
devem entender se as divulgações e os compromissos das empresas 
possuem implicações contábeis e financeiras às mudanças climáticas 
e outros assuntos ESG. Nesta publicação incluímos assuntos significativos 
relacionados ao ESG.

Destacamos também nesta edição assuntos sobre impostos como a 
Lei PERSE, que traz benefícios fiscais para pessoas jurídicas em negócios 
específicos que foram impactadas significativamente pela pandemia da 
Covid-19, assuntos sobre novas regras dos reguladores como CVM e Banco 
Central, e enfatizamos também o assunto sobre impacto de incidentes 
cibernéticos bem como o plano de resposta destes incidentes.

A EY, com o seu propósito de construir um mundo de negócios melhor, 
espera que este material atenda os anseios dos membros dos Comitês 
de Auditoria no Brasil e que contribua de forma efetiva nas revisões 
e reuniões para a conclusão das demonstrações financeiras do exercício 
findo em 31 de dezembro de 2022.
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