
  

 

UMA ANÁLISE DO CPC 32 TRIBUTOS SOBRE O LUCRO EM EMPRESAS DO 

SETOR DE TECIDOS E VESTUÁRIOS LISTADAS NA BOLSA DE VALORES 

Ane Gabriela Poltronieri dos Santos (Unipar - Universidade Paranaense 

- Unidade de Francisco Beltrão) ane.poltronieri@edu.unipar.br 

Willian Matheus Castanha (Unipar - Universidade Paranaense - Unidade 

de Francisco Beltrão) willian.c@edu.unipar.br 

André Luiz Comunelo Mestre em Contabilidade e Finanças (Unipar - 

Universidade Paranaense - Unidade de Francisco Beltrão) 

andrecomunelo@prof.unipar.br 

RESUMO 

O artigo em questão tem como objetivo analisar a aplicabilidade do CPC - 32 Tributos sobre o 

Lucro nas empresas do ramo de Tecidos e Vestuários as quais estão listadas na Bolsa de Valores. 

Analisando o CPC 32 podemos destacar os itens como, os lançamentos de tributos, adequação 

do valor de ativos e passivos, bem como reconhecimento de ativos e passivos correntes, e as 

diferenças temporárias registradas no decorrer do processo contábil. Sendo assim, a presente 

pesquisa teve como metodologia o estudo das informações relativas às demonstrações contábeis 

e notas explicativas das empresas do ramo mencionado anteriormente, sendo elas: Arezzo, Cea 

Modas, Grazzotin, Soma, Guararapes, Renner, Marisa e Restoque. Como conclusão, apurou-se 

que as empresas Arezzo, Guararapes, Marisa e Restoque demonstraram uma aderência de 100% 

em relação aos conceitos analisados. Já as empresas Cea Modas, Grazzotin, Soma e Renner 

demonstraram uma aderência de 83,33% em relação aos itens verificados, sendo estas as 

informações que serão destacadas no decorrer do presente artigo. 
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ABSTRACT 

The article in question aims to analyze the applicability of the CPC - 32 Taxes on Profit in 

companies in the Textile and Clothing sector which are listed on the Stock Exchange. Analyzing 

CPC 32, we can highlight items such as tax assessments, adequacy of the value of assets and 

liabilities, as well as recognition of current assets and liabilities, and temporary differences 

recorded during the accounting process. Thus, this research had as methodology the study of 

information related to the financial statements and explanatory notes of the companies in the 
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aforementioned sector, namely: Arezzo, Cea Modas, Grazzotin, Soma, Guararapes, Renner, 

Marisa and Restoque. In conclusion, it was found that the companies Arezzo, Guararapes, 

Marisa and Restoque demonstrated 100% adherence in relation to the analyzed concepts. The 

companies Cea Modas, Grazzotin, Soma and Renner showed an adherence of 83.33% in 

relation to the items checked, which is the information that will be highlighted throughout this 

article. 

Key Words: Corporate Accounting, Applicability, CPC 32.  

1 - Introdução  

Ao longo das pesquisas sobre o CPC 32 - Tributos sobre o Lucro, podemos notar 

inúmeros estudos sobre ele, sendo que dentre esses estudos pode-se destacar o seguinte artigo: 

uma análise sobre os tributos diferidos no setor de construção civil, a qual foi desenvolvida por 

Mendes e Torreão Braz (2018) e tem como objetivo reconhecer as práticas regradas pelo CPC 

32 nas empresas do ramo de Construção Civil. 

Perante isso, Barros (2002) apresenta um conceito sobre a contabilidade considerando 

ela uma ciência social que apresenta como principal objetivo o estudo e a prática de controles 

e dos devidos registros dos atos e fatos contábeis, buscando assim um controle geral sobre o 

patrimônio da entidade. 

A norma do CPC que traz as devidas informações referente aos tributos sobre o lucro é 

o Pronunciamento Técnico CPC 32 – Tributos sobre o Lucro, a qual pode ser no meio contábil 

como uma adaptação da norma internacional de contabilidade, IAS nº 12 – Imposto sobre 

Lucros. 

Desta forma, o CPC 32 - Tributos sobre o Lucro apresenta a todos os usuários da 

contabilidade os normativos relacionados a esses lançamentos contábeis, onde seu principal 

objetivo é estabelecer um regramento sobre o reconhecimento e lançamentos dessas 

informações no balanço da empresa e, consequentemente, contabilizar possíveis efeitos fiscais 

que podem ser trazidos por esse fato. O mesmo inclui todos os impostos e contribuições, sejam 

elas nacionais ou estrangeiras, que venham a incidir sobre o lucro. 

Por sua vez, o pronunciamento estabelece que a entidade busque contabilizar todos os 

efeitos fiscais desse tema de forma igualitária em que são contabilizadas as demais transações 



  

 

e outros eventos que são praticados pela empresa, trazendo, assim, o reconhecimento de 

qualquer efeito fiscal relacionado aos Tributos sobre o Lucro. 

Uma das evidências plausíveis trazidas pelo pronunciamento é de que a entidade deve 

divulgar o valor do ativo fiscal diferido e a origem da evidência que irá justificar o seu 

reconhecimento e lançamento. Portanto, o objetivo proposto é analisar como as práticas 

contábeis estão sendo aplicadas pelas organizações de acordo com todas as recomendações e 

normas previstas, e os impactos dentro das organizações. 

Por sua vez, o CPC 32 traz algumas explanações sobre o planejamento tributário, sendo 

todas as ações que a organização pode buscar com o objetivo de desenvolver ou aumentar o 

lucro tributável dentro de um determinado período, antes da expiração para a utilização do 

recurso de compensação fiscal. Entre algumas motivações para o desenvolvimento deste 

planejamento tributário, pode-se destacar: reduzir os custos dos tributos que devem ser pagos, 

postergação do pagamento de possíveis tributos e a antecipação dos recursos que são de direito 

da empresa em créditos tributários. 

Além de todos os benefícios já apresentados, os usuários podem obter através da 

utilização do CPC 32 boas fontes de informação e análise de todos os fatos contábeis que 

resultam os tributos sobre o lucro e, consequentemente, seus resultados para o balanço da 

empresa. 

Assim, cabe a seguinte questão: Como as empresas listadas na Bolsa de Valores no 

segmento de Tecidos e Vestuários reconhecem as normas de registros do CPC 32 - 

Tributos sobre o lucro? 

O presente artigo tem por objetivo a análise das demonstrações contábeis e notas 

explicativas das empresas em se tratando dos registros dos tributos sobre o lucro, bem como de 

sua aplicabilidade sobre os ativos e passivos diferidos por meio de estudo de caso, visando a 

análise da aplicabilidade do CPC  32, resultando, assim, na conclusão em relação ao estudo 

realizado. 

  

2 - Referencial Teórico 

2.1 CPC 32 - Tributos Sobre o Lucro 

  Preliminarmente, elucida-se que o objetivo central do CPC 32 foi adequar o registro 

contábil de tributos que tenham como objeto o lucro, calculados sobre regras fiscais, à 



  

 

contabilidade conforme as PCAB – Práticas Contábeis Adotadas no Brasil (OLIVEIRA et 

al.2011, p.197). 

Diante das explanações e considerações do CPC 32 - Tributos Sobre o Lucro, é possível 

notar que o principal objetivo proposto pelo mesmo é o estabelecimento de um tratamento 

contábil específico para os lançamentos dos tributos sobre o lucro. Sendo assim, o principal 

regramento é a forma de contabilização de todos os tributos envolvidos e também como 

contabilizar seus efeitos, sejam eles atuais ou futuros. 

Quanto ao objeto, podemos entender a normatização do Pronunciamento Técnico CPC 

32 – Tributos sobre o Lucro, aprovado pela Deliberação CVM n. 599/09, sendo ele obrigatório 

a partir de 01/2010. Segundo o mesmo, o ativo diferido fiscal seria objeto de reconhecimento 

após atendidas diversas condições, detalhadas no item 36 do referido Pronunciamento, as quais 

guardam semelhança com a antiga Deliberação CVM n. 273/98 (item 21). IUDÍCIBUS, et. al, 

(2010), esclarece essas semelhanças: 

 a) “Existência de valores de diferenças temporárias tributárias que possam ser 

compensados com saldos de prejuízos ou créditos fiscais, antes de suas prescrições; 

b) Provável ocorrência de lucros tributáveis antes que os saldos dos prejuízos e créditos 

fiscais expirem; 

c) A natureza dos saldos dos prejuízos fiscais não utilizados decorrem de eventos 

específicos cuja probabilidade de uma nova ocorrência é remota; 

d) Existência de oportunidades de aproveitamento dos saldos dos prejuízos e créditos 

fiscais mediante a realização de planejamentos tributários.” 

Quanto aos tipos de lançamentos podem ser classificados como futuros quando forem 

reconhecidos no balanço patrimonial da entidade, já aqueles ocorridos e lançados em período 

atual são os que serão reconhecidos nas demonstrações contábeis da entidade. 

  

2.2 CPC 32 - Tributos Sobre o Lucro: Reconhecimento e Mensuração 

O pronunciamento traz como exigência a contabilização de todos os efeitos fiscais que 

envolvam as transações ou outros eventos, assim como são contabilizadas as próprias 

transações e eventos ocorridos. Portanto, trata-se, assim, do reconhecimento de ativos e 

passivos fiscais diferidos, os quais são advindos de prejuízos fiscais ou de créditos fiscais, 



  

 

considerando a apresentação sobre o lucro nas demonstrações contábeis e na divulgação de 

informações relacionadas a esses tributos. 

A seu turno, o passivo diferido virá junto à postergação de receitas tributáveis, bem 

assim de despesas ou custos que serão deduzidos anteriormente sob a ótica fiscal, em relação à 

contabilidade. O mesmo acontece com a reavaliação de ativos com realização adiada para 

período futuro (WASSERMAN, 2004, p.20). 

Distorções entre valores contábeis e valores fiscais, quando dadas em caráter 

permanente, não poderão impactar, no futuro, a apuração dos tributos, a exemplo de quando 

uma dedução não é acompanhada do respectivo comprovante fiscal, ou de multa paga por 

empresas em função de infração fiscal. Por isso, tais diferenças não são contempladas pela 

normatização do Pronunciamento CPC n. 32 (OLIVEIRA, 2011, p.200). 

De acordo com o CPC 32 (CPC, 2009), a provável recuperação ou liquidação do valor 

contábil inerente ao reconhecimento de ativo ou passivo que a empresa espera recuperar ou 

liquidar, poderá tornar maiores ou menores os futuros pagamentos de tributos, em contrapartida 

se tal recuperação ou liquidação não gerar efeitos fiscais. O passivo fiscal diferido e o ativo 

fiscal diferido provém dessa previsão de pagamento futuro de tributo à maior ou à menor, cujo 

reconhecimento pela entidade é exigido pelo CPC 32. 

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 32, “a base fiscal de um ativo é o valor 

que será dedutível para fins fiscais contra quaisquer benefícios econômicos tributáveis que 

fluirão para a entidade quando ela recuperar o valor contábil desse ativo. Se aqueles benefícios 

econômicos não forem tributáveis, a base fiscal do ativo é igual ao seu valor contábil.” 

O reconhecimento do Ativo Fiscal Diferido "têm, quase sempre, a contrapartida de uma 

receita ou redução de despesas dos tributos sobre o lucro” (KRONBAUERl, 2010, p. 74). Este 

reconhecimento tende a melhorar o resultado, através do aumento do valor do Patrimônio 

Líquido e do Ativo, o que acaba por gerar reflexos positivos nos índices de endividamento, de 

liquidez e de rentabilidade. 

O CPC 32, define Passivo Fiscal Diferido como sendo “o valor do tributo sobre o lucro 

devido em período futuro relacionado às diferenças temporárias tributáveis” e Ativo Fiscal 

Diferido como sendo “o valor do tributo sobre o lucro recuperável em período futuro 

relacionado a: (a) diferenças temporárias dedutíveis; (b) compensação futura de prejuízos 

fiscais não utilizados; e (c) compensação futura de créditos fiscais não utilizados”. 



  

 

Conforme os conceitos e orientações do CPC 32 compreende-se a importância do 

cumprimento dessas normas e regulamentos. Dessa forma, observando as notas explicativas de 

cada uma das empresas, destacamos as informações nelas apresentadas. 

A base fiscal será o valor que pode ser deduzido para fins fiscais contra quaisquer 

benefícios econômicos tributáveis, que fluirão para a entidade quando ela recuperar o valor 

contábil desse ativo. 

Reconhecimento de passivos e ativos fiscais correntes, os valores devidos referentes à 

lucros tributáveis correntes, ou de períodos anteriores, devem ser contabilizados como passivos. 

Então, tais passivos são diminuídos conforme os pagamentos são feitos, e são extintos do 

circulante quando são todos compensados. 

Para passivos fiscais diferidos, é preciso reconhecê-los em todos os casos que houver 

diferença temporária tributária, exceto para: reconhecimento de ágio com expectativa de 

rentabilidade, também sob denominação de goodwill; em reconhecimento de passivo que não 

seja uma combinação de negócios, ou que não afete o lucro contábil ou tributável. 

Já os ativos fiscais diferidos devem ser contabilizados dessa forma para diferenças 

temporárias dedutíveis, quando for possível provar a ocorrência de lucro tributável futuramente. 

Assim como no reconhecimento dos passivos diferidos, há uma exceção quando o ativo diferido 

não vem de combinação de negócios, ou não influencia resultados contábeis ou tributáveis. 

Diferença temporária tributável está relacionada aos valores que influenciarão no lucro 

futuramente, após uma liquidação ou recuperação. 

Diferença temporária dedutível está relacionada aos valores dedutíveis sobre a apuração 

do lucro tributável futuro, após algum evento ou operação. 

Oliveira (2008, p.147) ressalta que, embora restritivas e determinantes para o resultado 

das organizações, essas normas “possibilitam o gerenciamento de resultados de modo a 

produzir exatamente aquilo que se espera das organizações”. 

  

3 - Metodologia da Pesquisa 

 A pesquisa a ser apresentada requer que os fatos e resultados obtidos passem por 

critérios de análise e validação, sendo assim umas das formas que podem ser utilizadas para 

obtenção dos resultados e de possíveis conclusões sobre o tema é o do Estudo de Caso, 

utilizando-se de estratégias de pesquisa para a obtenção das informações pertinentes. 



  

 

Portanto, essa forma de pesquisa faz com que teorias já desenvolvidas ou estabelecidas 

possam produzir novos conhecimentos ou sejam obtidos resultados que possam ser estudados. 

Segundo Yin (2005), em geral os estudos de casos têm como intuito representar a 

estratégia mais frequente quando se colocam perante questões do tipo, “como” e “por que”, ou 

seja, quando o indivíduo que irá realizar a pesquisa tem pouco controle sobre os acontecimentos 

e também o foco está em fenômenos inseridos de alguma forma no contexto da vida real. 

Nas palavras de Pádua (2004, p. 74), o estudo de caso trata-se de abordagem qualitativa, 

seja como o próprio trabalho monográfico, seja como elemento complementar em uma coleta 

de dados. 

Segundo Goode e Hatt (1975), o estudo de caso permite investigar, de forma 

aprofundada, o desenvolvimento, as características e demais aspectos constitutivos de qualquer 

unidade social: um indivíduo; um núcleo familiar; um grupo social; uma empresa pública ou 

particular etc. Nesta visão, o estudo de caso permite que se organize todos os dados de caráter 

social do objeto estudado e, assim, se mantenha preservados, de forma íntegra, sua natureza e 

caráter. 

Variando de acordo com seu propósito principal, ou seja, após a definição do objetivo, 

o estudo de caso pode ser classificado e, consequentemente, desprender-se em três tipo: 

exploratórios, analíticos e descritivos, sendo enquadrados em um desses três tipos após a 

definição do objetivo do mesmo. 

Considera-se como o princípio do estudo as empresas listadas na Bolsa de Valores no 

ramo de Tecidos e Vestuário em setembro 2021: Arezzo Indústria e Comércio S.A; Cea Modas 

S.A; Grazziotin S.A; Grupo de Moda Soma S.A; Guararapes Confecções S.A; Lojas Renner 

S.A; Marisa Lojas S.A; Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. 

Desta forma, considerando o CPC 32 para a análise do reconhecimento em relação aos 

tributos sobre o lucro, podemos destacar os seguintes pontos, os quais serão a base para o 

estudo: base fiscal, reconhecimento de passivos e ativos fiscais correntes, reconhecimento de 

passivos e ativos fiscais diferidos, diferença temporária tributável e a diferença temporária 

dedutível. 

A extração e análise de dados foi realizada no mês de setembro do ano de 2021, por 

meio das informações disponíveis nesta data na Bolsa de Valores. No presente caso, foram 

utilizadas somente as empresas do segmento de Tecidos e Vestuários e consideradas as 



  

 

demonstrações contábeis e as notas explicativas relacionados ao exercício de 2020, sendo que, 

após a análise obtida, serão trazidos os resultados e a conclusão resultante do destacado estudo. 

  

4 - Análise de dados 

A apresentação das informações foi dividida de acordo com cada empresa, buscando 

apresentar uma análise a fim de melhor visualização dos pontos de cada uma. 

Quadro 1: Identificação de informações das notas explicativas em estudo. 

ANÁLISE REALIZADAS NAS EMPRESAS LISTADAS NA B3 

Itens para 

análise Arezzo 

Cea 

Modas Grazziotin Soma Guararapes Renner Marisa Restoque 

Base Fiscal  Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Ativos fiscais 

diferidos    Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Passivos fiscais 

diferidos Sim Sim Sim Sim Sim  Sim Sim Sim 

Fonte: Elaboração considerando as demonstrações contábeis e notas explicativas de cada uma das empresas. 

A Arezzo Indústria e Comércio S.A., mais especificamente sobre a base de cálculo 

relativa ao ativo, podemos notar que a mesma apresentou todas as formas de deduções 

necessárias, ou seja, atendendo ao quesito da base fiscal, e apresentou um valor de R$ 31.485 

relativo às provisões. Considerando as informações também relativas a Arezzo, a qual 

apresentou os dados referente ativo fiscal diferido, suas deduções e especificações, cumprindo, 

assim, com as disposições do pronunciamento, a mesma apresenta um valor total de ativo 

diferido de R$ 143.677. 

O Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos são contabilizados aplicando-se, 

no passivo, as diferenças temporárias entre as bases fiscais, informações estas que demonstram 

a aplicabilidade das orientações contábeis referente ao passivo fiscal diferido, e é onde podemos 

observar um valor total de R$ 48.850, o qual é referente à conta contábil do Imposto de Renda 

e Contribuição Social diferidos.  

Conforme elucidado em notas explicativas, a empresa CEA Modas, assegura a 

aplicabilidade dos conceitos do CPC 32 em relação a base fiscal através das suas demonstrações 

contábeis e seus devidos lançamentos de deduções, resultando na importância de R$ 17.444 

sendo esse relativo aos impostos pagos sobre o lucro. 



  

 

Também de acordo com os conceitos e orientações referente ao ativo fiscal diferido, as 

demonstrações contábeis se mostram coerentes e deixam explícito os dados referentes ao 

mesmo. Sendo assim, a empresa apresentou uma provisão perda de imobilizado e ativo direito 

de uso no valor de R$ 9.824. Desta forma, pode-se destacar que o valor mencionado 

anteriormente é menor em relação ao fechamento do ano de 2019. Contudo, em relação ao 

passivo fiscal diferido, sua aplicabilidade e lançamentos ao analisar-se as notas explicativas 

apresentadas pela empresa em questão, é possível identificar vários lançamentos relacionados 

a esse fato, sendo que, dentre as contas contábeis, podemos trazer a de ajuste ao valor justo, 

totalizando R$ 3.010. 

Diante das notas explicativas, dispomos de inúmeras informações e, dentre elas, as do 

Grupo Grazziotin, o qual procura pautar os seus negócios em práticas da sustentabilidade ao 

longo de sua jornada, adotando programas como o Ambiente Limpo, políticas de descarte 

seguro, orientações junto com seus fornecedores com matérias sobre a importância de evitar 

desperdícios e adotar novas posturas sustentáveis. 

Dada a importância dos conceitos já destacados anteriormente os quais são trazidos ao 

processo contábil através do CPC 32, o Grupo Grazziotin apresentou em suas demonstrações 

contábeis os dados necessários para o devido enquadramento na aplicação da base fiscal, 

chegando em um custo atribuído sobre o ativo imobilizado de R$ 12.893.073, valor onde pode-

se notar certa diminuição em relação ao exercício anterior. 

Verificando as informações dispostas em relação ao ativo fiscal diferido, pode-se 

destacar a adequação perante os regramentos do CPC 32, onde a empresa em questão 

apresentou um valor de ajuste ao valor presente de clientes totalizando R$ 203.340. 

De acordo com as informações relacionadas ao passivo fiscal diferido, pode-se notar 

que a empresa trouxe em suas notas explicativas às informações necessárias para adequação às 

especificações do CPC 32, considerando um valor de R$ 22.884.403 referente ao pagamento 

de passivo provisionado. 

A empresa Grupo Soma, na verificação das notas explicativas da referida empresa é 

possível destacar que a mesma se enquadra nos conceitos e atribuições que o CPC 32 referente 

a base fiscal, onde ocorrem todas as deduções necessárias para esse enquadramento, 

demonstrando um valor total de R$ 57.085 referente à depreciação e amortização - direito de 

uso de imóveis. 



  

 

Perante os dados apresentados sobre ativos fiscais diferidos, a empresa se manteve de 

acordo com as orientações do pronunciamento em questão, e registrou um valor de R$118.288 

referente ao imposto de renda e contribuição social, valor este relativamente maior do que 

constou no exercício anterior. 

Ao final, também podemos destacar as informações trazidas em notas explicativas 

referente ao passivo fiscal diferido, as quais, por sua vez, acarretam na coerência e 

aplicabilidade em relação ao CPC 32, onde é possível observar um valor de R$ 86.640, o qual 

é equivalente à conta de dividendos e juros sobre o capital. 

Neste mesmo grupo analisado está contemplada a empresa Guararapes Confecções 

S.A., considerado o maior grupo empresarial brasileiro e o maior da América Latina no ramo 

têxtil e de confecção de roupas. Ao levarmos em conta as informações apresentadas em notas 

explicativas, demonstrou adequação nos dados e relacionados à base fiscal e, dessa forma, está 

coerente com as instruções trazidas pelo pronunciamento já citado anteriormente. 

Contudo, diante da análise podemos observar alguns valores, os quais dentre eles 

podemos destacar o de provisões para perdas estimadas em estoque, registraram um 

crescimento em relação ao exercício anterior, ou seja, à empresa no valor de R$ 47.714. 

Seguindo a mesma linha de análise, existem também as definições referente ao ativo 

fiscal diferido, o qual precisa ser trabalhado e reconhecido nas demonstrações da empresa. Para 

esse requisito, a Guararapes Confecções S.A. se mostrou coerente trazendo em suas notas 

explicativas definições e valores desse tema, com um valor de R$ 514.894 relativos à conta de 

imposto de renda e contribuição social - ativo. 

No estudo em questão foram analisadas as notas explicativas da empresa  Renner S.A. 

(“Controladora”). Desta forma, ao relacionar-se às informações contábeis presentes no CPC 32, 

bem como as suas exemplificações e regramentos, a empresa se mostrou apta a base fiscal, 

sendo que o fato gerador referente à perdas estimadas em ativo totalizou um valor de 

R$ 104.537. 

Com relação às demonstrações relativas ao ativo fiscal diferido, em notas explicativas 

é possível notar as deduções necessárias para chegar até o valor correspondente ao ativo fiscal, 

o qual resulta em um valor total de R$ 421.473. 

Considerando as informações dispostas em notas explicativas e relativas ao passivo, 

podemos concluir que a empresa está de acordo com as normas e orientações do 



  

 

pronunciamento no tocante a passivo fiscal diferido, onde apresentou as deduções necessárias 

para esse fim e finalizou com um valor base de passivo fiscal diferido de R$ 144.818. 

No mesmo grupo de empresas encontra-se a Marisa, da mesma forma, destaca-se as 

informações presentes em notas explicativas que se apresentam adequadas quando relacionadas 

aos conceitos e variações relacionadas à base fiscal, trazendo, assim, um valor total de R$ 8.295 

correspondente à conta de provisão para perdas de estoque. 

De acordo com a mesma base de análise e considerando as orientações dispostas no 

CPC-32 Tributos sobre o Lucro, está também a informação do ativo fiscal diferido, sendo que 

a empresa se mostrou coerente com essa aplicabilidade, trazendo explícito em suas notas 

explicativas os valores pertinentes, os quais podemos apresentar o de R$ 74.817, relativo à 

conta de imposto de renda e contribuição social diferidos. 

Portanto, ao analisar as informações dispostas em notas explicativas e de acordo com o 

pronunciamento em questão, é possível notar a adequação dessas deduções necessárias para se 

considerar o passivo fiscal diferido da empresa já mencionada, a qual resultou em um montante 

de R$ 42.681. 

No entanto, para finalizar a primeira parte da análise está a Restoque Comércio e 

Confecções de Roupas S.A. Tendo em vista os conceitos já ressaltados anteriormente e 

seguindo a mesma regra, pode-se verificar que as informações dispostas em notas explicativas 

e conforme as demonstrações contábeis da empresa mencionada, a mesma está de acordo com 

as orientações referentes à base fiscal, com um valor de R$ 45.598 relativo à depreciação 

arrendamento imóvel. 

Já em relação ao ativo fiscal diferido e conforme as disposições do CPC-32 Tributos 

sobre o Lucro, a empresa se mostra adequada contendo os lançamentos contábeis das devidas 

deduções para se obter esse resultado. Sendo assim, pode-se verificar um valor de R$ 235.233 

equivalente à conta contábil de ativos fiscais diferidos. 

No entanto, perante as demonstrações contábeis e as informações constantes em notas 

explicativas, pode-se destacar a adequação do passivo fiscal diferido, onde a empresa cumpriu 

com as orientações dispostas no pronunciamento e totalizou em um valor de R$ 114.290, 

correspondente à conta de tributos diferidos passivos. 

 

 



  

 

Quadro 2: Identificação de informações das notas explicativas em estudo. 

ANÁLISE REALIZADAS NAS EMPRESAS LISTADAS NA B3 

Itens para análise Arezzo 

Cea 

Modas Grazziotin Soma Guararapes Renner Marisa Restoque 

Reconhecimento de 

passivos e ativos 

correntes Sim  Sim Sim Sim Sim  Sim  Sim Sim 

Diferença temporária 

tributável Sim Sim Não Não Sim Sim Sim Sim 

Diferença temporária 

dedutível Sim Não Sim Sim Sim Não Sim Sim 

 

Fonte: Elaboração considerando as demonstrações contábeis e notas explicativas de cada uma das empresas. 

 

Diante disso, foram verificadas as informações em notas explicativas das mesmas 

empresas já mencionadas, tendo como referência os pontos destacados no quadro acima, 

sendo reconhecimento de passivos e ativos correntes, diferença temporária tributável e 

diferença temporária dedutível. 

A primeira empresa analisada, a Arezzo, se mostrou de acordo os lançamentos e 

apropriações referente a reconhecimento de ativos e passivos correntes, trazendo, assim, um 

valor de R$ 11.461 referente à conta contábil de tributos correntes a recuperar.Já em relação a 

diferença temporária tributável, a empresa se demonstrou apta às considerações trazidas pelo 

pronunciamento, onde podemos observar que no decorrer de suas notas explicativas traz a 

informação de que, considerando a contribuição social sobre o valor líquido, são deduzidas as 

diferenças tributáveis para que chegue na base de cálculo final. 

Certamente, em relação à diferença temporária dedutível, a empresa também foi 

apresentada em suas demonstrações através dos lançamentos a ela pertinentes. Sendo assim, 

mostrou-se de acordo com as normas contábeis. Podemos destacar o valor de R$ 23.852 

referente à conta de contribuição social e imposto de renda sobre o lucro. 

Partindo da mesma linha de análise, foram verificadas as informações da empresa Cea 

Modas, demonstrou os dados necessários para enquadramento no conceito de reconhecimento 

de ativos e passivos correntes, com um valor de R$ 26.673 relativo à conta contábil de um valor 

ligado ao imposto de renda e contribuição social corrente. De toda forma, com as informações 

relacionadas e a diferença temporária tributável também foram reconhecidas e trazidas em notas 



  

 

explicativas e nas demonstrações contábeis, onde a empresa seguiu as indicações do CPC 32 - 

Tributos sobre o Lucro, com um valor de R$ 86.929 referente a conta de imposto de renda e 

contribuição social. Com relação a diferença temporária dedutível a empresa não apresentou 

em suas demonstrações contábeis e notas explicativas contas equivalentes às normas e 

orientações trazidas pelo pronunciamento em questão. 

Do mesmo modo, também foram analisadas as informações relacionadas a empresa 

Grazziotin, a qual podemos trazer as informações pertinentes ao reconhecimento de ativos e 

passivos correntes, se mostrando com as atribuições contempladas pelo CPC 32, e apresentou 

um valor de R$ 357.267. 

Contudo, em relação às informações relativas à diferença temporária tributável a 

empresa não apresentou adequadamente às normas e atribuições do CPC 32 - Tributos sobre o 

Lucro, sendo então considerado que a empresa não está de acordo nesse item. Por fim, pode-se 

destacar os lançamentos e atribuições referentes à diferença temporária dedutível, sendo que a 

empresa está de acordo com os normativos trazidos pelo pronunciamento nesta questão, com 

um valor de provável de R$ 2.406.415, e um valor possível de R$ 3.632.864 referente à conta 

provisão para processos trabalhistas e cíveis que se enquadram em diferença temporária 

dedutível, sendo esse valor menor ao do exercício anterior. 

Quanto à empresa Soma, também presente no estudo, podemos destacar que a mesma 

se mostrou coerente com as informações relativas ao reconhecimento de ativos e passivos 

correntes, com um valor de R$92.836, equivalente à conta tributos correntes a recuperar. 

Já em relação às atribuições e princípios trazidos pelo CPC 32 - Tributos sobre o Lucro 

e que estão relacionados à diferença temporária tributável, a empresa em questão não 

demonstrou lançamentos equivalentes a essa condição. No entanto, em relação à diferença 

temporária dedutível a mesma apresentou as informações pertinentes e se apresentou adequada 

aos conceitos e normas propostas pelo pronunciamento, onde podemos trazer um valor de 

R$4.437 referente à conta de provisão para créditos de liquidação duvidosa. 

De toda forma, foi analisada também a empresa Guararapes, a qual apresentou as 

informações necessárias para o reconhecimento dos ativos e passivos correntes, e onde 

podemos destacar o valor de R$6.378 relativo à conta de imposto de renda e contribuição social 

corrente. 



  

 

Considerando as mesmas notas explicativas e demonstrações contábeis, a empresa em 

destaque trouxe em suas demonstrações os lançamentos necessários para a atribuição da 

diferença temporária tributável, com um valor de R$13.087, sendo este da conta contábil e 

outras diferenças temporárias. Também, para finalizar, a empresa estudada nesse item podemos 

trazer as informações relativas à diferença temporária dedutível, sendo que a empresa se 

mostrou apta com as informações apresentadas, restando, assim, o reconhecimento de um valor 

total de R$11.383, relacionado à um valor total de todas as diferenças temporárias. 

Do mesmo modo, trazemos a empresa Renner que, considerando os dados analisados 

em relação ao reconhecimento de ativos e passivos correntes, se mostrou coerente com os 

conceitos apresentados pelo pronunciamento já citado, tendo assim um valor de R$162.813, 

relativo à conta de correntes. Diante da verificação realizada em relação a diferença temporária 

tributável, também foi possível notar a adequação aos conceitos propostos, sendo que a empresa 

em questão se mostrou positiva a esse fator, trazendo assim um valor de 3.769, o qual é 

equivalente à conta contábil de diferenças de alíquota de IR e CS. 

No entanto, em relação aos regramentos trazidos pelo pronunciamento em questão, os 

quais são relacionados à diferença temporária dedutível, a empresa já mencionada não 

apresentou em suas demonstrações os lançamentos pertinentes.  

Em sequência, verificou-se as informações relativas a empresa Marisa que, ao analisar 

as demonstrações e notas explicativas, em especial ao reconhecimento do ativo e passivos 

correntes, é possível destacar que a mesma está de acordo com os conceitos considerados, e 

apresentou um valor de R$ 613, relativo à conta contábil imposto de imposto renda e de 

contribuição social. 

Já em relação à diferença temporária tributável também podemos destacar que os 

lançamentos e atribuições foram apurados, a positividade dos conceitos trazidos pelo CPC 32 - 

Tributos sobre o Lucro, acarretando em um valor de R$223.640, obtendo um efeito tributário 

de R$76.036 referindo à conta que contempla as diferenças temporárias. Contudo, finda-se a 

empresa em questão com análise das informações pertinentes à diferença temporária dedutível, 

sendo que a mesma apresentou coerência em relação a esse ponto, trazendo um valor de 

R$37.439 equivalente à conta provisão para risco. 

Ao final, destacamos também as informações relacionadas à empresa Restoque, a qual 

apresentou as informações necessárias para adequação dos princípios relacionados ao 



  

 

reconhecimento de ativos e passivos correntes, trazendo, assim, um valor de R$623.800 

referente à conta contábil, o qual podemos colocar como relativo ao imposto de renda e 

contribuição social. Diante disso, é possível notar a regularidade também dos lançamentos e 

informações necessárias relacionadas à diferença temporária tributável, onde a empresa se 

mostrou coerente aos conceitos contábeis trazidos pelo pronunciamento, valor de R$ 6.777 

equivalente à conta de imposto de renda diferidos, reconhecidos no resultado pelas diferenças 

temporárias. 

Contudo, podemos trazer também as informações relativas à diferença temporária 

dedutível, sendo que a empresa em questão também esteve adequada a esse fator, de acordo 

com o CPC 32 - Tributos sobre o Lucro. Desta forma, podemos destacar o valor de R$ 552.085 

referente à conta contábil referente às diferenças temporárias dedutíveis da referida empresa. 

  

5 -  Conclusão 

  O estudo de caso realizado teve como escopo a validação de alguns pontos destacados 

no CPC-32 Tributos sobre o Lucro, análise esta embasada nas empresas do setor de Tecidos e 

Vestuários, as quais estavam listadas na Bolsa de Valores em setembro de 2021. Utilizando-se 

dessa limitação, foi realizada a coleta de dados e informações pertinentes com base nas 

demonstrações contábeis e notas explicativas relativas ao exercício do ano de 2020. 

Contudo, é importante destacar que o problema abordado, que resultou no objetivo do 

estudo de caso realizado, é a forma como estão sendo aplicadas as práticas contábeis, seguindo 

as recomendações e normas contábeis estipuladas para assim formar um processo contábil 

seguro e mais assertivo para as organizações em geral, indiferente de seu ramo de atuação. 

Desta mesma forma, ressalta-se a importância da coerência entre as informações que 

são apresentadas nas demonstrações contábeis e em notas explicativas, bem como que estejam 

de acordo com as normas trazidas pelo pronunciamento em questão. 

De acordo com os itens analisados, sendo eles a base fiscal, ativo e passivo fiscal 

diferido, reconhecimento de ativos e passivos correntes, diferença temporária dedutível, 

diferença temporária tributável, com o intuito de verificar a aplicabilidade do CPC - 32 no ramo 

e nas empresas já citadas anteriormente, podemos apresentar aderência de 100% dos itens para 

as seguintes empresas: Arezzo, Guararapes, Marisa e Restoque. 



  

 

No tocante, em relação aos registros contábeis os quais são realizados pelas empresas 

em questão, podemos apontar um consenso na análise em se tratando das práticas trazidas pelo 

pronunciamento. 

Já em relação às empresas do mesmo segmento e também analisadas neste estudo, 

podemos trazer que a Cea Modas, Grazziotin, Soma e Renner tiveram uma aderência de 83,33% 

em relação aos itens verificados. 

Sendo assim, justifica-se o percentual apresentado anteriormente em consequência de 

que as empresas não apresentaram todas as informações pertinentes aos itens analisados em 

suas demonstrações contábeis e notas explicativas. Portanto, a empresa Cea Modas não expôs 

a informação referente à diferença temporária dedutível. 

Em relação às demais empresas que também não demonstraram aderência, a empresa 

Grazziotin não apresentou a informação pertinente ao item da diferença temporária tributável. 

Quanto à empresa Soma, a mesma também não manifestou as informações relacionadas à 

diferença temporária tributável. Finalmente, trazemos a empresa Renner, a qual não apresentou 

informações relativas à diferença temporária dedutível. 

Perante as informações apresentadas no decorrer do artigo dando sempre ênfase ao 

objetivo proposto inicialmente, finda-se a análise pertinente aos dados das empresas, 

satisfazendo as necessidades e expectativas almejadas. 

Por fim, podemos reforçar a validade de todos os lançamentos contábeis e informações 

destinadas à adequação do pronunciamento em questão, pois elas são de suma importância para 

que as demonstrações contábeis das empresas estejam sempre conceituadas da melhor maneira 

possível. 
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