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17. Receitas e Despesas
1. Classificação
1 - Para fins de registros contábeis e elaboração das demonstrações financeiras, as receitas e despesas se classificam em
Operacionais e Não Operacionais. (Circ 1273)
2 - As receitas, em sentido amplo, englobam as rendas, os ganhos e os lucros, enquanto as despesas correspondem às despesas
propriamente ditas, as perdas e os prejuízos. (Circ 1273)
3 - As rendas operacionais representam remunerações obtidas pela instituição em suas operações ativas e de prestação de
serviços, ou seja, aquelas que se referem a atividades típicas, regulares e habituais. (Circ 1273)
4 - As despesas operacionais decorrem de gastos relacionados às atividades típicas e habituais da instituição. (Circ 1273)
5 - As receitas não operacionais provêm de remunerações eventuais, não relacionadas com as operações típicas da instituição.
(Circ 1273)
6 - Os gastos não relacionados às atividades típicas e habituais da instituição constituem despesas não operacionais. (Circ 1273)
7 - Os ganhos e perdas de capital correspondem a eventos que independem de atos de gestão patrimonial. (Circ 1273)
8 - As gratificações pagas a empregados e administradores e as contribuições para instituições de assistência ou previdência de
empregados contabilizam-se como despesas operacionais, quando concedidas por valor fixo, verba ou percentual da folha de
pagamento ou critérios assemelhados, independentemente da existência de lucros. (Circ 1273)
9 - Classificam-se como participações estatutárias nos lucros somente aquelas participações, gratificações e contribuições que
legal, estatutária ou contratualmente devam ser apuradas por uma porcentagem do lucro ou, pelo menos, subordinem-se à
sua existência. (Circ 1273)
10- Em relação aos títulos genéricos de receitas e despesas, tais como OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS, OUTRAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS e OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS, a instituição deve adotar subtítulos de uso interno
para identificar a natureza dos lançamentos efetivados. (Circ 1273)

2. Regime de Competência
1 - As receitas e despesas, observado o regime de competência mensal, escrituram-se:
a) as do período corrente, nas adequadas contas de resultado; (Circ 1273)
b) as de períodos seguintes: (Circ 1273)
I - nas adequadas contas retificadores do ativo e do passivo, quando se tratar de receitas e despesas contabilizadas
antecipadamente, mediante incorporação às contas próprias do ativo e do passivo e que devam ser computadas no
resultado de outros períodos;
II - na conta patrimonial DESPESAS ANTECIPADAS, quando representarem aplicação de recursos cujos benefícios ou
prestação de serviços à instituição se fazem em períodos seguintes;
III - na conta patrimonial RENDAS ANTECIPADAS, para registro de rendas recebidas antes do cumprimento da obrigação
que lhes deu origem, sobre as quais não haja quaisquer perspectivas de exigibilidade e cuja apropriação, como renda
efetiva, dependa, apenas, da fluência do prazo;
c) quando representarem ajustes de rendas, despesas, ganhos, perdas, lucros ou prejuízos imputáveis a períodos anteriores,
que a esses deixarem de ser atribuídos, devem ser registrados: (Circ 2682 art 2º, Res CMN 4818, Res 4007)
I - na adequada conta de receita ou despesa quando atribuídos a fatos subseqüentes, observado o disposto na Resolução
CMN nº 4.818, de 29 de maio de 2020;
II - nas adequadas contas de resultado do segundo semestre, quando se referirem ao primeiro semestre do mesmo
exercício;
III - como ajustes de exercícios anteriores, em LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS, quando decorrer de erro ou
mudança de critério contábil, que não possam ser atribuídos a fato subseqüente, no caso de se referirem a exercícios
anteriores, observado o disposto na Resolução nº 4007, de 25 de agosto de 2011;
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d) as rendas não pertencentes a Operações de Crédito e as demais não capitalizáveis nas contas que lhes deram origem,
correspondentes ao período corrente e não recebidas, nas adequadas contas de receita, em contrapartida com a adequada
conta do desdobramento Rendas a Receber. (Circ 1273)
e) os ajustes ao valor de mercado em títulos disponíveis para venda e em operações de “hedge” de fluxo de caixa devem ser
registrados em conta destacada do patrimônio líquido, sendo transferidos ao resultado do período quando da alienação ou
transferência de categoria de título disponível para a venda ou simultaneamente ao reconhecimento das receitas ou
despesas do item objeto de “hedge” de fluxo de caixa, respectivamente. (Circ 3068 art 2º item II, art 2º § 2º; Circ 3082 art 4º
item II a; art 4º § 2º)
2 - Os efeitos da aplicação do procedimento referido nos incisos II e III da alínea “c” do item anterior, caso sejam relevantes, devem
ser evidenciados em nota explicativa específica quando da publicação das demonstrações financeiras. (Circ 2682 art 2º §
único)

3. Operações de Repasse
1 - Nas operações de repasse de qualquer natureza, a instituição adquire a condição de credora de operação ativa junto ao
respectivo mutuário e de devedora de operação passiva junto à instituição fornecedora dos recursos, razão pela qual deve
contabilizar, distintamente, as receitas das operações ativas e as despesas de operações passivas. (Circ 1273)

