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Modificações em instrumentos de dívida 

 

 

Esta edição da Contabilidade em Destaque tem como objetivo abordar um tema corrente na economia brasileira: a 

modificação de termos de instrumentos de dívida. 

Esse tema tem gerado dúvidas, principalmente quanto à questão do desreconhecimento de um passivo, ou seja, se 

uma entidade deve ou não desreconhecer um passivo e, caso positivo, quais os impactos no reconhecimento contábil 

de eventuais resultados gerados pela transação. Normalmente, tais negociações envolvem montantes relevantes, 

com potencial impacto significativo nas demonstrações financeiras de uma entidade. 

Abordamos a seguir esse tema, de forma prática e simplificada, destacando exemplos dos impactos contábeis de 

uma modificação de um instrumento de dívida para cada cenário, modificações substancial e não substancial. 

Desreconhecimento de um passivo financeiro 

Um passivo financeiro é desreconhecido quando extinto, ou seja, quando a obrigação do contrato é retirada, 

cancelada ou expirar. Isso pode acontecer por ocasião: (i) do seu pagamento, (ii) do perdão da dívida ou (iii) quando 

há modificação substancial nos termos do passivo financeiro existente ou de parte dele (quer seja atribuível à 

dificuldade financeira do devedor, quer não seja atribuível a esta). [IAS 39/CPC 38.39, 40, AG57, AG59] 

Mas o que seria uma modificação substancial? 

Modificação substancial - Aspectos quantitativos 

Considera-se que houve modificação substancial nos termos do passivo financeiro quando o valor presente dos 

fluxos de caixa de acordo com os novos termos, incluindo quaisquer comissões pagas líquidas de quaisquer 

comissões recebidas descontadas usando a taxa efetiva de juros original, for, pelo menos, 10% diferente do valor 

presente descontado dos fluxos de caixa restantes do passivo financeiro original. [IAS 39/CPC 25.AG62] 

A análise quantitativa envolverá maior julgamento, e mais de uma política contábil de mensuração será aceita nos 

casos em que o instrumento da dívida apresentar condições variáveis — por exemplo, taxas de juros pós-fixadas ou 

derivativos embutidos que não sejam reconhecidos separadamente por suas características econômicas e pelos 

riscos de estarem intimamente relacionados com as características econômicas e os riscos do contrato principal. 

Modificação substancial - Aspectos qualitativos 

A análise de aspectos qualitativos deve ser realizada como um segundo passo, visto que uma alteração superior a 

10%, conforme descrito acima, por si só, já caracterizaria uma modificação substancial. Conforme a literatura da 
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 (parágrafo 7.5.387), na nossa visão os seguintes itens devem influenciar a 

avaliação qualitativa: 

  

Não influencia avaliação Influencia avaliação 

Forma legal do instrumento Mudança de moeda 

Tratamento fiscal Remoção ou adição de 
conversibilidade em ações Se o instrumento é ou não listado 

 

A avaliação de aspectos qualitativos é altamente subjetiva e exige alto grau de julgamento para concluir se a 

modificação foi ou não substancial, baseado nos fatos e nas circunstâncias de cada transação. 

Impactos contábeis de cada conclusão 
 
Se a troca de instrumentos de dívida ou a modificação dos termos for contabilizada como extinção (ou seja, uma 
alteração substancial), quaisquer custos ou comissões incorridos são reconhecidos no resultado como parte do 
ganho ou da perda no momento da extinção. O ganho ou a perda da extinção do instrumento é determinado pela 
diferença entre o valor contábil do instrumento anterior e o valor justo do novo instrumento. Se a troca ou a 
modificação não for contabilizada como extinção (alteração não substancial), quaisquer custos ou comissões 
incorridos ajustam a quantia reconhecida do passivo e são reconhecidos no resultado durante o prazo restante do 
passivo modificado, pelo método dos juros efetivos.  

Exemplo 1: 

A Empresa A possui uma dívida de R$ 100, com amortizações e pagamentos de juros (10,0% a.a.) anuais, realizados 

ao final de cada exercício, em cinco anos. Os custos de transação, pagos na data de captação, foram de R$ 10. 

Calculamos a taxa efetiva da operação (14,5% a.a.) e o saldo contábil ao final do Ano 1, conforme segue: 

 
Principal 

Juros 
(10,0% 

a.a.) 
Fluxo 

financeiro 
Saldo 

contábil 
Valor presente 

(14,5% a.a.) 

Captação 100,00 
 

90,00 90,00 
 Ano 1 100,00 10,00 -30,00 73,06 
 Ano 2 80,00 8,00 -28,00 55,66 24,45 

Ano 3 60,00 6,00 -26,00 37,74 19,83 

Ano 4 40,00 4,00 -24,00 19,21 15,98 

Ano 5 20,00 2,00 -22,00 0,00 12,80 

 
Taxa efetiva 14,5% a.a. 73,06 

 

No início do Ano 2, mediante pagamento de um prêmio de R$ 5, o prazo de pagamento é estendido para sete anos e 

os juros são mantidos a 10,0% a.a. O fluxo fica então alterado da seguinte forma: 

 

Fluxo 
financeiro 

Valor presente 
(14,5% a.a.) 

 Prêmio -5,00 5,00 
 Ano 2 -21,33 18,63 
 Ano 3 -20,00 15,25 
 Ano 4 -18,67 12,43 
 Ano 5 -17,33 10,08 
 Ano 6 -16,00 8,13 
 Ano 7 -14,67 6,51 
 Taxa efetiva 16,2% a.a. 76,03 
  

                                                            
1
 Insights Into IFRS é uma publicação da KPMG International Standards Group, que explica de forma prática a aplicação das normas IFRS e apresenta 

conclusões obtidas em diversos assuntos de natureza interpretativa. Esta publicação é atualizada anualmente e está disponível para aquisição através do 
e-mail ifrgroup@kpmgifrg.com (língua inglesa). Procure também por KPMG’s Global IFRS Institute ou pelo Departamento de Práticas Profissionais (DPP) 
da KPMG no Brasil.   

mailto:ifrgroup@kpmgifrg.com&cc=contactus@kpmg.com?subject=kpmg.com%20enquiry
http://www.kpmg.com/global/en/topics/global-ifrs-institute/pages/default.aspx?utm_medium=mdd&utm_campaign=mdd-global&utm_source=feature
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Comparamos então ambos os fluxos de caixa descontados à taxa efetiva original (14,5% a.a.), como segue: 

Fluxo de caixa descontado original 73,06 

Fluxo de caixa descontado modificado 76,03 

Variação 4,1% 
 

Nesse caso, como a modificação não é substancial (<10%) e não há alterações qualitativas no instrumento, o prêmio 

pago ajusta o saldo contábil da dívida e a taxa efetiva prospectiva é ajustada, sem nenhum impacto diretamente no 

resultado no período. O lançamento contábil, então, é simplesmente: 

D – Caixa   R$ 5 

C – Dívida (passivo) 

Prospectivamente, a taxa efetiva foi alterada para 16,2% a.a. e, portanto, os juros contábeis devem ser contabilizados 

com base nessa nova taxa. 

Exemplo 2: 

A mesma Empresa A, no Ano 2, renegocia os termos da dívida. Nesse segundo exemplo, não há pagamento de 

prêmio; contudo, para que o prazo seja estendido para sete anos, os juros são elevados a 15% a.a. O fluxo fica então 

alterado da seguinte forma: 

 

Fluxo 
financeiro 

Valor presente 
(14,5% a.a.) 

Ano 2 -25,33 22,12 

Ano 3 -23,33 17,79 

Ano 4 -21,33 14,21 

Ano 5 -19,33 11,24 

Ano 6 -17,33 8,80 

Ano 7 -15,33 6,80 

 
18,8%a.a. 80,97 

 

Comparamos, então, ambos os fluxos de caixa descontados à taxa efetiva original (14,5% a.a.), como segue: 

Fluxo de caixa descontado original 73,06 

Fluxo de caixa descontado modificado 80,97 

Variação 10,8% 
 

Nesse caso, como a modificação é substancial (>10%), há o desreconhecimento da dívida anterior e o 

reconhecimento da nova dívida. 

Os lançamentos contábeis, então, são: 

D – Dívida anterior (passivo) 73,06 

C – Dívida nova (passivo) 80,00 

D – Resultado 6,94 
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Títulos emitidos em múltiplos lotes 

A avaliação do desreconhecimento de um instrumento de dívida deve ser realizada instrumento por instrumento, ou 

seja, não é permitido o agrupamento de passivos financeiros similares. Por exemplo, uma entidade emitiu 100 

debêntures que são adquiridas por diferentes investidores, das quais a entidade pretende realizar uma troca de 60 

debêntures e liquidar as demais 40. A avaliação, nesse caso, deve ser feita para cada um dos instrumentos de dívida, 

ou seja, cada instrumento é uma unidade de contabilização.  

Em uma situação diferente, se a entidade emitir uma única debênture, com valor nominal de R$ 100, a qual é 

adquirida por uma única contraparte, e tiver a intenção de pagar o montante de R$ 40 e substituir os R$ 60 por outro 

instrumento de dívida, a avaliação deverá ser feita para o instrumento como um todo. O pagamento imediato dos R$ 

40 faz parte da modificação e deve ser considerado na análise quantitativa de alteração nos fluxos de caixa 

exemplificada acima. 

Assim, a determinação da unidade de contabilização para fins da avaliação do desreconhecimento de um instrumento 

de dívida deve ser analisada cuidadosamente. 

Considerações adicionais 

Os requerimentos de modificação ou troca de instrumentos de dívida não são aplicáveis, em nossa visão, a 

pagamentos usuais feitos por um devedor na data de vencimento de um empréstimo e por uma nova captação, em 

condições de mercado, mesmo que estes sejam realizados com a mesma contraparte. Isso se deve ao fato de o 

empréstimo original não ter sido modificado, mas sim liquidado com base nas condições contratuais originais.  

Adicionalmente, entendemos que os requerimentos da norma aplicáveis para modificação ou troca de instrumentos 

de dívida não são aplicáveis para um pagamento antecipado decorrente de uma quebra de covenants contratuais. 

Os requerimentos acima não são aplicáveis para a extinção de instrumentos de dívida detidos por acionistas e que 

estão agindo na capacidade de acionistas, ou seja, nestes casos nenhum ganho deve ser reconhecido no resultado. 

No caso de extinção de dívida com a emissão de instrumentos patrimoniais, a entidade deve observar os 

requerimentos do IFRIC 19/ICPC 16 - Extinção de Passivos Financeiros com Instrumentos Patrimoniais.  

 

Esta publicação não tem a intenção de exaurir todos os aspectos contábeis de modificações de termos de 

instrumento de dívida. As entidades devem se referir sempre aos Pronunciamentos Contábeis emitidos pelo Comitê 

de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e às normas internacionais de contabilidade, International Financial Reporting 

Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/International_Financial_Reporting_Standards
http://pt.wikipedia.org/wiki/International_Financial_Reporting_Standards

