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Qual é o problema? 

A pandemia gerada pelo coronavírus (COVID-19) está afetando significativamente 

a atividade econômica em todo mundo, com interrupções nas operações 

comerciais, cadeias de suprimentos e linhas de produção. 

Em resposta as incertezas causadas pelo coronavírus, as empresas estão 

tomando decisões que afetam seus contratos de arrendamentos. Em 

consequência, os contratos que possuem opções de renovação e rescisão podem 

precisar ser reavaliados para determinar se há alguma alteração no prazo do 

arrendamento. Qualquer mudança no prazo do arrendamento poderá ter um 

impacto significativo no valor contábil dos ativos e passivos de arrendamento. 

Além disso, os contratos de arrendamento com opções de compra em que o 

arrendatário concluiu inicialmente que o exercício da opção de compra era 

razoavelmente certo, podem necessitar ser reavaliados. 

 

Entrando em mais detalhes 

Reavaliação de opções 

O CPC 06(R2) / IFRS 16 – Arrendamentos requer que o arrendatário determine 

se é razoavelmente certo de: 

− exercer uma opção para prorrogar o prazo do arrendamento; 

− exercer uma opção de compra do ativo arrendado no final do arrendamento; ou 

− não exercer uma opção de rescisão antecipada do arrendamento. [CPC 06 

(R2), IFRS 16.18-19, 27(d)-(e)] 

Ao fazer isso, os arrendatários consideram todos os fatos e circunstâncias 

relevantes que criam um incentivo econômico para que eles exerçam ou não a 

opção. [CPC 06 (R2), IFRS 16.19] 

O arrendatário remensura seu passivo de arrendamento quando um evento 

significativo ou alteração significativa nas circunstâncias sob seu controle afete 

qualquer uma de suas avaliações sobre o que é razoavelmente certo – ou seja, 

exercer uma opção de renovação ou compra ou não exercer uma opção de 

rescisão antecipada. [CPC 06 (R2), IFRS 16.20, 36(c), 40] 

O arrendatário aplica julgamento ao identificar mudanças e eventos significativos 

nas circunstâncias em que acionam reavaliação das opções. O arrendatário então 

considera o efeito dos atuais incentivos econômicos para determinar se é 

razoavelmente certo ou não de exercer cada opção. 
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Por exemplo, um varejista conclui que os planos comerciais revisados desenvolvidos 
em resposta ao surto do coronavírus – COVID-19 desencadeiam uma reavaliação 
das opções de renovação nos arrendamentos das lojas. Ao avaliar se é 
razoavelmente certo exercer as opções de renovação, o varejista considera os 
incentivos econômicos existentes na data da reavaliação. 

Contabilizando as reavaliações 

Se o arrendatário alterar sua avaliação sobre se é razoavelmente certo o exercício 

de uma opção de renovação ou compra, ou não é razoavelmente certo de exercer 

a opção de rescisão antecipada do contrato de arrendamento, ele remensura seu 

passivo de arrendamento usando uma taxa de desconto revisada. O arrendatário 

reconhece o valor da remensuração do passivo como ajuste no valor contábil do 

ativo de direito de uso. Se o valor contábil do ativo de direito de uso for reduzido a 

zero, a redução adicional dever ser reconhecida no resultado. [CPC 06 (R2), IFRS 

16.39, 40(a)–(b)] 

Consequentemente, a reavaliação pode ter um impacto significativo no valor 

contábil dos ativos e passivos de arrendamento. Por sua vez, isso pode afetar o 

valor e perfil de depreciação e despesas de juros reconhecidos 

subsequentemente.  

Por exemplo, suponha que um empresa que aluga um veículo avalie inicialmente 

que era razoavelmente certo exercer uma opção de compra do veículo no final do 

prazo do arrendamento. Com isso, incluiu o preço de exercício da opção de 

compra no valor contábil inicial de seu ativo de direito de uso e passivo de 

arrendamento e depreciou o ativo de direito de uso durante a vida útil do veículo. 

Posteriormente, a empresa conclui que não é razoavelmente certo o exercício da 

opção de compra. Portanto, remensura o ativo de direito de uso e o passivo de 

arrendamento e deprecia o ativo de direito de uso pelo prazo do arrendamento. 

E os arrendadores? 

Arrendatários e arrendadores usam a mesma orientação para avaliar se eles têm 

razoavelmente certeza de exercer opções no início do arrendamento. No entanto, 

diferentemente dos arrendatários, os arrendadores geralmente não reavaliam sua 

avaliação inicial do prazo do arrendamento e das opções de compra. 

Mudanças no período não cancelável de um arrendamento 

As decisões que as empresas tomam durante esse período de incerteza também 

podem afetar a forma como o período não cancelável de um arrendamento é 

determinado. Por exemplo, o período não cancelável de um arrendamento 

mudará se: 

− o arrendatário exerce uma opção que não foi anteriormente incluída na 

mensuração do passivo de arrendamento; 

− o arrendatário não exerce uma opção anteriormente incluída na mensuração 

do passivo de arrendamento; 

− ocorrer um evento que exija que o arrendatário exerça uma opção que não foi 

incluída anteriormente na mensuração do passivo de arrendamento; ou 

− ocorrer um evento que proíba contratualmente o arrendatário de exercer uma 

opção anteriormente incluída na mensuração do passivo de arrendamento. 
[CPC 06 (R2), IFRS 16.21, 40(a)] 

O CPC 06(R2) / IFRS 16 exige que o arrendatário revise o prazo do arrendamento 

e remensure o passivo do arrendamento usando uma taxa de desconto revisada 

quando houver uma alteração no período não cancelável de um arrendamento. 
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Ações que devem ser tomadas rapidamente pela 

administração 

− Considerar se os eventos e circunstâncias relacionados ao coronavírus 

(COVID-19) dão origem a uma reavaliação das opções de renovação, 

rescisão ou compra. 

− Considerar o impacto de quaisquer mudanças nos incentivos econômicos 

sobre se uma empresa está razoavelmente certa de exercer ou não exercer 

essas opções. 

− Fornecer divulgações claras e relevantes sobre julgamentos e estimativas 

feitas na reavaliação de opções de arrendamento e prazos do arrendamento. 
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