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PREFÁCIO  
 
 

Colega: 
 

O Programa de Educação Continuada do CRCRS tem o obje-
tivo de proporcionar meios para o aprimoramento e capacitação dos 
profissionais da Contabilidade de nosso Estado, condição essencial 
para o pleno exercício da profissão contábil. 

 

Esta ação também é alcançada mediante a edição de livros, se-
jam eles impressos ou eletrônicos, com abordagens tanto técnicas 
quanto da legislação profissional contábil e das normas vigentes. 

 

Assim, afinados com essa diretiva, estamos, pois, mais uma 
vez pondo à disposição da Classe Contábil esta publicação, que con-
tém as Normas Brasileiras de Contabilidade atualizadas até novembro 
de 2016. 

 

Mediante a publicação da NBC TSP Estrutura Conceitual,  
aprovada pelo CFC em 23-09-2016, e publicada no DOU de 04-10-
2016, foram revogadas, entre outras, as Resoluções CFC nº 750-1993 
e a nº 1.111-2007, que dispõem, respectivamente, sobre os Princípios 
de Contabilidade e o seu Apêndice II. Em função da revogação dos 
Princípios de Contabilidade, o título desta publicação, editada há mais 
de três décadas pelo CRCRS, fica alterado para “Normas Brasileiras 
de Contabilidade”. 

 
Porto Alegre, 31 de outubro de 2016. 
 

Contador ANTÔNIO PALÁCIOS 
Presidente 
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A NBC T 1 teve sigla e numeração alterada para NBC TG Estrutura Conceitual pela Resolução CFC nº 
1.329-11. 

 
 

RESOLUÇÃO CFC nº 1.374 (1) 

de 8 de dezembro de 2011 
 
 

Dá nova redação à NBC TG ESTRUTU- 
RA CONCEITUAL – Estrutura Conceitual 
para Elaboração e Divulgação de Relatório 
Contábil-Financeiro. 

 
 
O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercí-

cio de suas atribuições legais e regimentais e com fundamento no dis-
posto na alínea “f” do art. 6º do Decreto-Lei n.º 9.295-46, alterado 
pela Lei n.º 12.249-10, 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Dar nova redação à NBC TG ESTRUTURA CONCEI- 

TUAL – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Rela-
tório Contábil-Financeiro, tendo em vista a edição do Pronunciamento 
Conceitual Básico pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 
que tem por base The Conceptual Framework for Financial Reporting 
(IASB – BV 2011 Blue Book).  

 
Art. 2º Revogar a Resolução CFC nº 1.121-08, publicada no 

DOU, Seção I, de 1º-04-08. 
 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2011. 
 
Brasília, 8 de dezembro de 2011. 
 
Juarez Domingues Carneiro – Presidente 



 10 

NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 
NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL – ESTRUTURA 

CONCEITUAL PARA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE 
RELATÓRIO CONTÁBIL-FINANCEIRO  

 
Índice Item 
Prefácio  
Introdução  
Finalidade e status  
Alcance  
CAPÍTULOS  
1. Objetivo da elaboração e divulgação de relatório contábil-

financeiro de propósito geral OB1 – OB21 

2. Entidade que reporta a informação  
3. Características qualitativas da informação contábil-
financeira útil 

QC1 – QC39 

4. Estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das 
demonstrações contábeis: texto remanescente 

 

Premissa subjacente 4.1 
Elementos das demonstrações contábeis 4.2 – 4.36 
Reconhecimento dos elementos das demonstrações contá-
beis 

4.37 – 4.53 

Mensuração dos elementos das demonstrações contábeis 4.54 – 4.56 
Conceitos de capital e manutenção de capital 4.57 – 4.65 

TABELA DE EQUIVALÊNCIA  
 

Prefácio 
 

O International Accounting Standards Board (IASB) está em pleno 
processo de atualização de sua Estrutura Conceitual. O projeto dessa 
Estrutura Conceitual está sendo conduzido em fases. 
 

À medida que um capítulo é finalizado, itens da Estrutura Conceitual 
para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, que 
foi emitida em 1989, vão sendo substituídos. Quando o projeto da 
Estrutura Conceitual for finalizado, o IASB terá um único documento, 
completo e abrangente, denominado Estrutura Conceitual para Ela-
boração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro (The Con-
ceptual Framework for Financial Reporting). 
 

Esta versão da Estrutura Conceitual inclui dois capítulos que o IASB 
aprovou como resultado da primeira fase do projeto da Estrutura, o 
capítulo 1 Objetivo da elaboração e divulgação de relatório contábil-
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financeiro de propósito geral e o capítulo 3 Características qualitati-
vas da informação contábil-financeira útil. O capítulo 2 tratará do 
conceito relativo à entidade que divulga a informação. O capítulo 4 
contém o texto remanescente da antiga Estrutura Conceitual. A tabela 
de equivalência, ao término desta publicação, evidencia a correspon-
dência entre os conteúdos do documento Estrutura Conceitual para a 
Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis e a atual 
Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório 
Contábil-Financeiro. 
 

O CFC adenda a este Prefácio as seguintes observações: 
 

As modificações introduzidas nesta Estrutura Conceitual por meio dos 
Capítulos 1 e 3 foram elaboradas conjuntamente pelo IASB e pelo 
FASB (US Financial Accounting Standards Board). 
 

No Capítulo 1, o CFC chama a atenção para os seguintes tópicos que 
estão salientados nas Bases para Conclusões emitidas pelos IASB e 
FASB para justificarem as modificações e emitirem esta nova versão 
da Estrutura Conceitual: 
(a) posicionamento mais claro de que as informações contidas nos 

relatórios contábil-financeiros se destinam primariamente aos se-
guintes usuários externos: investidores, financiadores e outros 
credores, sem hierarquia de prioridade; 

(b) não foram aceitas as sugestões enviadas durante a audiência públi-
ca, feita por aqueles órgãos, no sentido de que caberia, na Estrutura 
Conceitual, com o objetivo da denominada ‘manutenção da estabi-
lidade econômica’, a possibilidade de postergação de informações 
sobre certas alterações nos ativos ou nos passivos. Pelo contrário, 
ficou firmada a posição de que prover prontamente informação fi-
dedigna e relevante pode melhorar a confiança do usuário e assim 
contribuir para a promoção da estabilidade econômica. 

 

No Capítulo 3, as principais mudanças também salientadas nas Bases 
para Conclusões foram as seguintes: 
 

Divisão das características qualitativas da informação contábil-
financeira em: 
(a)  características qualitativas fundamentais (fundamental qualitative 
characteristics – relevância e representação fidedigna), as mais críti-
cas; e 
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(b) características qualitativas de melhoria (enhancing qualitative 
characteristics – comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e 
compreensibilidade), menos críticas, mas ainda assim altamente dese-
jáveis. 
 

A característica qualitativa confiabilidade foi redenominada de repre-
sentação fidedigna; as justificativas constam das Bases para Conclu-
sões. 
 

A característica essência sobre a forma foi formalmente retirada da 
condição de componente separado da representação fidedigna, por ser 
considerado isso uma redundância. A representação pela forma legal 
que difira da substância econômica não pode resultar em representa-
ção fidedigna, conforme citam as Bases para Conclusões. Assim, es-
sência sobre a forma continua, na realidade, bandeira insubstituível 
nas normas do IASB. 
 

A característica prudência (conservadorismo) foi também retirada da 
condição de aspecto da representação fidedigna por ser inconsistente 
com a neutralidade. Subavaliações de ativos e superavaliações de 
passivos, segundo os Boards mencionam nas Bases para Conclusões, 
com consequentes registros de desempenhos posteriores inflados, são 
incompatíveis com a informação que pretende ser neutra. 

 

Introdução 
 

As demonstrações contábeis são elaboradas e apresentadas para usuá-
rios externos em geral, tendo em vista suas finalidades distintas e ne-
cessidades diversas. Governos, órgãos reguladores ou autoridades 
tributárias, por exemplo, podem determinar especificamente exigên-
cias para atender a seus próprios interesses. Essas exigências, no en-
tanto, não devem afetar as demonstrações contábeis elaboradas segun-
do esta Estrutura Conceitual. 
 

Demonstrações contábeis elaboradas dentro do que prescreve esta 
Estrutura Conceitual objetivam fornecer informações que sejam úteis 
na tomada de decisões econômicas e avaliações por parte dos usuários 
em geral, não tendo o propósito de atender finalidade ou necessidade 
específica de determinados grupos de usuários. 
 

Demonstrações contábeis elaboradas com tal finalidade satisfazem as 
necessidades comuns da maioria dos seus usuários, uma vez que quase 
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todos eles utilizam essas demonstrações contábeis para a tomada de 
decisões econômicas, tais como: 
(a) decidir quando comprar, manter ou vender instrumentos patrimo-

niais; 
(b) avaliar a administração da entidade quanto à responsabilidade que 

lhe tenha sido conferida e quanto à qualidade de seu desempenho 
e de sua prestação de contas; 

(c) avaliar a capacidade de a entidade pagar seus empregados e pro-
porcionar-lhes outros benefícios; 

(d) avaliar a segurança quanto à recuperação dos recursos financeiros 
emprestados à entidade; 

(e) determinar políticas tributárias; 
(f) determinar a distribuição de lucros e dividendos; 
(g) elaborar e usar estatísticas da renda nacional; ou 
(h) regulamentar as atividades das entidades. 
 

As demonstrações contábeis são mais comumente elaboradas segundo 
modelo baseado no custo histórico recuperável e no conceito da manu-
tenção do capital financeiro nominal. Outros modelos e conceitos 
podem ser considerados mais apropriados para atingir o objetivo de 
proporcionar informações que sejam úteis para tomada de decisões 
econômicas, embora não haja presentemente consenso nesse sentido. 
 

Esta Estrutura Conceitual foi desenvolvida de forma a ser aplicável a uma 
gama de modelos contábeis e conceitos de capital e sua manutenção. 
 

Finalidade e status 
 

Esta Estrutura Conceitual estabelece os conceitos que fundamentam a 
elaboração e a apresentação de demonstrações contábeis destinadas a 
usuários externos. A finalidade desta Estrutura Conceitual é: 
(a) dar suporte ao desenvolvimento de novas normas, interpretações e 

comunicados técnicos e à revisão dos já existentes, quando neces-
sário; 

(b)  dar suporte à promoção da harmonização das regulações, das 
normas contábeis e dos procedimentos relacionados à apresenta-
ção das demonstrações contábeis, provendo uma base para a redu-
ção do número de tratamentos contábeis alternativos permitidos 
pelas normas, interpretações e comunicados técnicos; 

(c) dar suporte aos órgãos reguladores nacionais; 
(d) auxiliar os responsáveis pela elaboração das demonstrações con-
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tábeis na aplicação das normas, interpretações e comunicados téc-
nicos e no tratamento de assuntos que ainda não tenham sido obje-
to desses documentos; 

(e) auxiliar os auditores independentes a formar sua opinião sobre a 
conformidade das demonstrações contábeis com as normas, inter-
pretações e comunicados técnicos; 

(f) auxiliar os usuários das demonstrações contábeis na interpretação 
de informações nelas contidas, elaboradas em conformidade com 
as normas, interpretações e comunicados técnicos; e 

(g) proporcionar aos interessados informações sobre o enfoque adota-
do na formulação das normas, das interpretações e dos comunica-
dos técnicos. 

 

Esta Estrutura Conceitual não é uma norma propriamente dita e, por-
tanto, não define normas ou procedimentos para qualquer questão 
particular sobre aspectos de mensuração ou divulgação. Nada nesta 
Estrutura Conceitual substitui qualquer norma, interpretação ou co-
municado técnico. 
 

Pode haver um número limitado de casos em que seja observado um 
conflito entre esta Estrutura Conceitual e uma norma, uma interpretação 
ou um comunicado técnico. Nesses casos, as exigências da norma, da 
interpretação ou do comunicado técnico específicos devem prevalecer 
sobre esta Estrutura Conceitual. Entretanto, à medida que futuras normas, 
interpretações e comunicados técnicos sejam desenvolvidos ou revisados 
tendo como norte esta Estrutura Conceitual, o número de casos de confli-
to entre esta Estrutura Conceitual e eles tende a diminuir. 
 

Esta Estrutura Conceitual será revisada de tempos em tempos com 
base na experiência decorrente de sua utilização. 
 

Alcance 
 

Esta Estrutura Conceitual aborda: 
(a) o objetivo da elaboração e divulgação de relatório contábil-

financeiro; 
(b) as características qualitativas da informação contábil-financeira útil; 
(c) a definição, o reconhecimento e a mensuração dos elementos a 

partir dos quais as demonstrações contábeis são elaboradas; e  
(d) os conceitos de capital e de manutenção de capital. 
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CAPÍTULO 1: OBJETIVO DO RELATÓRIO 
CONTÁBIL-FINANCEIRO DE PROPÓSITO GERAL 

 
Índice Item 
INTRODUÇÃO OB1 
OBJETIVO, UTILIDADE E LIMITAÇÕES DO RELATÓRIO CONTÁBIL-
FINANCEIRO DE PROPÓSITO GERAL 

OB2 – OB11 

INFORMAÇÃO ACERCA DOS RECURSOS ECONÔMICOS DA 
ENTIDADE QUE REPORTA A INFORMAÇÃO, REIVINDICAÇÕES E 
MUDANÇAS NOS RECURSOS E REIVINDICAÇÕES 

OB12 – OB21 

Recursos econômicos e reivindicações OB13 – OB14 
Mudanças nos recursos econômicos e reivindicações OB15 – OB21 

Performance financeira refletida pelo regime de competência (ac-
cruals) 

OB17 – OB19 

Performance financeira refletida pelos fluxos de caixa passados OB20 
Mudanças nos recursos econômicos e reivindicações que não são 
resultantes da performance financeira 

OB21 

 

Introdução 
 

OB1. O objetivo da elaboração e divulgação de relatório contábil-
financeiro de propósito geral constitui o pilar da Estrutura Conceitual. 
Outros aspectos da Estrutura Conceitual – como o conceito de entida-
de que reporta a informação, as características qualitativas da infor-
mação contábil-financeira útil e suas restrições, os elementos das de-
monstrações contábeis, o reconhecimento, a mensuração, a apresenta-
ção e a evidenciação – fluem logicamente desse objetivo. 

 

Objetivo, utilidade e limitações do relatório 
contábil-financeiro de propósito geral 
 

OB2. O objetivo do relatório contábil-financeiro de propósito geral 
(*) é fornecer informações contábil-financeiras acerca da entidade que 
reporta essa informação (reporting entity) que sejam úteis a investidores 
existentes e em potencial, a credores por empréstimos e a outros credores, 
quando da tomada decisão ligada ao fornecimento de recursos para a 
entidade. Essas decisões envolvem comprar, vender ou manter participa-
ções em instrumentos patrimoniais e em instrumentos de dívida, e a ofe-
recer ou disponibilizar empréstimos ou outras formas de crédito. 

(*) Ao longo de toda a Estrutura Conceitual, os termos relatório contábil-financeiro 
e elaboração e divulgação de relatório contábil-financeiro referem-se a informa-
ções contábil-financeiras com propósito geral, a menos que haja indicação espe-
cífica em contrário. 
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OB3. Decisões a serem tomadas por investidores existentes e em 
potencial relacionadas a comprar, vender ou manter instrumentos pa-
trimoniais e instrumentos de dívida dependem do retorno esperado dos 
investimentos feitos nos referidos instrumentos, por exemplo: divi-
dendos, pagamentos de principal e de juros ou acréscimos nos preços 
de mercado. Similarmente, decisões a serem tomadas por credores por 
empréstimos e por outros credores, existentes ou em potencial, rela-
cionadas a oferecer ou disponibilizar empréstimos ou outras formas de 
crédito, dependem dos pagamentos de principal e de juros ou de ou-
tros retornos que eles esperam. As expectativas de investidores, credo-
res por empréstimos e outros credores em termos de retorno dependem 
da avaliação destes quanto ao montante, tempestividade e incertezas 
(as perspectivas) associados aos fluxos de caixa futuros de entrada 
para a entidade. Consequentemente, investidores existentes e em po-
tencial, credores por empréstimo e outros credores necessitam de in-
formação para auxiliá-los na avaliação das perspectivas em termos de 
entrada de fluxos de caixa futuros para a entidade. 

 

OB4. Para avaliar as perspectivas da entidade em termos de en-
trada de fluxos de caixa futuros, investidores existentes e em potenci-
al, credores por empréstimo e outros credores necessitam de informa-
ção acerca de recursos da entidade, reivindicações contra a entidade, e 
o quão eficiente e efetivamente a administração da entidade e seu con-
selho de administração (*) têm cumprido com suas responsabilidades 
no uso dos recursos da entidade. Exemplos de referidas responsabili-
dades incluem a proteção de recursos da entidade de efeitos desfavo-
ráveis advindos de fatos econômicos, como, por exemplo, mudanças 
de preço e de tecnologia, e a garantia de que a entidade tem cumprido 
as leis, com a regulação e com as disposições contratuais vigentes. 
Informações sobre a aprovação do cumprimento de suas responsabili-
dades são também úteis para decisões a serem tomadas por investido-
res existentes, credores por empréstimo e outros que tenham o direito 
de votar ou de outro modo exerçam influência nos atos praticados pela 
administração. 

(*) Ao longo de toda a Estrutura Conceitual, o termo administração refere-se tanto à 
diretoria executiva quanto ao conselho de administração ou órgãos similares, a 
menos que haja indicação específica em contrário. 
 

OB5. Muitos investidores, credores por empréstimo e outros cre-
dores, existentes e em potencial, não podem requerer que as entidades 
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que reportam a informação prestem a eles diretamente as informações 
de que necessitam, devendo desse modo confiar nos relatórios contá-
bil-financeiros de propósito geral, para grande parte da informação 
contábil-financeira que buscam. Consequentemente, eles são os usuá-
rios primários para quem relatórios contábil-financeiros de propósito 
geral são direcionados. 

 

OB6. Entretanto, relatórios contábil-financeiros de propósito ge-
ral não atendem e não podem atender a todas as informações de que 
investidores, credores por empréstimo e outros credores, existentes e 
em potencial, necessitam. Esses usuários precisam considerar infor-
mação pertinente de outras fontes, como, por exemplo, condições 
econômicas gerais e expectativas, eventos políticos e clima político, e 
perspectivas e panorama para a indústria e para a entidade. 

 

OB7. Relatórios contábil-financeiros de propósito geral não são e-
laborados para se chegar ao valor da entidade que reporta a informação; 
a rigor, fornecem informação para auxiliar investidores, credores por 
empréstimo e outros credores, existentes e em potencial, a estimarem o 
valor da entidade que reporta a informação. 

 

OB8. Usuários primários individuais têm diferentes, e possivel-
mente conflitantes, desejos e necessidades de informação. Este Conse-
lho Federal de Contabilidade, ao levar à frente o processo de produção 
de suas normas, irá procurar proporcionar um conjunto de informa-
ções que atenda às necessidades do número máximo de usuários pri-
mários. Contudo, a concentração em necessidades comuns de infor-
mação não impede que a entidade que reporta a informação preste 
informações adicionais que sejam mais úteis a um subconjunto parti-
cular de usuários primários. 

 

OB9. A administração da entidade que reporta a informação está 
também interessada em informação contábil-financeira sobre a entida-
de. Contudo, a administração não precisa apoiar-se em relatórios con-
tábil-financeiros de propósito geral uma vez que é capaz de obter a 
informação contábil-financeira de que precisa internamente. 

 

OB10. Outras partes interessadas, como, por exemplo, órgãos re-
guladores e membros do público que não sejam investidores, credores 
por empréstimo e outros credores, podem do mesmo modo achar úteis 
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relatórios contábil-financeiros de propósito geral. Contudo, esses relató-
rios não são direcionados primariamente a esses outros grupos. 

 

OB11. Em larga extensão, os relatórios contábil-financeiros são 
baseados em estimativas, julgamentos e modelos e não em descrições 
ou retratos exatos. A Estrutura Conceitual estabelece os conceitos que 
devem amparar tais estimativas, julgamentos e modelos. Os conceitos 
representam o objetivo que este CFC e os elaboradores dos relatórios 
contábil-financeiros devem se empenhar em alcançar. Assim como a 
maioria dos objetivos, a visão contida na Estrutura Conceitual do que 
sejam a elaboração e a divulgação do relatório contábil-financeiro 
ideal é improvável de ser atingida em sua totalidade, pelo menos no 
curto prazo, visto que se requer tempo para a compreensão, aceitação 
e implementação de novas formas de analisar transações e outros e-
ventos. Não obstante, o estabelecimento de objetivo a ser alcançado 
com empenho é essencial para que o processo de elaboração e divul-
gação de relatório contábil-financeiro venha a evoluir e tenha sua uti-
lidade aprimorada. 

 

Informação acerca dos recursos econômicos da entidade que 
reporta a informação, reivindicações e mudanças nos 
recursos e reivindicações 
 

OB12. Relatórios contábil-financeiros de propósito geral forne-
cem informação acerca da posição patrimonial e financeira da entida-
de que reporta a informação, a qual representa informação sobre os 
recursos econômicos da entidade e reivindicações contra a entidade 
que reporta a informação. Relatórios contábil-financeiros também 
fornecem informação sobre os efeitos de transações e outros eventos 
que alteram os recursos econômicos da entidade que reporta a infor-
mação e reivindicações contra ela. Ambos os tipos de informação 
fornecem dados de entrada úteis para decisões ligadas ao fornecimento 
de recursos para a entidade. 

 

Recursos econômicos e reivindicações 
 

OB13. Informação sobre a natureza e os montantes de recursos 
econômicos e reivindicações da entidade que reporta a informação 
pode auxiliar usuários a identificarem a fraqueza e o vigor financeiro 
da entidade que reporta a informação. Essa informação pode auxiliar 
os usuários a avaliar a liquidez e a solvência da entidade que reporta a 
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informação, suas necessidades em termos de financiamento adicional 
e o quão provavelmente bem sucedido será seu intento em angariar 
esse financiamento. Informações sobre as prioridades e as exigências 
de pagamento de reivindicações vigentes ajudam os usuários a predi-
zer de que forma fluxos de caixa futuros serão distribuídos entre aque-
les com reivindicações contra a entidade que reporta a informação. 

 

OB14. Diferentes tipos de recursos econômicos afetam diferen-
temente a avaliação dos usuários acerca das perspectivas da entidade 
que reporta a informação em termos de fluxos de caixa futuros. Al-
guns fluxos de caixa futuros resultam diretamente de recursos econô-
micos existentes, como, por exemplo, contas a receber. Outros fluxos 
de caixa resultam do uso variado de recursos combinados com vistas à 
produção e venda de produtos e serviços aos clientes. Muito embora 
fluxos de caixa não possam ser identificados com recursos econômi-
cos individuais (ou reivindicações), usuários dos relatórios contábil-
financeiros precisam saber a natureza e o montante dos recursos dis-
poníveis para uso nas operações da entidade que reporta a informação. 

 

Mudanças nos recursos econômicos e reivindicações 
 

OB15. Mudanças nos recursos econômicos e reivindicações da 
entidade que reporta a informação resultam da performance financeira 
da entidade (ver itens OB17 a OB20) e de outros eventos ou transa-
ções, como, por exemplo, a emissão de títulos de dívida ou de títulos 
patrimoniais (ver item OB21). Para poder avaliar adequadamente as pers-
pectivas de fluxos de caixa futuros da entidade que reporta a informação, 
os usuários precisam estar aptos a distinguir a natureza dessas mudanças. 

 

OB16. Informações sobre a performance financeira da entidade 
que reporta a informação auxiliam os usuários a compreender o retor-
no que a entidade tenha produzido sobre os seus recursos econômicos. 
Informações sobre o retorno que a entidade tenha produzido servem 
como indicativo de quão diligente a administração tem sido no de-
sempenho de suas responsabilidades para tornar eficiente e eficaz o 
uso dos recursos da entidade que reporta a informação. Informações 
sobre a variabilidade e sobre os componentes desse retorno também 
são importantes, especialmente para avaliação das incertezas associa-
das a fluxos de caixa futuros. Informações sobre a performance finan-
ceira passada da entidade que reporta a informação e sobre o quão 
diligente a administração tem sido no desempenho de suas responsabi-
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lidades são do mesmo modo úteis para predição de retornos futuros da 
entidade sobre os seus recursos econômicos. 

 

Performance financeira refletida pelo regime de 
competência (accruals) 
 

OB17. O regime de competência retrata com propriedade os efeitos 
de transações e outros eventos e circunstâncias sobre os recursos eco-
nômicos e reivindicações da entidade que reporta a informação nos 
períodos em que ditos efeitos são produzidos, ainda que os recebimen-
tos e pagamentos em caixa derivados ocorram em períodos distintos. 
Isso é importante em função de a informação sobre os recursos econô-
micos e reivindicações da entidade que reporta a informação, e sobre as 
mudanças nesses recursos econômicos e reivindicações ao longo de um 
período, fornecer melhor base de avaliação da performance passada e 
futura da entidade do que a informação puramente baseada em recebi-
mentos e pagamentos em caixa ao longo desse mesmo período. 

 

OB18. Informações sobre a performance financeira da entidade 
que reporta a informação durante um período que são reflexos de mu-
danças em seus recursos econômicos e reivindicações, e não da obten-
ção adicional de recursos diretamente de investidores e credores (ver 
item OB21), são úteis para avaliar a capacidade passada e futura da 
entidade na geração de fluxos de caixa líquidos. Essas informações 
servem de indicativos da extensão em que a entidade que reporta a 
informação tenha aumentado seus recursos econômicos disponíveis, e 
dessa forma sua capacidade de gerar fluxos de caixa líquidos por meio 
de suas operações e não pela obtenção de recursos adicionais direta-
mente de investidores e credores. 

 

OB19. Informações sobre a performance financeira da entidade 
que reporta a informação durante um período também podem ser indi-
cativos da extensão em que determinados eventos, tais como mudan-
ças nos preços de mercado ou nas taxas de juros, tenham provocado 
aumento ou diminuição nos recursos econômicos e reivindicações da 
entidade, afetando por conseguinte a capacidade de a entidade gerar a 
entrada de fluxos de caixa líquidos. 
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Performance financeira refletida pelos fluxos de 
caixa passados 
 

OB20. Informações sobre os fluxos de caixa da entidade que repor-
ta a informação durante um período também ajudam os usuários a ava-
liar a capacidade de a entidade gerar fluxos de caixa futuros líquidos. 
Elas indicam como a entidade que reporta a informação obtém e des-
pende caixa, incluindo informações sobre seus empréstimos e resgate de 
títulos de dívida, dividendos em caixa e outras distribuições em caixa 
para seus investidores, e outros fatores que podem afetar a liquidez e a 
solvência da entidade. Informações sobre os fluxos de caixa auxiliam os 
usuários a compreender as operações da entidade que reporta a informa-
ção, a avaliar suas atividades de financiamento e investimento, a avaliar 
sua liquidez e solvência e a interpretar outras informações acerca de sua 
performance financeira. 

 

Mudanças nos recursos econômicos e reivindicações 
que não são resultantes da performance financeira 
 

OB21. Os recursos econômicos e reivindicações da entidade que 
reporta a informação podem ainda mudar por outras razões que não 
sejam resultantes de sua performance financeira, como é o caso da 
emissão adicional de suas ações. Informações sobre esse tipo de mu-
dança são necessárias para dar aos usuários uma completa compreen-
são do porquê das mudanças nos recursos econômicos e reivindica-
ções da entidade que reporta a informação e as implicações dessas 
mudanças em sua futura performance financeira. 

 

CAPÍTULO 2: A ENTIDADE QUE REPORTA 
A INFORMAÇÃO  
 

[a ser acrescentado futuramente] 
 



 22 

CAPÍTULO 3: CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS 
DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA ÚTIL  

 
Índice Item 
INTRODUÇÃO QC1 – QC3 
CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL-
FINANCEIRA ÚTIL 

QC4 – QC34 

Características qualitativas fundamentais QC5 – QC18 
Relevância QC6 – QC11 
Materialidade QC 11 
Representação fidedigna QC12 – QC16 
Aplicação das características qualitativas fundamentais QC17 – QC18 

Características qualitativas de melhoria QC19 – QC34 
Comparabilidade QC20 – QC25 
Verificabilidade QC26 – QC28 
Tempestividade QC29 
Compreensibilidade QC30 – QC32 
Aplicação das características qualitativas de melhoria QC33 – QC34 

RESTRIÇÃO DE CUSTO NA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA 
INFORMAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA ÚTIL 

QC35 – QC39 
 

 

Introdução 
 

QC1. As características qualitativas da informação contábil-
financeira útil, discutidas neste capítulo, identificam os tipos de in-
formação que muito provavelmente são reputadas como as mais úteis 
para investidores, credores por empréstimos e outros credores, exis-
tentes e em potencial, para tomada de decisões acerca da entidade que 
reporta com base na informação contida nos seus relatórios contábil-
financeiros (informação contábil-financeira). 

 

QC2. Os relatórios contábil-financeiros fornecem informação so-
bre os recursos econômicos da entidade que reporta a informação, sobre 
reivindicações contra a entidade que reporta a informação e os efeitos 
de transações e outros eventos e condições que modificam esses recur-
sos e reivindicações. (Essa informação é referenciada na Estrutura Con-
ceitual como sendo uma informação sobre o fenômeno econômico). 
Alguns relatórios contábil-financeiros também incluem material expli-
cativo sobre as expectativas da administração e sobre as estratégias para 
a entidade que reporta a informação, bem como outros tipos de infor-
mação sobre o futuro (forward-looking information). 

 

QC3. As características qualitativas da informação contábil-
financeira útil (*) devem ser aplicadas à informação contábil-
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financeira fornecida pelas demonstrações contábeis, assim como à 
informação contábil-financeira fornecida por outros meios. O custo de 
gerar a informação, que é uma restrição sempre presente na entidade 
no processo de fornecer informação contábil-financeira útil, deve ser 
observado similarmente. No entanto, as considerações a serem tecidas 
quando da aplicação das características qualitativas e da restrição do 
custo podem ser diferentes para diferentes tipos de informação. Por 
exemplo, aplicá-las à informação sobre o futuro (forward-looking 
information) pode ser diferente de aplicá-las à informação sobre recur-
sos econômicos e reivindicações existentes e sobre mudanças nesses 
recursos e reivindicações. 

(*) Ao longo de toda esta Estrutura Conceitual, os termos características qualita-
tivas e restrição irão se referir a características qualitativas da informação contábil-
financeira útil e à restrição da informação contábil-financeira útil. 

 

Características qualitativas da informação 
contábil-financeira útil 
 

QC4. Se a informação contábil-financeira é para ser útil, ela pre-
cisa ser relevante e representar com fidedignidade o que se propõe a 
representar. A utilidade da informação contábil-financeira é melhora-
da se ela for comparável, verificável, tempestiva e compreensível. 

 

Características qualitativas fundamentais 
 

QC5. As características qualitativas fundamentais são relevância 
e representação fidedigna. 

 

Relevância 
 

QC6. Informação contábil-financeira relevante é aquela capaz de 
fazer diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários. A 
informação pode ser capaz de fazer diferença em uma decisão mesmo 
no caso de alguns usuários decidirem não a levar em consideração, ou 
já tiver tomado ciência de sua existência por outras fontes. 

 

QC7. A informação contábil-financeira é capaz de fazer diferença 
nas decisões se tiver valor preditivo, valor confirmatório ou ambos. 

 

QC8. A informação contábil-financeira tem valor preditivo se pu-
der ser utilizada como dado de entrada em processos empregados pelos 
usuários para predizer futuros resultados. A informação contábil-
financeira não precisa ser uma predição ou uma projeção para que pos-
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sua valor preditivo. A informação contábil-financeira com valor prediti-
vo é empregada pelos usuários ao fazerem suas próprias predições. 

 

QC9. A informação contábil-financeira tem valor confirmatório 
se retro-alimentar – servir de feedback – avaliações prévias (confirmá-
las ou alterá-las). 

 

QC10. O valor preditivo e o valor confirmatório da informação 
contábil-financeira estão inter-relacionados. A informação que tem 
valor preditivo muitas vezes também tem valor confirmatório. Por 
exemplo, a informação sobre receita para o ano corrente, a qual pode 
ser utilizada como base para predizer receitas para anos futuros, tam-
bém pode ser comparada com predições de receita para o ano corrente 
que foram feitas nos anos anteriores. Os resultados dessas compara-
ções podem auxiliar os usuários a corrigirem e a melhorarem os pro-
cessos que foram utilizados para fazer tais predições. 

 

Materialidade 
 

QC11. A informação é material se a sua omissão ou sua divulgação 
distorcida (misstating) puder influenciar decisões que os usuários tomam 
com base na informação contábil-financeira acerca de entidade específica 
que reporta a informação. Em outras palavras, a materialidade é um as-
pecto de relevância específico da entidade baseado na natureza ou na 
magnitude, ou em ambos, dos itens para os quais a informação está rela-
cionada no contexto do relatório contábil-financeiro de uma entidade em 
particular. Consequentemente, não se pode especificar um limite quantita-
tivo uniforme para materialidade ou predeterminar o que seria julgado 
material para uma situação particular. 

 

Representação fidedigna 
 

QC12. Os relatórios contábil-financeiros representam um fenôme-
no econômico em palavras e números. Para ser útil, a informação con-
tábil-financeira não tem só que representar um fenômeno relevante, mas 
tem também que representar com fidedignidade o fenômeno que se 
propõe representar. Para ser representação perfeitamente fidedigna, a 
realidade retratada precisa ter três atributos. Ela tem que ser completa, 
neutra e livre de erro. É claro, a perfeição é rara, se de fato alcançável. 
O objetivo é maximizar referidos atributos na extensão que seja possí-
vel. 
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QC13. O retrato da realidade econômica completo deve incluir 
toda a informação necessária para que o usuário compreenda o fenô-
meno sendo retratado, incluindo todas as descrições e explicações 
necessárias. Por exemplo, um retrato completo de um grupo de ativos 
incluiria, no mínimo, a descrição da natureza dos ativos que compõem 
o grupo, o retrato numérico de todos os ativos que compõem o grupo, 
e a descrição acerca do que o retrato numérico representa (por exem-
plo, custo histórico original, custo histórico ajustado ou valor justo). 
Para alguns itens, um retrato completo pode considerar ainda explica-
ções de fatos significativos sobre a qualidade e a natureza desses itens, 
fatos e circunstâncias que podem afetar a qualidade e a natureza deles, 
e os processos utilizados para determinar os números retratados. 

 

QC14. Um retrato neutro da realidade econômica é desprovido de 
viés na seleção ou na apresentação da informação contábil-financeira. 
Um retrato neutro não deve ser distorcido com contornos que possa 
receber dando a ele maior ou menor peso, ênfase maior ou menor, ou 
qualquer outro tipo de manipulação que aumente a probabilidade de a 
informação contábil-financeira ser recebida pelos seus usuários de 
modo favorável ou desfavorável. Informação neutra não significa in-
formação sem propósito ou sem influência no comportamento dos 
usuários. A bem da verdade, informação contábil-financeira relevante, 
por definição, é aquela capaz de fazer diferença nas decisões tomadas 
pelos usuários. 

 

QC15. Representação fidedigna não significa exatidão em todos 
os aspectos. Um retrato da realidade econômica livre de erros significa 
que não há erros ou omissões no fenômeno retratado, e que o processo 
utilizado, para produzir a informação reportada, foi selecionado e foi 
aplicado livre de erros. Nesse sentido, um retrato da realidade econô-
mica livre de erros não significa algo perfeitamente exato em todos os 
aspectos. Por exemplo, a estimativa de preço ou valor não observável 
não pode ser qualificada como sendo algo exato ou inexato. Entretan-
to, a representação dessa estimativa pode ser considerada fidedigna se 
o montante for descrito claramente e precisamente como sendo uma 
estimativa, se a natureza e as limitações do processo forem devida-
mente reveladas, e nenhum erro tiver sido cometido na seleção e apli-
cação do processo apropriado para desenvolvimento da estimativa. 

 

QC16. Representação fidedigna, por si só, não resulta necessari-
amente em informação útil. Por exemplo, a entidade que reporta a 
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informação pode receber um item do imobilizado por meio de subven-
ção governamental. Obviamente, a entidade ao reportar que adquiriu 
um ativo sem custo retrataria com fidedignidade o custo desse ativo, 
porém essa informação provavelmente não seria muito útil. Outro 
exemplo mais sutil seria a estimativa do montante por meio do qual o 
valor contábil do ativo seria ajustado para refletir a perda por desvalo-
rização no seu valor (impairment loss). Essa estimativa pode ser uma 
representação fidedigna se a entidade que reporta a informação tiver 
aplicado com propriedade o processo apropriado, tiver descrito com 
propriedade a estimativa e tiver revelado quaisquer incertezas que 
afetam significativamente a estimativa. Entretanto, se o nível de incer-
teza de referida estimativa for suficientemente alto, a estimativa não 
será particularmente útil. Em outras palavras, a relevância do ativo 
que está sendo representado com fidedignidade será questionável. Se 
não existir outra alternativa para retratar a realidade econômica que 
seja mais fidedigna, a estimativa nesse caso deve ser considerada a 
melhor informação disponível. 

 

Aplicação das características qualitativas fundamentais 
 

QC17. A informação precisa concomitantemente ser relevante e 
representar com fidedignidade a realidade reportada para ser útil. Nem 
a representação fidedigna de fenômeno irrelevante, tampouco a repre-
sentação não fidedigna de fenômeno relevante auxiliam os usuários a 
tomarem boas decisões. 

 
QC18. O processo mais eficiente e mais efetivo para aplicação das 

características qualitativas fundamentais usualmente seria o que segue 
(sujeito aos efeitos das características de melhoria e à restrição do custo, 
que não são considerados neste exemplo). Primeiro, identificar o fenô-
meno econômico que tenha o potencial de ser útil para os usuários da 
informação contábil-financeira reportada pela entidade. Segundo, iden-
tificar o tipo de informação sobre o fenômeno que seria mais relevante 
se estivesse disponível e que poderia ser representado com fidedignida-
de. Terceiro, determinar se a informação está disponível e pode ser re-
presentada com fidedignidade. Dessa forma, o processo de satisfazer as 
características qualitativas fundamentais chega ao seu fim. Caso contrá-
rio, o processo deve ser repetido a partir do próximo tipo de informa-
ção mais relevante. 
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Características qualitativas de melhoria 
 

QC19. Comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e com-
preensibilidade são características qualitativas que melhoram a utili-
dade da informação que é relevante e que é representada com fidedig-
nidade. As características qualitativas de melhoria podem também 
auxiliar a determinar qual de duas alternativas que sejam consideradas 
equivalentes em termos de relevância e fidedignidade de representa-
ção deve ser usada para retratar um fenômeno. 

 

Comparabilidade 
 

QC20. As decisões de usuários implicam escolhas entre alternati-
vas, como, por exemplo, vender ou manter um investimento, ou inves-
tir em uma entidade ou noutra. Consequentemente, a informação acer-
ca da entidade que reporta informação será mais útil caso possa ser 
comparada com informação similar sobre outras entidades e com in-
formação similar sobre a mesma entidade para outro período ou para 
outra data. 

 

QC21. Comparabilidade é a característica qualitativa que permite 
que os usuários identifiquem e compreendam similaridades dos itens e 
diferenças entre eles. Diferentemente de outras características qualita-
tivas, a comparabilidade não está relacionada com um único item. A 
comparação requer no mínimo dois itens. 

 

QC22. Consistência, embora esteja relacionada com a comparabi-
lidade, não significa o mesmo. Consistência refere-se ao uso dos 
mesmos métodos para os mesmos itens, tanto de um período para 
outro considerando a mesma entidade que reporta a informação, quan-
to para um único período entre entidades. Comparabilidade é o objeti-
vo; a consistência auxilia a alcançar esse objetivo. 

 

QC23. Comparabilidade não significa uniformidade. Para que a 
informação seja comparável, coisas iguais precisam parecer iguais e 
coisas diferentes precisam parecer diferentes. A comparabilidade da 
informação contábil-financeira não é aprimorada ao se fazer com que 
coisas diferentes pareçam iguais ou ainda ao se fazer coisas iguais 
parecerem diferentes. 

 

QC24. Algum grau de comparabilidade é possivelmente obtido 
por meio da satisfação das características qualitativas fundamentais. A 
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representação fidedigna de fenômeno econômico relevante deve pos-
suir naturalmente algum grau de comparabilidade com a representação 
fidedigna de fenômeno econômico relevante similar de outra entidade 
que reporta a informação. 

 

QC25. Muito embora um fenômeno econômico singular possa ser 
representado com fidedignidade de múltiplas formas, a discricionariedade 
na escolha de métodos contábeis alternativos para o mesmo fenômeno 
econômico diminui a comparabilidade. 

 

Verificabilidade 
 

QC26. A verificabilidade ajuda a assegurar aos usuários que a in-
formação representa fidedignamente o fenômeno econômico que se 
propõe representar. A verificabilidade significa que diferentes observa-
dores, cônscios e independentes, podem chegar a um consenso, embora 
não cheguem necessariamente a um completo acordo, quanto ao retrato 
de uma realidade econômica em particular ser uma representação fide-
digna. Informação quantificável não necessita ser um único ponto esti-
mado para ser verificável. Uma faixa de possíveis montantes com suas 
probabilidades respectivas pode também ser verificável. 

 

QC27. A verificação pode ser direta ou indireta. Verificação dire-
ta significa verificar um montante ou outra representação por meio de 
observação direta, como, por exemplo, por meio da contagem de cai-
xa. Verificação indireta significa checar os dados de entrada do mode-
lo, fórmula ou outra técnica e recalcular os resultados obtidos por 
meio da aplicação da mesma metodologia. Um exemplo é a verifica-
ção do valor contábil dos estoques por meio da checagem dos dados 
de entrada (quantidades e custos) e por meio do recálculo do saldo 
final dos estoques utilizando a mesma premissa adotada no fluxo do 
custo (por exemplo, utilizando o método PEPS). 

 

QC28. Pode não ser possível verificar algumas explicações e al-
guma informação contábil-financeira sobre o futuro (forward-looking 
information) até que o período futuro seja totalmente alcançado. Para 
ajudar os usuários a decidir se desejam usar dita informação, é nor-
malmente necessário divulgar as premissas subjacentes, os métodos de 
obtenção da informação e outros fatores e circunstâncias que suportam 
a informação. 
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Tempestividade 
 

QC29. Tempestividade significa ter informação disponível para to-
madores de decisão a tempo de poder influenciá-los em suas decisões. 
Em geral, a informação mais antiga é a que tem menos utilidade. Contu-
do, certa informação pode ter o seu atributo tempestividade prolongado 
após o encerramento do período contábil, em decorrência de alguns usuá-
rios, por exemplo, necessitarem identificar e avaliar tendências. 

 

Compreensibilidade 
 

QC30. Classificar, caracterizar e apresentar a informação com 
clareza e concisão torna-a compreensível. 

 

QC31. Certos fenômenos são inerentemente complexos e não po-
dem ser facilmente compreendidos. A exclusão de informações sobre 
esses fenômenos dos relatórios contábil-financeiros pode tornar a in-
formação constante em referidos relatórios mais facilmente compre-
endida. Contudo, referidos relatórios seriam considerados incompletos 
e potencialmente distorcidos (misleading). 

 

QC32. Relatórios contábil-financeiros são elaborados para usuá-
rios que têm conhecimento razoável de negócios e de atividades eco-
nômicas e que revisem e analisem a informação diligentemente. Por 
vezes, mesmo os usuários bem informados e diligentes podem sentir a 
necessidade de procurar ajuda de consultor para compreensão da in-
formação sobre um fenômeno econômico complexo. 

 

Aplicação das características qualitativas de melhoria 
 

QC33. Características qualitativas de melhoria devem ser maxi-
mizadas na extensão possível. Entretanto, as características qualitati-
vas de melhoria, quer sejam individualmente ou em grupo, não podem 
tornar a informação útil se dita informação for irrelevante ou não for 
representação fidedigna. 

 

QC34. A aplicação das características qualitativas de melhoria é 
um processo iterativo que não segue uma ordem preestabelecida. Al-
gumas vezes, uma característica qualitativa de melhoria pode ter que 
ser diminuída para maximização de outra característica qualitativa. 
Por exemplo, a redução temporária na comparabilidade como resulta-
do da aplicação prospectiva de uma nova norma contábil-financeira 
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pode ser vantajosa para o aprimoramento da relevância ou da repre-
sentação fidedigna no longo prazo. Divulgações apropriadas podem 
parcialmente compensar a não comparabilidade. 

 

Restrição de custo na elaboração e divulgação de relatório 
contábil-financeiro útil 
 

QC35. O custo de gerar a informação é uma restrição sempre pre-
sente na entidade no processo de elaboração e divulgação de relatório 
contábil-financeiro. O processo de elaboração e divulgação de relatório 
contábil-financeiro impõe custos, sendo importante que ditos custos 
sejam justificados pelos benefícios gerados pela divulgação da informa-
ção. Existem variados tipos de custos e benefícios a considerar. 

 

QC36. Fornecedores de informação contábil-financeira envidam 
grande parte de seus esforços na coleta, no processamento, na verifi-
cação e na disseminação de informação contábil-financeira, mas os 
usuários em última instância pagam por esses custos na forma de re-
tornos reduzidos. Usuários de informação contábil-financeira também 
incorrem em custos de análise e interpretação de informação forneci-
da. Se a informação demandada não é fornecida, os usuários incorrem 
em custos adicionais de obtenção da informação por meio de outras 
fontes ou por meio de sua estimativa. 

 

QC37. A elaboração e divulgação de relatório contábil-financeiro 
que seja relevante e que represente com fidedignidade o que se propõe 
representar auxilia os usuários a tomarem decisões com grau de confi-
ança maior. Isso resulta em funcionamento mais eficiente dos merca-
dos de capitais e em custo menor de capital para a economia como um 
todo. O investidor individual, o credor por empréstimo ou outro credor 
também se beneficiam desse processo por meio de decisões assentadas 
na melhor informação. Entretanto, não é possível para relatórios con-
tábil-financeiros de propósito geral fornecer toda e qualquer informa-
ção que todo usuário repute ser relevante. 

 

QC38. Na aplicação da restrição do custo, avalia-se se os bene-
fícios proporcionados pela elaboração e divulgação de informação 
em particular são provavelmente justificados pelos custos incorridos 
para fornecimento e uso dessa informação. Quando da aplicação da 
restrição do custo no desenvolvimento do padrão proposto de elabo-
ração e divulgação, o órgão normatizador deve procurar se informar 
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junto aos fornecedores da informação, usuários, auditores indepen-
dentes, acadêmicos e outros agentes sobre a natureza e quantidade 
esperada de benefícios e custos desse padrão. Em grande parte dos 
casos, as avaliações são baseadas na combinação de informação 
quantitativa e qualitativa. 

 

QC39. Em função da subjetividade inerente ao processo, as avalia-
ções de diferentes indivíduos acerca dos custos e benefícios da elabora-
ção e divulgação de itens particulares de informação contábil-financeira 
devem variar. Dessa forma, o órgão normatizador deve procurar tomar 
por base os custos e benefícios com relação à elaboração e à divulgação 
de modo geral, e não somente em relação a entidades individuais que 
reportam a informação. Isso não quer dizer que as avaliações de custos 
e benefícios sempre são justificadas pelas mesmas exigências de divul-
gação para todas as entidades. Diferenças podem ser apropriadas em 
decorrência dos tamanhos variados das entidades, das diferentes formas 
de captação de capital (publicamente ou privadamente), das diferentes 
necessidades de usuários ou de outros fatores. 
 

CAPÍTULO 4: ESTRUTURA CONCEITUAL PARA A 
ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS: TEXTO REMANESCENTE 

 
Índice Item 
PREMISSA SUBJACENTE 4.1 
Continuidade 4.1 
ELEMENTOS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 4.2 – 4.36 
Posição patrimonial e financeira 4.4 – 4.7 
Ativos 4.8 – 4.14 
Passivos 4.15 – 4.19 
Patrimônio líquido 4.20 – 4.23 
Performance 4.24 – 4.28 
Receitas 4.29 – 4.32 
Despesas 4.33 – 4.35 
Ajustes para manutenção de capital 4.36 
RECONHECIMENTO DOS ELEMENTOS DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 

4.37 – 4.53 

Probabilidade de futuros benefícios econômicos 4.40 
Confiabilidade da mensuração 4.41 – 4.43 
Reconhecimento de ativos 4.44 – 4.45 
Reconhecimento de passivos 4.46 
Reconhecimento de receitas 4.47 – 4.48 
Reconhecimento de despesas 4.49 – 4.53 
MENSURAÇÃO DOS ELEMENTOS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁ-
BEIS 

4.54 – 4.56 
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CONCEITOS DE CAPITAL E DE MANUTENÇÃO DE CAPITAL 4.57 – 4.65 
Conceitos de capital 4.57 – 4.58 
Conceitos de manutenção de capital e determinação do lucro 4.59 – 4.65 
  

 

O texto remanescente da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresen-
tação das Demonstrações Contábeis anteriormente emitida não foi emendado 
para refletir quaisquer alterações implementadas pela NBC TG 26 (R1) – 
Apresentação das Demonstrações Contábeis (a IAS 1 que o espelha foi revi-
sada pelo IASB em 2007). 
O texto remanescente será atualizado quando forem revisitados conceitual-
mente os elementos das demonstrações contábeis e suas bases de mensuração. 

 

Premissa subjacente 
 

Continuidade 
 

4.1. As demonstrações contábeis normalmente são elaboradas 
tendo como premissa que a entidade está em atividade (going concern 
assumption) e irá manter-se em operação por um futuro previsível. 
Desse modo, parte-se do pressuposto de que a entidade não tem a in-
tenção, nem tampouco a necessidade, de entrar em processo de liqui-
dação ou de reduzir materialmente a escala de suas operações. Por 
outro lado, se essa intenção ou necessidade existir, as demonstrações 
contábeis podem ter que ser elaboradas em bases diferentes e, nesse 
caso, a base de elaboração utilizada deve ser divulgada. 

 

Elementos das demonstrações contábeis 
 

4.2. As demonstrações contábeis retratam os efeitos patrimoniais 
e financeiros das transações e outros eventos, por meio do grupamento 
dos mesmos em classes amplas de acordo com as suas características 
econômicas. Essas classes amplas são denominadas de elementos das 
demonstrações contábeis. Os elementos diretamente relacionados à 
mensuração da posição patrimonial e financeira no balanço patrimoni-
al são os ativos, os passivos e o patrimônio líquido. Os elementos 
diretamente relacionados com a mensuração do desempenho na de-
monstração do resultado são as receitas e as despesas. A demonstração 
das mutações na posição financeira usualmente reflete os elementos da 
demonstração do resultado e as alterações nos elementos do balanço 
patrimonial. Assim, esta Estrutura Conceitual não identifica qualquer 
elemento que seja exclusivo dessa demonstração. 
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4.3. A apresentação desses elementos no balanço patrimonial e na 
demonstração do resultado envolve um processo de subclassificação. 
Por exemplo, ativos e passivos podem ser classificados por sua natu-
reza ou função nos negócios da entidade, a fim de mostrar as informa-
ções da maneira mais útil aos usuários para fins de tomada de decisões 
econômicas. 

 

Posição patrimonial e financeira 
 

4.4. Os elementos diretamente relacionados com a mensuração da 
posição patrimonial e financeira são os ativos, os passivos e o patri-
mônio líquido. Estes são definidos como segue: 

(a) ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de 
eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios 
econômicos para a entidade; 

(b) passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de e-
ventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de 
recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos; 

(c) patrimônio líquido é o interesse residual nos ativos da entida-
de depois de deduzidos todos os seus passivos. 

 

4.5. As definições de ativo e de passivo identificam suas característi-
cas essenciais, mas não procuram especificar os critérios que precisam ser 
observados para que eles possam ser reconhecidos no balanço patrimoni-
al. Desse modo, as definições abrangem itens que não são reconhecidos 
como ativos ou como passivos no balanço patrimonial em função de não 
satisfazerem os critérios de reconhecimento discutidos nos itens 4.37 a 
4.53. Especificamente, a expectativa de que futuros benefícios econômi-
cos fluam para a entidade ou saiam da entidade deve ser suficientemente 
certa para que seja observado o critério de probabilidade do item 4.38, 
antes que um ativo ou um passivo seja reconhecido. 

 

4.6. Ao avaliar se um item se enquadra na definição de ativo, pas-
sivo ou patrimônio líquido, deve-se atentar para a sua essência subja-
cente e realidade econômica e não apenas para sua forma legal. Assim, 
por exemplo, no caso do arrendamento mercantil financeiro, a essên-
cia subjacente e a realidade econômica são a de que o arrendatário 
adquire os benefícios econômicos do uso do ativo arrendado pela mai-
or parte da sua vida útil, em contraprestação de aceitar a obrigação de 
pagar por esse direito valor próximo do valor justo do ativo e o res-
pectivo encargo financeiro. Dessa forma, o arrendamento mercantil 
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financeiro dá origem a itens que satisfazem à definição de ativo e de 
passivo e, portanto, devem ser reconhecidos como tais no balanço 
patrimonial do arrendatário. 

 

4.7. Balanços patrimoniais elaborados de acordo com as normas, 
interpretações e comunicados técnicos vigentes podem incluir itens 
que não satisfaçam às definições de ativo ou de passivo e que não 
sejam tratados como parte do patrimônio líquido. As definições esta-
belecidas no item 4.4 devem, por outro lado, subsidiar futuras revisões 
a serem promovidas nos documentos vigentes, bem como na formula-
ção de normas, interpretações e comunicados técnicos adicionais. 

 

Ativos 
 

4.8. O benefício econômico futuro incorporado a um ativo é o seu 
potencial em contribuir, direta ou indiretamente, para o fluxo de caixa 
ou equivalentes de caixa para a entidade. Tal potencial pode ser pro-
dutivo, quando o recurso for parte integrante das atividades operacio-
nais da entidade. Pode também ter a forma de conversibilidade em 
caixa ou equivalentes de caixa ou pode ainda ser capaz de reduzir as 
saídas de caixa, como no caso de processo industrial alternativo que 
reduza os custos de produção. 

 
4.9. A entidade geralmente emprega os seus ativos na produção 

de bens ou na prestação de serviços capazes de satisfazer os desejos e 
as necessidades dos consumidores. Tendo em vista que esses bens ou 
serviços podem satisfazer esses desejos ou necessidades, os consumi-
dores se predispõem a pagar por eles e a contribuir assim para o fluxo 
de caixa da entidade. O caixa por si só rende serviços para a entidade, 
visto que exerce um comando sobre os demais recursos. 

 
4.10. Os benefícios econômicos futuros incorporados a um ativo 

podem fluir para a entidade de diversas maneiras. Por exemplo, o ati-
vo pode ser: 

(a) usado isoladamente ou em conjunto com outros ativos na pro-
dução de bens ou na prestação de serviços a serem vendidos pela enti-
dade; 

(b) trocado por outros ativos; 
(c) usado para liquidar um passivo; ou 
(d) distribuído aos proprietários da entidade. 
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4.11. Muitos ativos, como, por exemplo, itens do imobilizado, 
têm forma física. Entretanto, a forma física não é essencial para a exis-
tência de ativo. Assim sendo, as patentes e os direitos autorais, por 
exemplo, são considerados ativos, caso deles sejam esperados que 
benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e caso eles sejam 
por ela controlados. 

 
4.12. Muitos ativos, como, por exemplo, contas a receber e imó-

veis, estão associados a direitos legais, incluindo o direito de proprie-
dade. Ao determinar a existência do ativo, o direito de propriedade 
não é essencial. Assim, por exemplo, um imóvel objeto de arrenda-
mento mercantil será um ativo, caso a entidade controle os benefícios 
econômicos que são esperados que fluam da propriedade. Embora a 
capacidade de a entidade controlar os benefícios econômicos normal-
mente resulte da existência de direitos legais, o item pode, contudo, 
satisfazer à definição de ativo mesmo quando não houver controle 
legal. Por exemplo, o conhecimento (know-how) obtido por meio da 
atividade de desenvolvimento de produto pode satisfazer à definição 
de ativo quando, mantendo esse conhecimento (know-how) em segre-
do, a entidade controlar os benefícios econômicos que são esperados 
que fluam desse ativo. 

 
4.13. Os ativos da entidade resultam de transações passadas ou de 

outros eventos passados. As entidades normalmente obtêm ativos por 
meio de sua compra ou produção, mas outras transações ou eventos 
podem gerar ativos. Por exemplo, um imóvel recebido de ente gover-
namental como parte de programa para fomentar o crescimento eco-
nômico de dada região ou a descoberta de jazidas minerais. Transa-
ções ou eventos previstos para ocorrer no futuro não dão origem, por 
si só, ao surgimento de ativos. Desse modo, por exemplo, a intenção 
de adquirir estoques não atende, por si só, à definição de ativo. 

 
4.14. Há uma forte associação entre incorrer em gastos e gerar a-

tivos, mas ambas as atividades não são necessariamente indissociá-
veis. Assim, o fato de a entidade ter incorrido em gasto pode fornecer 
uma evidência de busca por futuros benefícios econômicos, mas não é 
prova conclusiva de que um item que satisfaça à definição de ativo 
tenha sido obtido. De modo análogo, a ausência de gasto relacionado 
não impede que um item satisfaça à definição de ativo e se qualifique 
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para reconhecimento no balanço patrimonial. Por exemplo, itens que 
foram doados à entidade podem satisfazer à definição de ativo. 

 
Passivos 
 
4.15. Uma característica essencial para a existência de passivo é 

que a entidade tenha uma obrigação presente. Uma obrigação é um 
dever ou responsabilidade de agir ou de desempenhar uma dada tarefa 
de certa maneira. As obrigações podem ser legalmente exigíveis em 
consequência de contrato ou de exigências estatutárias. Esse é nor-
malmente o caso, por exemplo, das contas a pagar por bens e serviços 
recebidos. Entretanto, obrigações surgem também de práticas usuais 
do negócio, de usos e costumes e do desejo de manter boas relações 
comerciais ou agir de maneira equitativa. Desse modo, se, por exem-
plo, a entidade que decida, por questão de política mercadológica ou 
de imagem, retificar defeitos em seus produtos, mesmo quando tais 
defeitos tenham se tornado conhecidos depois da expiração do período 
da garantia, as importâncias que espera gastar com os produtos já ven-
didos constituem passivos. 

 

4.16. Deve-se fazer uma distinção entre obrigação presente e 
compromisso futuro. A decisão da administração de uma entidade 
para adquirir ativos no futuro não dá origem, por si só, a uma obriga-
ção presente. A obrigação normalmente surge somente quando um 
ativo é entregue ou a entidade ingressa em acordo irrevogável para 
adquirir o ativo. Nesse último caso, a natureza irrevogável do acordo 
significa que as consequências econômicas de deixar de cumprir a 
obrigação, como, por exemplo, em função da existência de penalidade 
contratual significativa, deixam a entidade com pouca, caso haja al-
guma, liberdade para evitar o desembolso de recursos em favor da 
outra parte. 

 

4.17. A liquidação de uma obrigação presente geralmente implica 
a utilização, pela entidade, de recursos incorporados de benefícios 
econômicos a fim de satisfazer a demanda da outra parte. A liquidação 
de uma obrigação presente pode ocorrer de diversas maneiras, como, 
por exemplo, por meio de: 

(a) pagamento em caixa; 
(b) transferência de outros ativos; 
(c) prestação de serviços; 
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(d) substituição da obrigação por outra; ou 
(e) conversão da obrigação em item do patrimônio líquido. 
 

A obrigação pode também ser extinta por outros meios, tais como 
pela renúncia do credor ou pela perda dos seus direitos. 

 

4.18. Passivos resultam de transações ou outros eventos passados. 
Assim, por exemplo, a aquisição de bens e o uso de serviços dão ori-
gem a contas a pagar (a não ser que pagos adiantadamente ou na en-
trega) e o recebimento de empréstimo bancário resulta na obrigação de 
honrá-lo no vencimento. A entidade também pode ter a necessidade de 
reconhecer como passivo os futuros abatimentos baseados no volume 
das compras anuais dos clientes. Nesse caso, a venda de bens no pas-
sado é a transação que dá origem ao passivo. 

 

4.19. Alguns passivos somente podem ser mensurados por meio 
do emprego de significativo grau de estimativa. No Brasil, denomi-
nam-se esses passivos de provisões. A definição de passivo, constante 
do item 4.4, segue uma abordagem ampla. Desse modo, caso a provi-
são envolva uma obrigação presente e satisfaça os demais critérios da 
definição, ela é um passivo, ainda que seu montante tenha que ser 
estimado. Exemplos concretos incluem provisões para pagamentos a 
serem feitos para satisfazer acordos com garantias em vigor e provi-
sões para fazer face a obrigações de aposentadoria. 

 
Patrimônio líquido 
 
4.20. Embora o patrimônio líquido seja definido no item 4.4 como 

algo residual, ele pode ter subclassificações no balanço patrimonial. Por 
exemplo, na sociedade por ações, recursos aportados pelos sócios, re-
servas resultantes de retenções de lucros e reservas representando ajus-
tes para manutenção do capital podem ser demonstrados separadamente. 
Tais classificações podem ser relevantes para a tomada de decisão dos 
usuários das demonstrações contábeis quando indicarem restrições le-
gais ou de outra natureza sobre a capacidade que a entidade tem de dis-
tribuir ou aplicar de outra forma os seus recursos patrimoniais. Podem 
também refletir o fato de que determinadas partes com direitos de pro-
priedade sobre a entidade têm direitos diferentes com relação ao rece-
bimento de dividendos ou ao reembolso de capital. 
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4.21. A constituição de reservas é, por vezes, exigida pelo estatuto 
ou por lei para dar à entidade e seus credores uma margem maior de 
proteção contra os efeitos de prejuízos. Outras reservas podem ser cons-
tituídas em atendimento a leis que concedem isenções ou reduções nos 
impostos a pagar quando são feitas transferências para tais reservas. A 
existência e o tamanho de tais reservas legais, estatutárias e fiscais re-
presentam informações que podem ser importantes para a tomada de 
decisão dos usuários. As transferências para tais reservas são apropria-
ções de lucros acumulados, portanto, não constituem despesas. 

 
4.22. O montante pelo qual o patrimônio líquido é apresentado no 

balanço patrimonial depende da mensuração dos ativos e passivos. Nor-
malmente, o montante agregado do patrimônio líquido somente por coin-
cidência corresponde ao valor de mercado agregado das ações da entida-
de ou da soma que poderia ser obtida pela venda dos seus ativos líquidos 
numa base de item-por-item, ou da entidade como um todo, tomando por 
base a premissa da continuidade (going concern basis). 

 
4.23. Atividades comerciais e industriais, bem como outros negó-

cios são frequentemente exercidos por meio de firmas individuais, 
sociedades limitadas, entidades estatais e outras organizações cujas 
estruturas, legal e regulamentar, em regra, são diferentes daquelas 
aplicáveis às sociedades por ações. Por exemplo, pode haver poucas 
restrições, caso haja, sobre a distribuição aos proprietários ou a outros 
beneficiários de montantes incluídos no patrimônio líquido. Não obs-
tante, a definição de patrimônio líquido e os outros aspectos dessa 
Estrutura Conceitual que tratam do patrimônio líquido são igualmente 
aplicáveis a tais entidades. 

 
Performance 
 
4.24. O resultado é frequentemente utilizado como medida de 

performance ou como base para outras medidas, tais como o retorno 
do investimento ou o resultado por ação. Os elementos diretamente 
relacionados com a mensuração do resultado são as receitas e as des-
pesas. O reconhecimento e a mensuração das receitas e despesas e, 
consequentemente, do resultado, dependem em parte dos conceitos de 
capital e de manutenção de capital adotados pela entidade na elabora-
ção de suas demonstrações contábeis. Esses conceitos estão expostos 
nos itens 4.57 a 4.65. 
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4.25. Os elementos de receitas e despesas são definidos como segue: 
(a) receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o 

período contábil, sob a forma da entrada de recursos ou do aumento de 
ativos ou diminuição de passivos, que resultam em aumentos do pa-
trimônio líquido, e que não estejam relacionados com a contribuição 
dos detentores dos instrumentos patrimoniais; 

(b) despesas são decréscimos nos benefícios econômicos durante 
o período contábil, sob a forma da saída de recursos ou da redução de 
ativos ou assunção de passivos, que resultam em decréscimo do pa-
trimônio líquido, e que não estejam relacionados com distribuições 
aos detentores dos instrumentos patrimoniais. 

 
4.26. As definições de receitas e despesas identificam suas carac-

terísticas essenciais, mas não são uma tentativa de especificar os crité-
rios que precisam ser satisfeitos para que sejam reconhecidas na de-
monstração do resultado. Os critérios para o reconhecimento das re-
ceitas e despesas estão expostos nos itens 4.37 a 4.53. 

 

4.27. As receitas e as despesas podem ser apresentadas na de-
monstração do resultado de diferentes maneiras, de modo a serem 
prestadas informações relevantes para a tomada de decisões econômi-
cas. Por exemplo, é prática comum distinguir os itens de receitas e 
despesas que surgem no curso das atividades usuais da entidade da-
queles que não surgem. Essa distinção é feita considerando que a ori-
gem de um item é relevante para a avaliação da capacidade que a enti-
dade tem de gerar caixa ou equivalentes de caixa no futuro. Por exem-
plo, atividades incidentais como a venda de um investimento de longo 
prazo são improváveis de voltarem a ocorrer em base regular. Quando 
da distinção dos itens dessa forma, deve-se levar em conta a natureza 
da entidade e suas operações. Itens que resultam das atividades usuais 
de uma entidade podem não ser usuais em outras entidades. 

 

4.28. A distinção entre itens de receitas e de despesas e a sua com-
binação de diferentes maneiras também permitem demonstrar várias 
formas de medir a performance da entidade, com maior ou menor grau 
de abrangência dos itens. Por exemplo, a demonstração do resultado 
pode apresentar a margem bruta, o lucro ou o prejuízo das atividades 
usuais antes dos tributos sobre o resultado, o lucro ou o prejuízo das 
atividades usuais depois desses tributos e o lucro ou prejuízo líquido. 
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Receitas 
 

4.29. A definição de receita abrange tanto receitas propriamente 
ditas quanto ganhos. A receita surge no curso das atividades usuais da 
entidade e é designada por uma variedade de nomes, tais como ven-
das, honorários, juros, dividendos, royalties, aluguéis. 

 

4.30. Ganhos representam outros itens que se enquadram na defi-
nição de receita e podem ou não surgir no curso das atividades usuais da 
entidade, representando aumentos nos benefícios econômicos e, como 
tais, não diferem, em natureza, das receitas. Consequentemente, não são 
considerados como elemento separado nesta Estrutura Conceitual. 

 

4.31. Ganhos incluem, por exemplo, aqueles que resultam da 
venda de ativos não circulantes. A definição de receita também inclui 
ganhos não realizados. Por exemplo, os que resultam da reavaliação 
de títulos e valores mobiliários negociáveis e os que resultam de au-
mentos no valor contábil de ativos de longo prazo. Quando esses ga-
nhos são reconhecidos na demonstração do resultado, eles são usual-
mente apresentados separadamente, porque sua divulgação é útil para 
fins de tomada de decisões econômicas. Os ganhos são, em regra, 
reportados líquidos das respectivas despesas. 

 

4.32. Vários tipos de ativos podem ser recebidos ou aumentados 
por meio da receita; exemplos incluem caixa, contas a receber, bens e 
serviços recebidos em troca de bens e serviços fornecidos. A receita 
também pode resultar da liquidação de passivos. Por exemplo, a enti-
dade pode fornecer mercadorias e serviços ao credor por empréstimo 
em liquidação da obrigação de pagar o empréstimo. 

 

Despesas 
 

4.33. A definição de despesas abrange tanto as perdas quanto as des-
pesas propriamente ditas que surgem no curso das atividades usuais da 
entidade. As despesas que surgem no curso das atividades usuais da enti-
dade incluem, por exemplo, o custo das vendas, salários e depreciação. 
Geralmente, tomam a forma de desembolso ou redução de ativos como 
caixa e equivalentes de caixa, estoques e ativo imobilizado. 

 

4.34. Perdas representam outros itens que se enquadram na defi-
nição de despesas e podem ou não surgir no curso das atividades usu-
ais da entidade, representando decréscimos nos benefícios econômicos 
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e, como tais, não diferem, em natureza, das demais despesas. Conse-
quentemente, não são consideradas como elemento separado nesta 
Estrutura Conceitual. 

 

4.35. Perdas incluem, por exemplo, as que resultam de sinistros 
como incêndio e inundações, assim como as que decorrem da venda 
de ativos não circulantes. A definição de despesas também inclui as 
perdas não realizadas. Por exemplo, as que surgem dos efeitos dos 
aumentos na taxa de câmbio de moeda estrangeira com relação aos 
empréstimos da entidade a pagar em tal moeda. Quando as perdas são 
reconhecidas na demonstração do resultado, elas são geralmente de-
monstradas separadamente, pois sua divulgação é útil para fins de 
tomada de decisões econômicas. As perdas são, em regra, reportadas 
líquidas das respectivas receitas. 

 

Ajustes para manutenção de capital 
 

4.36. A reavaliação ou a atualização de ativos e passivos dão 
margem a aumentos ou a diminuições do patrimônio líquido. Embora 
tais aumentos ou diminuições se enquadrem na definição de receitas e 
de despesas, sob certos conceitos de manutenção de capital eles não 
são incluídos na demonstração do resultado. Em vez disso, tais itens 
são incluídos no patrimônio líquido como ajustes para manutenção do 
capital ou reservas de reavaliação. Esses conceitos de manutenção de 
capital estão expostos nos itens 4.57 a 4.65 desta Estrutura Conceitual. 

 

Reconhecimento dos elementos das demonstrações contábeis 
 

4.37. Reconhecimento é o processo que consiste na incorporação 
ao balanço patrimonial ou à demonstração do resultado de item que se 
enquadre na definição de elemento e que satisfaça os critérios de reco-
nhecimento mencionados no item 4.38. Envolve a descrição do item, a 
mensuração do seu montante monetário e a sua inclusão no balanço 
patrimonial ou na demonstração do resultado. Os itens que satisfazem 
os critérios de reconhecimento devem ser reconhecidos no balanço pa-
trimonial ou na demonstração do resultado. A falta de reconhecimento 
de tais itens não é corrigida pela divulgação das práticas contábeis ado-
tadas nem tampouco pelas notas explicativas ou material elucidativo. 

 
4.38. Um item que se enquadre na definição de um elemento deve 

ser reconhecido se: 
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(a) for provável que algum benefício econômico futuro associado 
ao item flua para a entidade ou flua da entidade; e 

(b) o item tiver custo ou valor que possa ser mensurado com con-
fiabilidade (*). 

 
(*) A informação é confiável quando ela é completa, neutra e livre de erro. 

 

4.39. Ao avaliar se um item se enquadra nesses critérios e, por-
tanto, se qualifica para fins de reconhecimento nas demonstrações 
contábeis, é necessário considerar as observações sobre materialidade 
registradas no Capítulo 3 – Características Qualitativas da Informa-
ção Contábil-Financeira Útil. O inter-relacionamento entre os ele-
mentos significa que um item que se enquadre na definição e nos cri-
térios de reconhecimento de determinado elemento, por exemplo, um 
ativo, requer automaticamente o reconhecimento de outro elemento, 
por exemplo, uma receita ou um passivo. 

 

Probabilidade de futuros benefícios econômicos 
 

4.40. O conceito de probabilidade deve ser adotado nos critérios 
de reconhecimento para determinar o grau de incerteza com que os 
benefícios econômicos futuros referentes ao item venham a fluir para a 
entidade ou a fluir da entidade. O conceito está em conformidade com a 
incerteza que caracteriza o ambiente no qual a entidade opera. As avali-
ações acerca do grau de incerteza atrelado ao fluxo de benefícios eco-
nômicos futuros devem ser feitas com base na evidência disponível 
quando as demonstrações contábeis são elaboradas. Por exemplo, quan-
do for provável que uma conta a receber devida à entidade será paga 
pelo devedor, é então justificável, na ausência de qualquer evidência em 
contrário, reconhecer a conta a receber como ativo. Para uma ampla 
população de contas a receber, entretanto, algum grau de inadimplência 
é normalmente considerado provável; dessa forma, reconhece-se como 
despesa a esperada redução nos benefícios econômicos. 

 

Confiabilidade da mensuração 
 

4.41. O segundo critério para reconhecimento de um item é que 
ele possua custo ou valor que possa ser mensurado com confiabilida-
de. Em muitos casos, o custo ou valor precisa ser estimado; o uso de 
estimativas razoáveis é parte essencial da elaboração das demonstra-
ções contábeis e não prejudica a sua confiabilidade. Quando, entretan-
to, não puder ser feita estimativa razoável, o item não deve ser reco-
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nhecido no balanço patrimonial ou na demonstração do resultado. Por 
exemplo, o valor que se espera receber de uma ação judicial pode 
enquadrar-se nas definições tanto de ativo quanto de receita, assim 
como nos critérios probabilísticos exigidos para reconhecimento. To-
davia, se não é possível mensurar com confiabilidade o montante que 
será recebido, ele não deve ser reconhecido como ativo ou receita. A 
existência da reclamação deve ser, entretanto, divulgada nas notas 
explicativas ou nos quadros suplementares. 

 

4.42. Um item que, em determinado momento, deixe de se en-
quadrar nos critérios de reconhecimento constantes do item 4.38 pode 
qualificar-se para reconhecimento em data posterior, como resultado 
de circunstâncias ou eventos subsequentes. 

 

4.43. Um item que possui as características essenciais de elemen-
to, mas não atende aos critérios para reconhecimento pode, contudo, 
requerer sua divulgação em notas explicativas, em material explicativo 
ou em quadros suplementares. Isso é apropriado quando a divulgação 
do item for considerada relevante para a avaliação da posição patri-
monial e financeira, do desempenho e das mutações na posição finan-
ceira da entidade por parte dos usuários das demonstrações contábeis. 

 

Reconhecimento de ativos 
 

4.44. Um ativo deve ser reconhecido no balanço patrimonial 
quando for provável que benefícios econômicos futuros dele proveni-
entes fluirão para a entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado 
com confiabilidade. 

 

4.45. Um ativo não deve ser reconhecido no balanço patrimonial 
quando os gastos incorridos não proporcionarem a expectativa prová-
vel de geração de benefícios econômicos para a entidade além do pe-
ríodo contábil corrente. Ao invés disso, tal transação deve ser reco-
nhecida como despesa na demonstração do resultado. Esse tratamento 
não implica dizer que a intenção da administração ao incorrer nos 
gastos não tenha sido a de gerar benefícios econômicos futuros para a 
entidade ou que a administração tenha sido mal conduzida. A única 
implicação é que o grau de certeza quanto à geração de benefícios 
econômicos para a entidade, além do período contábil corrente, é insu-
ficiente para garantir o reconhecimento do ativo. 
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Reconhecimento de passivos 
 

4.46. Um passivo deve ser reconhecido no balanço patrimonial 
quando for provável que uma saída de recursos detentores de benefí-
cios econômicos seja exigida em liquidação de obrigação presente e o 
valor pelo qual essa liquidação se dará puder ser mensurado com con-
fiabilidade. Na prática, as obrigações originadas de contratos ainda 
não integralmente cumpridos de modo proporcional – proportionately 
unperformed (por exemplo, passivos decorrentes de pedidos de com-
pra de produtos e mercadorias ainda não recebidos) - não são geral-
mente reconhecidas como passivos nas demonstrações contábeis. Con-
tudo, tais obrigações podem enquadrar-se na definição de passivos 
caso sejam atendidos os critérios de reconhecimento nas circunstân-
cias específicas, e podem qualificar-se para reconhecimento. Nesses 
casos, o reconhecimento dos passivos exige o reconhecimento dos 
correspondentes ativos ou despesas. 

 

Reconhecimento de receitas 
 

4.47. A receita deve ser reconhecida na demonstração do resultado 
quando resultar em aumento nos benefícios econômicos futuros relacio-
nado com aumento de ativo ou com diminuição de passivo, e puder ser 
mensurado com confiabilidade. Isso significa, na prática, que o reconhe-
cimento da receita ocorre simultaneamente com o reconhecimento do 
aumento nos ativos ou da diminuição nos passivos (por exemplo, o au-
mento líquido nos ativos originado da venda de bens e serviços ou o de-
créscimo do passivo originado do perdão de dívida a ser paga). 

 

4.48. Os procedimentos normalmente adotados, na prática, para 
reconhecimento da receita, como, por exemplo, a exigência de que a 
receita tenha sido ganha, são aplicações dos critérios de reconheci-
mento definidos nesta Estrutura Conceitual. Tais procedimentos são 
geralmente direcionados para restringir o reconhecimento como recei-
ta àqueles itens que possam ser mensurados com confiabilidade e te-
nham suficiente grau de certeza. 

 

Reconhecimento de despesas 
 

4.49. As despesas devem ser reconhecidas na demonstração do 
resultado quando resultarem em decréscimo nos benefícios econômi-
cos futuros, relacionado com o decréscimo de um ativo ou o aumento 
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de um passivo, e puder ser mensurado com confiabilidade. Isso signi-
fica, na prática, que o reconhecimento da despesa ocorre simultanea-
mente com o reconhecimento de aumento nos passivos ou de diminui-
ção nos ativos (por exemplo, a alocação por competência de obriga-
ções trabalhistas ou da depreciação de equipamento). 

 

4.50. As despesas devem ser reconhecidas na demonstração do 
resultado com base na associação direta entre elas e os corresponden-
tes itens de receita. Esse processo, usualmente chamado de confronta-
ção entre despesas e receitas (regime de competência), envolve o re-
conhecimento simultâneo ou combinado das receitas e despesas que 
resultem diretamente ou conjuntamente das mesmas transações ou 
outros eventos. Por exemplo, os vários componentes de despesas que 
integram o custo das mercadorias vendidas devem ser reconhecidos no 
mesmo momento em que a receita derivada da venda das mercadorias 
é reconhecida. Contudo, a aplicação do conceito de confrontação, de 
acordo com esta Estrutura Conceitual, não autoriza o reconhecimento 
de itens no balanço patrimonial que não satisfaçam à definição de 
ativos ou passivos. 

 

4.51. Quando se espera que os benefícios econômicos sejam ge-
rados ao longo de vários períodos contábeis e a associação com a cor-
respondente receita somente possa ser feita de modo geral e indireto, 
as despesas devem ser reconhecidas na demonstração do resultado 
com base em procedimentos de alocação sistemática e racional. Mui-
tas vezes isso é necessário ao reconhecer despesas associadas com o 
uso ou o consumo de ativos, tais como itens do imobilizado, ágio pela 
expectativa de rentabilidade futura (goodwill), marcas e patentes. Em 
tais casos, a despesa é designada como depreciação ou amortização. 
Esses procedimentos de alocação destinam-se a reconhecer despesas 
nos períodos contábeis em que os benefícios econômicos associados a 
tais itens sejam consumidos ou expirem. 

 

4.52. A despesa deve ser reconhecida imediatamente na demons-
tração do resultado quando o gasto não produzir benefícios econômi-
cos futuros ou quando, e na extensão em que, os benefícios econômi-
cos futuros não se qualificarem, ou deixarem de se qualificar, para 
reconhecimento no balanço patrimonial como ativo. 

 

4.53. A despesa também deve ser reconhecida na demonstração 
do resultado nos casos em que um passivo é incorrido sem o corres-
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pondente reconhecimento de ativo, como no caso de passivo decorren-
te de garantia de produto. 

 

Mensuração dos elementos das demonstrações contábeis 
 

4.54. Mensuração é o processo que consiste em determinar os 
montantes monetários por meio dos quais os elementos das demons-
trações contábeis devem ser reconhecidos e apresentados no balanço 
patrimonial e na demonstração do resultado. Esse processo envolve a 
seleção da base específica de mensuração. 

 

4.55. Um número variado de bases de mensuração é empregado 
em diferentes graus e em variadas combinações nas demonstrações 
contábeis. Essas bases incluem o que segue: 

(a) Custo histórico. Os ativos são registrados pelos montantes pa-
gos em caixa ou equivalentes de caixa ou pelo valor justo dos recursos 
entregues para adquiri-los na data da aquisição. Os passivos são registra-
dos pelos montantes dos recursos recebidos em troca da obrigação ou, em 
algumas circunstâncias (como, por exemplo, imposto de renda), pelos 
montantes em caixa ou equivalentes de caixa se espera serão necessários 
para liquidar o passivo no curso normal das operações. 

(b) Custo corrente. Os ativos são mantidos pelos montantes em 
caixa ou equivalentes de caixa que teriam de ser pagos se esses mes-
mos ativos ou ativos equivalentes fossem adquiridos na data do balan-
ço. Os passivos são reconhecidos pelos montantes em caixa ou equi-
valentes de caixa, não descontados, que se espera seriam necessários 
para liquidar a obrigação na data do balanço. 

(c) Valor realizável (valor de realização ou de liquidação). Os 
ativos são mantidos pelos montantes em caixa ou equivalentes de cai-
xa que poderiam ser obtidos pela sua venda em forma ordenada. Os 
passivos são mantidos pelos seus montantes de liquidação, isto é, pe-
los montantes em caixa ou equivalentes de caixa, não descontados, 
que se espera serão pagos para liquidar as correspondentes obrigações 
no curso normal das operações. 

(d) Valor presente. Os ativos são mantidos pelo valor presente, 
descontado, dos fluxos futuros de entradas líquidas de caixa que se 
espera seja gerado pelo item no curso normal das operações. Os passi-
vos são mantidos pelo valor presente, descontado, dos fluxos futuros 
de saídas líquidas de caixa que se espera serão necessários para liqui-
dar o passivo no curso normal das operações. 
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4.56. A base de mensuração mais comumente adotada pelas enti-
dades na elaboração de suas demonstrações contábeis é o custo histó-
rico. Ele é normalmente combinado com outras bases de mensuração. 
Por exemplo, os estoques são geralmente mantidos pelo menor valor 
entre o custo e o valor líquido de realização, os títulos e valores mobi-
liários negociáveis podem em determinadas circunstâncias ser manti-
dos a valor de mercado e os passivos decorrentes de pensões são man-
tidos pelo seu valor presente. Ademais, em algumas circunstâncias, 
determinadas entidades usam a base de custo corrente como resposta à 
incapacidade de o modelo contábil de custo histórico enfrentar os 
efeitos das mudanças de preços dos ativos não monetários. 

 

Conceitos de capital e de manutenção de capital 
 

Conceitos de capital 
 

4.57. O conceito de capital financeiro (ou monetário) é adotado 
pela maioria das entidades na elaboração de suas demonstrações con-
tábeis. De acordo com o conceito de capital financeiro, tal como o 
dinheiro investido ou o seu poder de compra investido, o capital é 
sinônimo de ativos líquidos ou patrimônio líquido da entidade. Segun-
do o conceito de capital físico, tal como capacidade operacional, o 
capital é considerado como a capacidade produtiva da entidade basea-
da, por exemplo, nas unidades de produção diária. 

 

4.58. A seleção do conceito de capital apropriado para a entidade 
deve estar baseada nas necessidades dos usuários das demonstrações 
contábeis. Assim, o conceito de capital financeiro deve ser adotado se 
os usuários das demonstrações contábeis estiverem primariamente 
interessados na manutenção do capital nominal investido ou no poder 
de compra do capital investido. Se, contudo, a principal preocupação 
dos usuários for com a capacidade operacional da entidade, o conceito 
de capital físico deve ser adotado. O conceito escolhido indica o obje-
tivo a ser alcançado na determinação do lucro, mesmo que possa haver 
algumas dificuldades de mensuração ao tornar operacional o conceito. 

 

Conceitos de manutenção de capital e determinação do lucro 
 

4.59. Os conceitos de capital mencionados no item 4.57 dão ori-
gem aos seguintes conceitos de manutenção de capital: 

(a) Manutenção do capital financeiro. De acordo com esse 
conceito, o lucro é considedrado auferido somente se o montante fi-
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nanceiro (ou dinheiro) dos ativos líquidos no fim do período exceder o 
seu montante financeiro (ou dinheiro) no começo do período, depois 
de excluídas quaisquer distribuições aos proprietários e seus aportes 
de capital durante o período. A manutenção do capital financeiro pode 
ser medida em qualquer unidade monetária nominal ou em unidades 
de poder aquisitivo constante. 

(b) Manutenção do capital físico. De acordo com esse conceito, 
o lucro é considerado auferido somente se a capacidade física produti-
va (ou capacidade operacional) da entidade (ou os recursos ou fundos 
necessários para atingir essa capacidade) no fim do período exceder a 
capacidade física produtiva no início do período, depois de excluídas 
quaisquer distribuições aos proprietários e seus aportes de capital du-
rante o período. 

 

4.60. O conceito de manutenção de capital está relacionado com a 
forma pela qual a entidade define o capital que ela procura manter. Ele 
representa um elo entre os conceitos de capital e os conceitos de lucro, 
pois fornece um ponto de referência para medição do lucro; é uma 
condição essencial para distinção entre o retorno sobre o capital da 
entidade e a recuperação do capital; somente os ingressos de ativos 
que excedam os montantes necessários para manutenção do capital 
podem ser considerados como lucro e, portanto, como retorno sobre o 
capital. Portanto, o lucro é o montante remanescente depois que as 
despesas (inclusive os ajustes de manutenção do capital, quando for 
apropriado) tiverem sido deduzidas do resultado. Se as despesas exce-
derem as receitas, o montante residual será um prejuízo. 

 

4.61. O conceito de manutenção do capital físico requer a adoção do 
custo corrente  como base de mensuração. O conceito de manutenção do 
capital financeiro, entretanto, não requer o uso de uma base específica de 
mensuração. A escolha da base conforme este conceito depende do tipo 
de capital financeiro que a entidade está procurando manter. 

 

4.62. A principal diferença entre os dois conceitos de manutenção 
de capital está no tratamento dos efeitos das mudanças nos preços dos 
ativos e passivos da entidade. Em termos gerais, a entidade terá man-
tido seu capital se ela tiver tanto capital no fim do período como tinha 
no início, computados os efeitos das distribuições aos proprietários e 
seus aportes para o capital durante esse período. Qualquer valor além 
daquele necessário para manter o capital do início do período é lucro. 
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4.63. De acordo com o conceito de manutenção do capital finan-
ceiro, por meio do qual o capital é definido em termos de unidades 
monetárias nominais, o lucro representa o aumento do capital monetá-
rio nominal ao longo do período. Assim, os aumentos nos preços de 
ativos mantidos ao longo do período, convencionalmente designados 
como ganhos de estocagem, são, conceitualmente, lucros. Entretanto, 
eles podem não ser reconhecidos como tais até que os ativos sejam 
realizados mediante transação de troca. Quando o conceito de manu-
tenção do capital financeiro é definido em termos de unidades de po-
der aquisitivo constante, o lucro representa o aumento no poder de 
compra investido ao longo do período. Assim, somente a parcela do 
aumento nos preços dos ativos que exceder o aumento no nível geral 
de preços é considerada como lucro. O restante do aumento é tratado 
como ajuste para manutenção do capital e, consequentemente, como 
parte integrante do patrimônio líquido. 

 
4.64. De acordo com o conceito de manutenção do capital físico, 

quando o capital é definido em termos de capacidade física produtiva, 
o lucro representa o aumento desse capital ao longo do período. Todas 
as mudanças de preços afetando ativos e passivos da entidade são 
vistas, nesse conceito, como mudanças na mensuração da capacidade 
física produtiva da entidade. Assim sendo, devem ser tratadas como 
ajustes para manutenção do capital, que são parte do patrimônio líqui-
do, e não como lucro. 

 
4.65. A seleção das bases de mensuração e do conceito de manu-

tenção de capital é que determina o modelo contábil a ser utilizado na 
elaboração das demonstrações contábeis. Diferentes modelos contá-
beis apresentam diferentes graus de relevância e confiabilidade e, 
como em outras áreas, a administração deve buscar o equilíbrio entre a 
relevância e a confiabilidade. Esta Estrutura Conceitual é aplicável ao 
elenco de modelos contábeis e fornece orientação para elaboração e 
apresentação das demonstrações contábeis elaboradas conforme o 
modelo escolhido. No momento presente, não é intenção do CFC ele-
ger um modelo em particular a não ser em circunstâncias excepcio-
nais. Essa intenção será, contudo, revista vis-à-vis os desenvolvimen-
tos que forem sendo observados no mundo. 
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TABELA DE EQUIVALÊNCIA 
 
Esta tabela mostra como o conteúdo da Estrutura Conceitual ante-
rior e a atual se correspondem. 
 

Estrutura Conceitual 
Anterior 

Estrutura Conceitual 
Atual 

Prefácio e Introdução 
Itens 1 a 5 

Introdução 

6 a 21 Substituídos pelo Capítulo 1 
22 Eliminado 
23 4.1 

24 a 46 Substituído pelo Capítulo 3 
47 a 110 Capítulo 4 
47 e 48 4.2 e 4.3 
49 a 52 4.4 a 4.7 
53 a 59 4.8 a 4.14 
60 a 64 4.15 a 4.19 
65 a 68 4.20 a 4.23 
69 a 73 4.24 a 4.28 
74 a 77 4.29 a 4.32 
78 a 80 4.33 a 4.35 

81 4.36 
82 a 84 4.37 a 4.39 

85 4.40 
86 a 88 4.41 a 4.43 
89 e 90 4.44 e 4.45 

91 4.46 
92 e 93 4.47 e 4.48 
94 a 98 4.49 a 4.53 

99 a 101 4.54 a 4.56 
102 e 103 4.57 e 4.58 
104 a 110 4.59 a 4.65 

 
 
 
 
 
(1) Publicada no DOU de 16-12-2011. 
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A Resolução CFC n.º 1.329/11 alterou a sigla e a numeração desta Norma de NBC T 19.10 para NBC TG 
01 (R2) e de outras normas citadas: de NBC T 19.20 para NBC TG 16 (R1); de NBC T 19.21 para NBC TG 
17; de NBC T 19.2 para NBC TG 32 (R2); de NBC T 19.31 para NBC TG 33; de NBC T 19.26 para NBC 
TG 28 (R1); de NBC T 19.29 para NBC TG 29 (R1); de NBC T 19.16 para NBC TG 11; de NBC T 19.28 
para NBC TG 31 (R2); de NBC T 19.36 para NBC TG 36 (R2); de NBC T 19.35 para NBC TG 35 (R1); de 
NBC T 19.37 para NBC TG 18; de NBC T 19.38 para NBC TG 19 (R1); de NBC T 19.32 para NBC TG 38 
(R1); de NBC T 19.1 para NBC TG 27 (R1); de NBC T 19.7 para NBC TG 25; de NBC T 19.25 para NBC 
TG 22; de NBC T 19.23 para NBC TG 15 (R2); de NBC T 19.8 para NBC TG 04 (R1); e IT 02 para CTG 
03. 

 
 

RESOLUÇÃO CFC nº 1.292 (1) 

de 20 de agosto de 2010 
 
 

Aprova a NBC TG 01 – Redução ao Va-
lor Recuperável de Ativos. 

 
 
O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercí-

cio de suas atribuições legais e regimentais, e com fundamento no 
disposto na alínea “f” do art. 6º do Decreto-Lei nº 9.295-46, alterado 
pela Lei nº 12.249-10, 

 
RESOLVE:  
 
Art. 1º Aprovar a NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável 

de Ativos que tem por base o Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1) 
(IAS 36 do IASB). 

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

aplicando-se aos exercícios encerrados a partir de dezembro de 2010, 
quando será revogada a Resolução CFC nº 1.110-07, publicada no 
DOU, Seção I, de 7-12-07. 

 
Brasília, 20 de agosto de 2010. 
 
Juarez Domingues Carneiro – Presidente 
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NBC TG 01 (R3) – REDUÇÃO AO VALOR 
RECUPERÁVEL DE ATIVOS 

 
A letra R mais o número que identifica sua alteração (R1, R2, ...) foi adicionada à sigla da 
Norma para identificar o número da consolidação e facilitar a pesquisa no site do CFC. As 
citações desta Norma em outras é identifica pela sua sigla sem a referência a R1, R2, pois, essas 
referências são sempre da norma em vigor, evitando, assim, que em cada alteração da norma 
não haja necessidade de se ajustar as citações em outras normas. 
 
Índice Item 
OBJETIVO 1 
ALCANCE 2 – 5 
DEFINIÇÕES 6 
IDENTIFICAÇÃO DE ATIVO QUE PODE ESTAR DESVALORIZADO 7 – 17 
MENSURAÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL 18 – 57 
Mensuração do valor recuperável de ativo intangível com vida útil indefinida 24 
Valor justo líquido de despesa de venda 25 – 29 
Valor em uso 30 – 57 

Base para estimativas de fluxos de caixa futuros 33 – 38 
Composição das estimativas de fluxos de caixa futuros 39 – 53 
Fluxos de caixa futuros em moeda estrangeira 54 
Taxa de desconto 55 – 57 

RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO DE PERDA POR DESVALORIZAÇÃO 58 – 64 
UNIDADE GERADORA DE CAIXA E ÁGIO POR EXPECTATIVA DE 
RENTABILIDADE FUTURA (GOODWILL) 

65 – 108 

Identificação da unidade geradora de caixa à qual um ativo pertence 66 – 73 
Valor recuperável e valor contábil de unidade geradora de caixa 74 – 103 

Ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) 80 – 99 
Alocação do ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) a unidade ge-
radora de caixa 

80 – 87 

Testando unidade geradora de caixa com ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (goodwill) para redução ao valor recuperável 

88 – 95 

Momento dos testes de redução ao valor recuperável 96 – 99 
Ativo corporativo 100 – 103 

Desvalorização em uma unidade geradora de caixa 104 – 108 
REVERSÃO DE PERDA POR DESVALORIZAÇÃO 109 – 125 
Reversão de perda por desvalorização para ativo individual 117 – 121 
Reversão de perda por desvalorização para uma unidade geradora de caixa 122 – 123 
Reversão de perda por desvalorização do ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (goodwill) 

124 – 125 

DIVULGAÇÃO 126 – 136 
Estimativas utilizadas para mensurar o valor recuperável de unidade geradora 
de caixa contendo ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) ou 
ativo intangível com vida útil indefinida 

134 – 136 

APÊNDICES A, B e C  
 

Objetivo 
 

1. O objetivo desta Norma é estabelecer procedimentos que a en-
tidade deve aplicar para assegurar que seus ativos estejam registrados 
contabilmente por valor que não exceda seus valores de recuperação. 
Um ativo está registrado contabilmente por valor que excede seu valor 
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de recuperação se o seu valor contábil exceder o montante a ser recu-
perado pelo uso ou pela venda do ativo. Se esse for o caso, o ativo é 
caracterizado como sujeito ao reconhecimento de perdas, e a Norma 
requer que a entidade reconheça um ajuste para perdas por desvalori-
zação. A Norma também especifica quando a entidade deve reverter 
um ajuste para perdas por desvalorização e estabelece as divulgações 
requeridas. 

 
Alcance 
 
2.  Esta Norma deve ser aplicada na contabilização de ajuste para 

perdas por desvalorização de todos os ativos, exceto: 
(a) estoques (ver NBC TG 16 – Estoques); 
(b) ativos advindos de contratos de construção (ver NBC TG 17 – 

Contratos de Construção); 
(c) ativos fiscais diferidos (ver NBC TG 32 – Tributos sobre o 

Lucro); 
(d) ativos advindos de planos de benefícios a empregados (ver 

NBC TG 33 – Benefícios a Empregados); 
(e) ativos financeiros que estejam dentro do alcance das normas 

do CFC que disciplinam instrumentos financeiros; 
(f) propriedade para investimento que seja mensurada ao valor 

justo (ver NBC TG 28 – Propriedade para Investimento); 
(g) ativos biológicos relacionados à atividade agrícola dentro do 

alcance da NBC TG 29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola que 
sejam mensurados ao valor justo líquido de despesas de vender; (4) 

(h) custos de aquisição diferidos e ativos intangíveis advindos de 
direitos contratuais de companhia de seguros contidos em contrato de 
seguro dentro do alcance da NBC TG 11 – Contratos de Seguro; e 

(i) ativos não circulantes (ou grupos de ativos disponíveis para 
venda) classificados como mantidos para venda em consonância com 
a NBC TG 31 – Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Opera-
ção Descontinuada. 

 

3. Esta Norma não se aplica a estoques, ativos advindos de con-
tratos de construção, ativos fiscais diferidos, ativos advindos de planos 
de benefícios a empregados ou ativos classificados como mantidos 
para venda (ou incluídos em grupo de ativos que seja classificado 
como disponível para venda) em decorrência de as normas do CFC 
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vigentes aplicáveis a esses ativos conterem disposições orientadoras 
para reconhecimento e mensuração desses ativos. 

 
4. Esta Norma é aplicada a ativos financeiros classificados como: 
(a) controladas, conforme definido na NBC TG 36 – Demonstra-

ções Consolidadas; (2) 

(b) coligadas, conforme definido na NBC TG 18 – Investimento 
em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em 
Conjunto; e (2) 

(c) empreendimento controlado em conjunto, conforme definido 
na NBC TG 19 – Negócios em Conjunto.(2) 

 
Para perdas por desvalorização com outros ativos financeiros, de-

vem ser aplicadas a NBC TG 38 – Instrumentos Financeiros: Reco-
nhecimento e Mensuração e a CTG 03 – Instrumentos Financeiros: 
Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação. 

 
5. Esta Norma não se aplica a ativos financeiros dentro do alcance 

da NBC TG 38 (R1), propriedades para investimento mensuradas ao 
valor justo, dentro do alcance da NBC TG 28 ou ativos biológicos rela-
cionados à atividade agrícola mensurados ao valor justo líquido de des-
pesas de vendas dentro do alcance da NBC TG 29. Entretanto, esta 
Norma é aplicada a ativos que são registrados pelo valor reavaliado 
(valor justo na data de reavaliação, se permitida legalmente, menos 
qualquer depreciação acumulada subsequente e perdas acumuladas por 
redução ao valor recuperável subsequentes) em consonância com outras 
normas do CFC e com a legislação brasileira, conforme modelo de rea-
valiação previsto na NBC TG 27 – Ativo Imobilizado e na NBC TG 04 
– Ativo Intangível. A única diferença entre o valor justo do ativo e seu 
valor justo menos custos de alienação são os custos incrementais diretos 
atribuíveis à alienação do ativo: 

(a)  se as despesas para a baixa são insignificantes, o valor 
recuperável do ativo reavaliado está necessariamente próximo a (ou 
pouco maior do que) seu valor reavaliado. Nesse caso, depois de 
serem aplicadas as determinações para contabilizar a reavaliação, é 
improvável que o ativo reavaliado não seja recuperável e, portanto, o 
valor recuperável não precisa ser estimado; 

(b) eliminada; 
(c) se os custos de alienação não forem insignificantes, o valor justo 

menos os custos de alienação do ativo reavaliado é necessariamente me- 
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nor que o seu valor justo. Portanto, o ativo reavaliado apresenta proble- 
mas de recuperação se o seu valor em uso for menor que o seu valor 
reavaliado. Nesse caso, após a aplicação dos requisitos de reavaliação, a 
entidade aplica esta Norma para determinar se o ativo pode apresentar 
problemas de recuperação. (2) 

 

Definições 
 

6. Os seguintes termos são utilizados nesta Norma com os signi-
ficados específicos que se seguem: 

 

Valor contábil é o montante pelo qual o ativo está reconhecido no 
balanço depois da dedução de toda respectiva depreciação, amortiza-
ção ou exaustão acumulada e ajuste para perdas. 

 

Unidade geradora de caixa é o menor grupo identificável de ati-
vos que gera entradas de caixa, entradas essas que são em grande parte 
independentes das entradas de caixa de outros ativos ou outros grupos 
de ativos. 

 

Ativos corporativos são ativos, exceto ágio por expectativa de renta-
bilidade futura (goodwill), que contribuem, mesmo que indiretamente, 
para os fluxos de caixa futuros tanto da unidade geradora de caixa sob 
revisão quanto de outras unidades geradoras de caixa. 

 

Despesas de venda ou de baixa são despesas incrementais dire-
tamente atribuíveis à venda ou à baixa de um ativo ou de uma unidade 
geradora de caixa, excluindo as despesas financeiras e de impostos 
sobre o resultado gerado. 

 

Valor depreciável, amortizável e exaurível é o custo de um ativo, 
ou outra base que substitua o custo nas demonstrações contábeis, me-
nos seu valor residual. 

 

Depreciação, amortização e exaustão é a alocação sistemática do 
valor depreciável, amortizável e exaurível de ativos durante sua vida útil. 

 

Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo 
ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação 
não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração 
(ver NBC TG 46 – Mensuração do Valor Justo). (2) 
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Perda por desvalorização é o montante pelo qual o valor contábil de 
um ativo ou de unidade geradora de caixa excede seu valor recuperável. 

 
Valor recuperável de um ativo ou de unidade geradora de caixa é 

o maior montante entre o seu valor justo líquido de despesa de venda e 
o seu valor em uso. 

 
Vida útil é: 
(a) o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar 

um ativo; ou 
(b) o número de unidades de produção ou de unidades seme-

lhantes que a entidade espera obter do ativo. 
 
Valor em uso é o valor presente de fluxos de caixa futuros espe-

rados que devem advir de um ativo ou de unidade geradora de caixa. 
 
Identificação de ativo que pode estar desvalorizado 
 
7. Os itens 8 a 17 especificam quando um valor recuperável deve 

ser determinado. Essas exigências usam o termo “um ativo”, mas se 
aplicam igualmente a um ativo em particular ou a uma unidade gera-
dora de caixa. As demais partes desta Norma estão estruturadas da 
seguinte forma: 

(a) Os itens 18 a 57 estabelecem exigências para mensuração do 
valor recuperável. Essas exigências também utilizam o termo “um 
ativo”, muito embora sejam igualmente aplicáveis a um ativo indivi-
dual ou a uma unidade geradora de caixa. 

(b) Os itens 58 a 108 estabelecem exigências para reconheci-
mento e mensuração de perdas com desvalorização. Reconhecimento e 
mensuração de perdas por desvalorização para ativos individuais, ex-
ceto ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill), devem 
observar conjuntamente os itens 58 a 64. Os itens 65 a 108 abarcam o 
reconhecimento e a mensuração de perdas por desvalorização para 
unidades geradoras de caixa e ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (goodwill). 

(c) Os itens 109 a 116 estabelecem exigências para reversão de 
perda por desvalorização reconhecida em períodos anteriores para um 
ativo ou unidade geradora de caixa. Mais uma vez essas exigências 
utilizam o termo “um ativo”, muito embora sejam igualmente aplica-
das a um ativo individual ou unidade geradora de caixa. Exigências 
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adicionais para um ativo individual são estabelecidas nos itens 117 a 
121, para unidade geradora de caixa nos itens 122 e 123 e para o ágio 
por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) nos itens 124 e 125. 

(d) Os itens 126 a 133 especificam a informação a ser divulgada 
acerca das perdas por desvalorização e reversões de perdas por desva-
lorização para ativos e unidades geradoras de caixa. Os itens 134 a 
136 especificam divulgações adicionais requeridas para unidades ge-
radoras de caixa às quais o ágio por expectativa de rentabilidade futura 
(goodwill) ou ativos intangíveis com vida útil indefinida tenham sido 
alocados para o propósito de testes do valor recuperável. 

 
8. O ativo está desvalorizado quando seu valor contábil excede 

seu valor recuperável. Os itens 12 a 14 descrevem algumas indicações 
de que essa perda possa ter ocorrido. Se qualquer dessas situações 
estiver presente, a entidade deve fazer uma estimativa formal do valor 
recuperável. Exceto conforme descrito no item 10, esta Norma não 
requer que a entidade faça uma estimativa formal do valor recuperável 
se não houver indicação de possível desvalorização. 

 

9. A entidade deve avaliar ao fim de cada período de reporte, se 
há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização. 
Se houver alguma indicação, a entidade deve estimar o valor recupe-
rável do ativo. 

 

10. Independentemente de existir, ou não, qualquer indicação de 
redução ao valor recuperável, a entidade deve: 

(a) testar, no mínimo anualmente, a redução ao valor recuperá-
vel de um ativo intangível com vida útil indefinida ou de um ativo 
intangível ainda não disponível para uso, comparando o seu valor 
contábil com seu valor recuperável. Esse teste de redução ao valor 
recuperável pode ser executado a qualquer momento no período de um 
ano, desde que seja executado, todo ano, no mesmo período. Ativos 
intangíveis diferentes podem ter o valor recuperável testado em perío-
dos diferentes. Entretanto, se tais ativos intangíveis foram inicialmente 
reconhecidos durante o ano corrente, devem ter a redução ao valor 
recuperável testada antes do fim do ano corrente; e 

(b) testar, anualmente, o ágio pago por expectativa de rentabili-
dade futura (goodwill) em combinação de negócios, de acordo com os 
itens 80 a 99. 
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11. A capacidade de um ativo intangível gerar benefícios econô-
micos futuros suficientes para recuperar seu valor contábil é usual-
mente sujeita a maior incerteza na fase em que o ativo ainda não está 
disponível para uso do que na fase em que ele já se encontra disponí-
vel para uso. Isso posto, esta Norma requer que a entidade proceda ao 
teste por desvalorização, no mínimo anualmente, de ativo intangível 
que ainda não esteja disponível para uso. 

 

12. Ao avaliar se há alguma indicação de que um ativo possa ter 
sofrido desvalorização, a entidade deve considerar, no mínimo, as 
seguintes indicações: 

 

Fontes externas de informação 
 

(a) há indicações observáveis de que o valor do ativo diminuiu 
significativamente durante o período, mais do que seria de se esperar 
como resultado da passagem do tempo ou do uso normal; (2) 

(b) mudanças significativas com efeito adverso sobre a entidade 
ocorreram durante o período, ou ocorrerão em futuro próximo, no am- 
biente tecnológico, de mercado, econômico ou legal, no qual a entida-
de opera ou no mercado para o qual o ativo é utilizado; 

(c) as taxas de juros de mercado ou outras taxas de mercado de 
retorno sobre investimentos aumentaram durante o período, e esses 
aumentos provavelmente afetarão a taxa de desconto utilizada no cál-
culo do valor em uso de um ativo e diminuirão materialmente o valor 
recuperável do ativo; 

(d) o valor contábil do patrimônio líquido da entidade é maior 
do que o valor de suas ações no mercado; 

 

Fontes internas de informação 
 

(e) evidência disponível de obsolescência ou de dano físico de um 
ativo; 

(f) mudanças significativas, com efeito adverso sobre a entidade, 
ocorreram durante o período, ou devem ocorrer em futuro próximo, na 
extensão pela qual, ou na maneira na qual, um ativo é ou será utilizado. 
Essas mudanças incluem o ativo que se torna inativo ou ocioso, planos 
para descontinuidade ou reestruturação da operação à qual um ativo per-
tence, planos para baixa de ativo antes da data anteriormente esperada e 
reavaliação da vida útil de ativo como finita ao invés de indefinida; 

(g) evidência disponível, proveniente de relatório interno, que in-
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dique que o desempenho econômico de um ativo é ou será pior que o 
esperado; 

 

Dividendo de controlada, empreendimento controlado em 
conjunto ou coligada 
 

(h) para um investimento em controlada, empreendimento con- 
trolado em conjunto ou coligada, a investidora reconhece dividendo 
advindo desse investimento e existe evidência disponível de que: 

(i)  o valor contábil do investimento nas demonstrações contábeis 
separadas excede os valores contábeis dos ativos líquidos da investi-
da reconhecidos nas demonstrações consolidadas, incluindo eventual 
ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill); ou 

(ii)  o dividendo excede o total de lucro abrangente da controla-
da, empreendimento controlado em conjunto ou coligada no perí-
odo em que o dividendo é declarado. 
 

13. A relação constante do item 12 não é exaustiva. A entidade 
pode identificar outras indicações ou fontes de informação de que um 
ativo pode ter se desvalorizado, exigindo que a entidade determine o 
seu valor recuperável ou, no caso do ágio pago por expectativa de 
rentabilidade futura (goodwill), proceda ao teste de recuperação nos 
termos dos itens 80 a 99. 

 

14. Evidência proveniente de relatório interno que indique que 
um ativo pode ter se desvalorizado inclui a existência de: 

(a) fluxos de caixa para adquirir o ativo ou necessidades de cai-
xa subsequentes para operar ou mantê-lo, que sejam significativamen-
te mais elevadas do que originalmente orçadas; 

(b) fluxos de caixa líquidos realizados ou lucros ou prejuízos 
operacionais gerados pelo ativo, que são significativamente piores do 
que aqueles orçados; 

(c) queda significativa nos fluxos de caixa líquidos orçados ou 
no lucro operacional, ou aumento significativo no prejuízo orçado, 
gerados pelo ativo; ou 

(d) prejuízos operacionais ou saídas de caixa líquidas advindos 
do ativo, quando os números do período atual são agregados com nú-
meros orçados para o futuro. 

 

15. Conforme indicado no item 10, esta Norma requer que um a-
tivo intangível, com vida útil indefinida, ou ainda não disponível para 
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uso, e o ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) sejam 
testados com relação à redução ao valor recuperável, pelo menos uma 
vez ao ano. Independentemente do momento em que as exigências do 
item 10 sejam aplicadas, o conceito de materialidade se aplica na iden-
tificação e verificação da necessidade de se estimar o valor recuperá-
vel de um ativo. Por exemplo, se cálculos prévios indicam que o valor 
recuperável de um ativo é significativamente maior do que seu valor 
contábil, a entidade não necessita estimar novamente o valor recupe-
rável do ativo, desde que não tenham ocorrido eventos que eliminari-
am essa diferença. Do mesmo modo, a análise prévia pode indicar que 
o valor recuperável de um ativo não é sensível a uma ou mais das 
indicações relacionadas no item 12. 

 

16. Para ilustrar o item 15, se as taxas de juros de mercado ou ou-
tras taxas de mercado de retorno sobre investimentos aumentarem no 
período, a entidade não precisa fazer uma estimativa formal do valor 
recuperável de um ativo nos seguintes casos: 

(a) se for improvável que a taxa de desconto utilizada no cálculo 
do valor em uso do ativo tenha sido afetada pelo aumento nessas taxas 
de mercado. Por exemplo, os aumentos nas taxas de juros de curto 
prazo podem não ter efeito material sobre a taxa de desconto utilizada 
para um ativo que tenha vida útil remanescente longa; 

(b) se for provável que a taxa de desconto utilizada no cálculo do 
valor em uso do ativo tenha sido afetada pelo aumento nessas taxas de 
mercado, porém a análise prévia de sensibilidade do valor recuperável 
indique que: 

(i)  é improvável que haja diminuição significativa no valor re-
cuperável, porque os fluxos de caixa futuros provavelmente tam-
bém aumentarão (exemplo: em alguns casos, a entidade pode ser 
capaz de demonstrar que ajusta suas receitas para compensar 
qualquer aumento nas taxas de mercado); ou 

(ii)  é improvável que a diminuição no valor recuperável resulte 
em perda material por desvalorização. 
 

17. Se houver indicação de que um ativo possa ter sofrido desva-
lorização, isso pode indicar que a vida útil remanescente, o método de 
depreciação, amortização e exaustão ou o valor residual para o ativo 
necessitem ser revisados e ajustados em consonância com as normas 
aplicáveis ao ativo, mesmo que nenhuma perda por desvalorização 
seja reconhecida para o ativo. 
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Mensuração do valor recuperável 
 

18. Esta Norma define valor recuperável como o maior valor en-
tre o valor justo líquido de despesas de venda de um ativo ou de uni-
dade geradora de caixa e o seu valor em uso. Os itens 19 a 57 estabe-
lecem as exigências para mensuração do valor recuperável. Essas exi-
gências usam o termo “um ativo”, muito embora se apliquem igual-
mente a um ativo individual ou a uma unidade geradora de caixa. 

 

19. Nem sempre é necessário determinar o valor justo líquido de 
despesas de venda de um ativo e seu valor em uso. Se qualquer um 
desses montantes exceder o valor contábil do ativo, este não tem des-
valorização e, portanto, não é necessário estimar o outro valor. 

 

20. É possível mensurar o valor justo líquido de despesas de alie-
nação, mesmo que não haja preço cotado em mercado ativo para ativo 
idêntico. Entretanto, algumas vezes não é possível mensurar o valor 
justo líquido de despesas de alienação porque não há base para se 
fazer estimativa confiável do preço pelo qual uma transação ordenada 
para a venda do ativo ocorreria entre participantes do mercado na data 
de mensuração sob condições atuais de mercado. Nesse caso, o valor 
em uso pode ser utilizado como seu valor recuperável.(2) 

 

21. Se não há razão para acreditar que o valor em uso de um ativo 
exceda materialmente seu valor justo líquido de despesas de venda, o 
valor justo líquido de despesas de venda do ativo pode ser considerado 
como seu valor recuperável. Esse será frequentemente o caso para um 
ativo que é mantido para alienação. Isso ocorre porque o valor em uso 
de ativo mantido para alienação corresponderá principalmente às re-
ceitas líquidas da baixa, uma vez que os futuros fluxos de caixa do uso 
contínuo do ativo, até sua baixa, provavelmente serão irrisórios. 

 

22. O valor recuperável é determinado para um ativo individual, a 
menos que o ativo não gere entradas de caixa provenientes de seu uso 
contínuo, que são, em grande parte, independentes daquelas proveni-
entes de outros ativos ou de grupos de ativos. Se esse for o caso, o 
valor recuperável é determinado para a unidade geradora de caixa à 
qual o ativo pertence (ver itens 65 a 103), a menos que: 

(a) o valor justo líquido de despesas de venda do ativo seja maior 
do que seu valor contábil; ou  

(b) o valor em uso do ativo possa ser estimado como sendo pró-
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ximo do valor justo líquido de despesas de alienação e este possa ser 
mensurado.(2) 

 

23. Em alguns casos, estimativas, médias e cálculos sintéticos 
podem oferecer uma aproximação razoável dos cálculos detalhados 
demonstrados nesta Norma para determinar o valor justo líquido de 
despesas de venda ou o valor em uso. 

 

Mensuração do valor recuperável de ativo intangível 
com vida útil indefinida 
 

24. O item 10 requer que um ativo intangível com vida útil inde-
finida seja no mínimo testado anualmente com relação à redução ao 
valor recuperável, comparando o seu valor contábil com seu valor 
recuperável, independentemente de haver, ou não, alguma indicação 
de que possa existir redução ao valor recuperável. Entretanto, o mais 
recente cálculo detalhado do valor recuperável de tal ativo, efetuado 
em período anterior, pode ser utilizado no teste do valor recuperável 
para esse ativo no período corrente, desde que todos os seguintes crité-
rios sejam atendidos: 

(a) se o ativo intangível não gerar entradas de caixa decorrentes 
do uso contínuo, que são, em grande parte, independentes daquelas 
decorrentes de outros ativos ou de grupo de ativos, sendo o ativo, por-
tanto, testado para fins de valor recuperável como parte de unidade 
geradora de caixa à qual pertence, e os ativos e passivos que compõem 
essa unidade não tiverem sofrido alteração significativa desde o cálcu-
lo mais recente do valor recuperável; 

(b) o cálculo mais recente do valor recuperável tiver resultado 
em valor que excede o valor contábil do ativo com uma margem subs-
tancial; e 

(c) baseado em análise de eventos que ocorreram e em circuns-
tâncias que mudaram desde o cálculo mais recente do valor recuperá-
vel, for remota a probabilidade de que a determinação do valor recu-
perável corrente seja menor do que o valor contábil do ativo. 

 

Valor justo líquido de despesa de venda 
 

25. Eliminado.(2) 

 

26. Eliminado.(2) 
 

27. Eliminado.(2) 
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28. As despesas com a baixa, exceto as que já foram reconhecidas 
como passivo, devem ser deduzidas ao se mensurar o valor justo lí-
quido de despesas de alienação. Exemplos desses tipos de despesas 
são as despesas legais, tributos, despesas com a remoção do ativo e 
gastos diretos incrementais para deixar o ativo em condição de venda. 
Entretanto, as despesas com demissão de empregados e as associadas 
à redução ou reorganização de um negócio em seguida à baixa de um 
ativo não são despesas incrementais para baixa do ativo.(2) 

 

29. Em alguns momentos, a baixa de um ativo poderia exigir que 
o comprador assumisse um passivo e somente um único valor justo 
líquido de despesas de venda, contemplando o ativo e o passivo impu-
tado ao comprador, estaria disponível. O item 78 explica como tratar 
essas situações. 

 

Valor em uso 
 

30. Os seguintes elementos devem ser refletidos no cálculo do va-
lor em uso do ativo: 

(a) estimativa dos fluxos de caixa futuros que a entidade espera 
obter com esse ativo; 

(b) expectativas acerca de possíveis variações no montante ou 
no período de ocorrência desses fluxos de caixa futuros; 

(c) valor do dinheiro no tempo, representado pela atual taxa de 
juros livre de risco; 

(d) preço pela assunção da incerteza inerente ao ativo (prêmio); e 
(e) outros fatores, tais como falta de liquidez, que participantes 

do mercado iriam considerar ao precificar os fluxos de caixa futuros 
esperados da entidade, advindos do ativo. 

 

31. A estimativa do valor em uso de um ativo envolve os seguin-
tes passos: 

(a) estimar futuras entradas e saídas de caixa derivadas do uso 
contínuo do ativo e de sua baixa final; e 

(b) aplicar a taxa de desconto apropriada a esses fluxos de caixa 
futuros. 

 

32. Os elementos identificados nos itens 30(b), (d) e (e) podem estar 
refletidos como ajustes dos fluxos de caixa futuros ou como ajustes da 
taxa de desconto. Qualquer que seja a abordagem que a entidade adote 
para refletir expectativas acerca de possíveis variações no montante ou no 
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período de ocorrência de fluxos de caixa futuros, o resultado deve refletir 
o valor presente esperado dos fluxos de caixa futuros, ou seja, a média 
ponderada de todos os resultados possíveis. O Apêndice A oferece orien-
tações adicionais acerca da utilização de técnicas de valor presente para a 
mensuração do valor em uso de um ativo. 

 

Base para estimativas de fluxos de caixa futuros 
 

33. Ao mensurar o valor em uso a entidade deve: 
(a) basear as projeções de fluxo de caixa em premissas razoáveis 

e fundamentadas que representem a melhor estimativa, por parte da 
administração, do conjunto (range) de condições econômicas que 
existirão ao longo da vida útil remanescente do ativo. Peso maior deve 
ser dado às evidências externas; 

(b) basear as projeções de fluxo de caixa nas previsões ou nos 
orçamentos financeiros mais recentes aprovados pela administração 
que, porém, devem excluir qualquer estimativa de fluxo de caixa que 
se espera surgir das reestruturações futuras ou da melhoria ou aprimo-
ramento do desempenho do ativo. As projeções baseadas nessas previ-
sões ou orçamentos devem abranger, como regra geral, o período má-
ximo de cinco anos, a menos que se justifique, fundamentadamente, 
um período mais longo; 

(c) estimar as projeções de fluxo de caixa para além do período 
abrangido pelas previsões ou orçamentos mais recentes pela extrapola-
ção das projeções baseadas em orçamentos ou previsões usando uma 
taxa de crescimento estável ou decrescente para anos subsequentes, a 
menos que uma taxa crescente possa ser devidamente justificada. Essa 
taxa de crescimento não deve exceder a taxa média de crescimento, de 
longo prazo, para os produtos, setores de indústria ou país ou países nos 
quais a entidade opera ou para o mercado no qual o ativo é utilizado, a 
menos que se justifique, fundamentadamente, uma taxa mais elevada. 

 

34. A administração deve avaliar a razoabilidade das premissas so-
bre as quais as atuais projeções de fluxos de caixa se baseiam, examinan-
do as causas das diferenças entre as projeções passadas de fluxos de caixa 
e os fluxos de caixa atuais observados. A administração deve certificar-se 
de que as premissas sobre as quais suas projeções atuais de fluxos de 
caixa estão baseadas são consistentes com os resultados observados no 
passado, garantindo que os efeitos de eventos ou circunstâncias subse-
quentes, que não foram previstos quando os fluxos de caixa atuais obser-
vados foram estimados, tornem isso adequado. 
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35. Geralmente, orçamentos e previsões financeiras de fluxos de 
caixa futuros para períodos superiores a cinco anos, detalhados, explícitos 
e confiáveis, não estão disponíveis. Por essa razão, as estimativas da ad-
ministração de fluxos de caixa futuros devem ser baseadas nos mais re-
centes orçamentos e previsões para um período máximo de cinco anos. A 
administração pode utilizar projeções de fluxo de caixa baseadas em or-
çamentos e previsões financeiras para um período superior a cinco anos 
se estiver convicta de que essas projeções são confiáveis e se puder de-
monstrar sua capacidade, baseada na experiência passada, de fazer previ-
são acurada de fluxo de caixa para esse período mais longo. 

 

36. As projeções de fluxo de caixa até o fim da vida útil de um ativo 
devem ser estimadas pela extrapolação das projeções de fluxo de caixa 
baseadas em orçamentos e previsões financeiras, usando uma taxa de cres-
cimento para anos subsequentes. Essa taxa deve ser estável ou decrescente, 
a menos que um aumento na taxa seja condizente com informações objeti-
vas acerca dos padrões de ciclo de vida do produto ou setor econômico. Se 
apropriada, a taxa de crescimento deve ser zero ou negativa. 

 

37. Quando as condições estiverem favoráveis e atrativas, possi-
velmente concorrentes entrarão no mercado e restringirão o cresci-
mento. Portanto, as entidades têm dificuldade em exceder a taxa mé-
dia de crescimento histórico a longo prazo, por exemplo, vinte anos, 
para os produtos, setores econômicos ou país ou países nos quais a 
entidade opera ou no mercado no qual o ativo é utilizado. 

 

38. Ao utilizar informações de orçamentos e previsões financei-
ras, a entidade deve considerar se as informações refletem premissas 
razoáveis e fundamentadas, e se representam a melhor estimativa, por 
parte da administração, quanto ao conjunto de condições econômicas 
que existirão durante a vida útil remanescente do ativo. 

 

Composição das estimativas de fluxos de caixa futuros 
 

39. As estimativas de fluxos de caixa futuros devem incluir: 
(a) projeções de entradas de caixa advindas do uso contínuo do ativo; 
(b) projeções de saídas de caixa que são necessariamente incor-

ridas para gerar as entradas de caixa advindas do uso contínuo do ati-
vo (incluindo as saídas de caixa para preparar o ativo para uso) e que 
podem ser diretamente atribuídas ou alocadas, em base consistente e 
razoável, ao ativo; e 
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(c) se houver, fluxos de caixa líquidos a serem recebidos (ou 
pagos) quando da baixa do ativo ao término de sua vida útil. 

 

40. As estimativas de fluxos de caixa futuros e a taxa de desconto 
devem refletir premissas consistentes sobre aumentos de preço devido à 
inflação (aumento generalizado de preços). Portanto, se a taxa de descon-
to incluir o efeito dos aumentos de preço devido à inflação, os fluxos de 
caixa futuros devem ser estimados em termos nominais. Se a taxa de 
desconto excluir o efeito de aumentos de preço devido à inflação, os flu-
xos de caixa futuros devem ser estimados em termos reais (porém, devem 
incluir aumentos ou futuras reduções específicas de preços). 

 

41. As projeções de saídas de caixa devem incluir aquelas necessá-
rias à utilização e manutenção habituais do ativo, bem como os custos 
indiretos futuros (overheads) que podem ser atribuídos diretamente ao 
uso do ativo, ou a ele alocados, em base razoável e consistente. 

 

42. Quando o valor contábil de um ativo não incluir ainda todas 
as saídas de caixa a serem incorridas antes de estar pronto para uso ou 
venda, a previsão de saídas de fluxos de caixa futuros deve incluir 
uma previsão de qualquer saída de caixa adicional que se espera incor-
rer antes que o ativo esteja pronto para uso ou venda. Por exemplo, 
esse é o caso de edifício em construção ou de projeto em desenvolvi-
mento que ainda não foi concluído. 

 

43. Para evitar dupla contagem, as estimativas de fluxos de caixa fu-
turos não devem incluir: 

(a) entradas de caixa advindas de ativos que geram outras entra-
das de caixa que são, em grande parte, independentes das entradas de 
caixa do ativo sob revisão (por exemplo, ativos financeiros como con-
tas a receber); e 

(b) saídas de caixa que se referem a obrigações que já foram reco-
nhecidas como passivos (por exemplo, contas a pagar, passivos de planos 
de pensão e provisões). 

 

44. Fluxos de caixa futuros devem ser estimados para o ativo em 
sua condição atual. As estimativas de fluxos de caixa futuros não de-
vem incluir futuras entradas ou saídas de caixa previstas para as quais 
se tenha expectativa de advir de: 

(a) futura reestruturação com a qual a entidade ainda não está 
compromissada; ou 
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(b) melhoria ou aprimoramento do desempenho do ativo. 
 

45. Em função de os fluxos de caixa futuros serem estimados pa-
ra o ativo em sua condição atual, o valor em uso não deve refletir: 

(a) futuras saídas de caixa ou redução de gastos relacionados 
(por exemplo, reduções nos gastos com pessoal) ou benefícios que se 
tenha a expectativa de advir de futura reestruturação com a qual a 
entidade ainda não está comprometida; ou 

(b) futuras saídas de caixa que melhorarão ou aprimorarão o de-
sempenho do ativo ou as entradas de caixa relacionadas para as quais 
se tenha a expectativa que advenham dessas saídas de caixa. 

 

46. Uma reestruturação é um programa que é planejado e contro-
lado pela administração e muda significativamente o alcance do negó-
cio levado a efeito por uma entidade ou a maneira sob a qual o negó-
cio é conduzido. A NBC TG 25 – Provisões, Passivos Contingentes e 
Ativos Contingentes contém orientação, elucidando quando a entidade 
está comprometida com uma reestruturação. 

 

47. Quando a entidade se torna comprometida com uma reestru-
turação, alguns ativos possivelmente serão afetados por essa reestrutu-
ração. Uma vez que a entidade esteja comprometida com a reestrutu-
ração: 

(a) sua estimativa de entradas e saídas futuras de caixa, com o 
objetivo de determinar o valor em uso, deve refletir a economia de 
custos e outros benefícios provenientes da reestruturação (com base 
nas mais recentes previsões financeiras ou orçamentos aprovados pela 
administração); e 

(b) sua estimativa de futuras saídas de caixa para a reestrutura-
ção é computada na provisão para reestruturação de acordo com a 
NBC TG 25. 

 

48. Até que a entidade incorra em saídas de caixa que melhorem 
ou aprimorem o desempenho do ativo, as estimativas de fluxos de 
caixa futuros não devem incluir as entradas futuras estimadas de caixa 
para as quais se tenha a expectativa de advir do aumento de benefícios 
econômicos associados com as saídas de caixa. 

 

49. Estimativas de fluxos de caixa futuros incluem as saídas de 
caixa futuras necessárias para manter o nível de benefícios econômi-
cos esperados gerados pelo ativo em sua condição atual. Quando a 
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unidade geradora de caixa é composta por ativos com diferentes vidas 
úteis estimadas, sendo todos essenciais para a continuidade da opera-
ção da unidade, a reposição de ativos com vida útil mais curta é consi-
derada como integrante do gasto relacionado à utilização e manuten-
ção da unidade quando da estimativa dos fluxos de caixa futuros asso-
ciados a essa unidade. De modo similar, quando um ativo individual é 
composto por itens com diferentes vidas úteis estimadas, a reposição 
de itens com vida mais curta é considerada como integrante do gasto 
relacionado à utilização e manutenção do ativo quando da estimativa 
dos fluxos de caixa futuros gerados por esse ativo. 

 

50. Estimativas de fluxos de caixa futuros não devem incluir: 
(a) entradas ou saídas de caixa provenientes de atividades de fi-

nanciamento; ou 
(b) recebimentos ou pagamentos de tributos sobre a renda. 
 

51. Fluxos de caixa futuros estimados refletem premissas que são 
consistentes com a maneira pela qual a taxa de desconto é determina-
da. De outro modo, o efeito de algumas premissas será contado duas 
vezes ou ignorado. Em decorrência de o valor do dinheiro no tempo 
ser considerado no desconto de fluxos de caixa futuros estimados, 
esses fluxos de caixa excluem as entradas ou saídas de caixa proveni-
entes das atividades de financiamento. Similarmente, uma vez que a 
taxa de desconto é determinada antes dos impostos, os fluxos de caixa 
futuros são também estimados antes de impostos. 

 

52. A estimativa de fluxos de caixa líquidos a serem recebidos 
(ou pagos) pela baixa de um ativo ao término de sua vida útil deve ser 
o montante que a entidade espera obter da baixa do ativo em transação 
com isenção de interesses entre partes conhecedoras e interessadas, 
após deduzir as despesas estimadas com a baixa. 

 

53. A estimativa de fluxos de caixa líquidos a serem recebidos 
(ou pagos) pela baixa de um ativo ao término de sua vida útil é deter-
minada de modo semelhante para o valor justo líquido de despesas de 
venda do ativo, exceto que, ao estimar esses fluxos de caixa líquidos: 

(a) a entidade deve usar preços em vigor na data da estimativa 
para ativos semelhantes que atingiram o fim de sua vida útil e que 
operaram em condições semelhantes àquelas nas quais o ativo será 
utilizado; 

(b) a entidade deve ajustar esses preços tanto pelo efeito de au-
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mentos futuros de preços devidos à inflação (aumento generalizado de 
preços), quanto para futuros aumentos ou diminuições específicas de 
preços. Entretanto, se as estimativas de fluxos de caixa futuros prove-
nientes do uso contínuo do ativo e a taxa de desconto excluírem o 
efeito da inflação, a entidade também deve excluir esse efeito da esti-
mativa de fluxos de caixa líquidos advindos da baixa. 

 

53A. O valor justo difere do valor em uso. O valor justo reflete as 
premissas que os participantes do mercado utilizam ao precificar o 
ativo. Por outro lado, o valor em uso reflete os efeitos de fatores que 
podem ser específicos para a entidade e não aplicáveis às entidades de 
modo geral. Por exemplo, o valor justo não reflete nenhum dos se-
guintes fatores, na medida em que eles geralmente não estejam dispo-
níveis a participantes do mercado: 

(a) valor adicional obtido a partir do agrupamento de ativos 
(como, por exemplo, a criação de carteira de propriedades para 
investimento em diferentes locais); 

(b) sinergias entre o ativo que está sendo mensurado e outros 
ativos; 

(c) direitos legais ou restrições legais que sejam específicos so- 
mente ao proprietário atual do ativo; e 

(d) benefícios fiscais ou ônus fiscais que sejam específicos ao 
proprietário atual do ativo.(2) 

 

Fluxos de caixa futuros em moeda estrangeira 
 

54. Os fluxos de caixa futuros são estimados na moeda em que eles 
são gerados e, em seguida, descontados, usando-se uma taxa de desconto 
adequada para essa moeda. A entidade deve traduzir o valor presente 
usando a taxa de câmbio à vista na data do cálculo do valor em uso. 

 

Taxa de desconto 
 

55. A taxa de desconto deve ser a taxa antes dos impostos, que re-
flita as avaliações atuais de mercado acerca: 

(a) do valor do dinheiro no tempo; e 
(b) dos riscos específicos do ativo para os quais as estimativas 

de fluxos de caixa futuros não tenham sido ajustadas. 
 

56. Uma taxa que reflita avaliações atuais de mercado do valor do 
dinheiro no tempo e dos riscos específicos do ativo é o retorno que os 
investidores exigiriam se eles tivessem que escolher um investimento 
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que gerasse fluxos de caixa de montantes, tempo de ocorrência e perfil 
de risco equivalentes àqueles que a entidade espera que advenham do 
ativo. Essa taxa é estimada a partir de taxas implícitas em transações 
correntes de mercado para ativos semelhantes, ou ainda do custo mé-
dio ponderado de capital de companhia aberta listada em bolsa que 
tenha um ativo único (ou carteira de ativos) semelhante em termos de 
potencial de serviço e riscos do ativo sob revisão. Entretanto, a taxa de 
desconto (ou taxas) utilizada para mensurar o valor em uso do ativo 
não deve refletir os riscos para os quais os fluxos de caixa futuros 
estimados tenham sido ajustados. De outro modo, o efeito de algumas 
premissas será levado em consideração em duplicidade. 

 

57. Quando uma taxa específica de um ativo não estiver diretamente 
disponível no mercado, a entidade deve usar substitutos para estimar a 
taxa de desconto. O Apêndice A dispõe sobre informações adicionais 
quanto à estimativa de taxas de desconto em tais circunstâncias. 

 

Reconhecimento e mensuração de perda por desvalorização 
 

58. Os itens 59 a 64 estabelecem as exigências para reconhecer e 
mensurar perdas por desvalorização para um ativo individual com 
exceção do ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill). O 
reconhecimento e a mensuração de perdas por desvalorização para 
uma unidade geradora de caixa e para o ágio por expectativa de renta-
bilidade futura (goodwill) são tratados nos itens 65 a 108. 

59. Se, e somente se, o valor recuperável de um ativo for inferior 
ao seu valor contábil, o valor contábil do ativo deve ser reduzido ao 
seu valor recuperável. Essa redução representa uma perda por desvalo-
rização do ativo. 

 

60. A perda por desvalorização do ativo deve ser reconhecida i-
mediatamente na demonstração do resultado, a menos que o ativo 
tenha sido reavaliado. Qualquer desvalorização de ativo reavaliado 
deve ser tratada como diminuição do saldo da reavaliação. 

 
61. A perda por desvalorização de ativo não reavaliado deve ser 

reconhecida na demonstração do resultado do exercício. Entretanto, a 
perda por desvalorização de ativo reavaliado deve ser reconhecida em 
outros resultados abrangentes (na reserva de reavaliação) na extensão 
em que a perda por desvalorização não exceder o saldo da reavaliação 
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reconhecida para o mesmo ativo. Essa perda por desvalorização sobre 
o ativo reavaliado reduz a reavaliação reconhecida para o ativo. 

 

62. Quando o montante estimado da perda por desvalorização for 
maior do que o valor contábil do ativo ao qual se relaciona, a entidade 
deve reconhecer um passivo se, e somente se, isso for exigido por 
outra norma. 

 

63. Depois do reconhecimento da perda por desvalorização, a 
despesa de depreciação, amortização ou exaustão do ativo deve ser 
ajustada em períodos futuros para alocar o valor contábil revisado do 
ativo, menos seu valor residual (se houver), em base sistemática ao 
longo de sua vida útil remanescente. 

 

64. Se a perda por desvalorização for reconhecida, quaisquer ati-
vos ou passivos fiscais diferidos relacionados devem ser reconhecidos 
em consonância com a NBC TG 32 – Tributos sobre o Lucro, compa-
rando-se o valor contábil revisado do ativo com sua base fiscal. 

 

Unidade geradora de caixa e ágio por expectativa de 
rentabilidade futura (goodwill) 
 

65. Os itens 66 a 108 estabelecem as exigências para a identifica-
ção da unidade geradora de caixa à qual um ativo pertence e para a 
determinação do valor contábil e do reconhecimento da perda por 
desvalorização para unidades geradoras de caixa e ágio por expectati-
va de rentabilidade futura (goodwill). 

 

Identificação da unidade geradora de caixa à qual um 
ativo pertence 
 

66. Se houver qualquer indicação de que um ativo possa estar desva-
lorizado, o valor recuperável deve ser estimado para o ativo individual. Se 
não for possível estimar o valor recuperável para o ativo individual, a 
entidade deve determinar o valor recuperável da unidade geradora de 
caixa à qual o ativo pertence (unidade geradora de caixa do ativo). 

 

67. O valor recuperável de um ativo individual não pode ser de-
terminado se: 

(a) o valor em uso do ativo não puder ser estimado como sendo 
próximo de seu valor justo líquido de despesas de venda (por exem-
plo, quando os fluxos de caixa futuros advindos do uso contínuo do 
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ativo não puderem ser estimados como sendo insignificantes); e 
(b) o ativo não gerar entradas de caixa que são em grande parte 

independentes daquelas provenientes de outros ativos. 
 

Nesses casos, o valor em uso e, portanto, o valor recuperável, 
somente pode ser determinado para a unidade geradora de caixa do 
ativo. 

 

Exemplo 
Uma entidade de mineração tem uma estrada de ferro particular para 

dar suporte às suas atividades de mineração. Essa estrada pode ser vendida 
somente pelo valor de sucata e ela não gera entradas de caixa que são, em 
grande parte, independentes das entradas de caixa provenientes de outros 
ativos da mina. 

Não é possível estimar o valor recuperável da estrada de ferro priva-
da porque seu valor em uso não pode ser determinado e é provavelmente 
diferente do valor de sucata. Portanto, a entidade deve estimar o valor 
recuperável da unidade geradora de caixa à qual a estrada de ferro parti-
cular pertence, isto é, a mina como um todo. 

 

68. Conforme definido no item 6, uma unidade geradora de caixa 
de um ativo é o menor grupo de ativos que inclui esse ativo e gera 
entradas de caixa que são em grande parte independentes das entradas 
de caixa provenientes de outros ativos ou grupos de ativos. A identifi-
cação de uma unidade geradora de caixa do ativo envolve julgamento. 
Se o valor recuperável não puder ser determinado para um ativo indi-
vidual, a entidade identifica o menor agregado de ativos que gera en-
tradas de caixa em grande parte independentes. 

 
Exemplo 
Uma empresa de ônibus fornece serviços, sob contrato, a um municí-

pio que requer a prestação de serviços mínima em cada uma das cinco li-
nhas operadas. Os ativos alocados a cada linha e os fluxos de caixa proveni-
entes de cada linha podem ser identificados separadamente. Uma das linhas 
opera com prejuízo significativo. 

Como a entidade não tem a opção de eliminar nenhuma das linhas o-
peradas, o nível mais baixo de entradas de caixa identificáveis que são 
substancialmente independentes das entradas de caixa provenientes de 
outros ativos ou grupos de ativos são as entradas de caixa geradas pelas 
cinco linhas em conjunto. A unidade geradora de caixa para cada linha é a 
empresa de ônibus como um todo. 
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69. As entradas de caixa são entradas de caixa e equivalentes de 
caixa recebidos de terceiros independentes da entidade. Ao identificar 
se as entradas de caixa provenientes de um ativo (ou grupo de ativos) 
são, em grande parte, independentes das entradas de caixa provenien-
tes de outros ativos (ou grupos de ativos), a entidade deve considerar 
vários fatores, incluindo a maneira como a administração monitora as 
operações da entidade (tais como: por linhas de produto, linhas de 
negócios, localidades individuais, áreas distritais ou regionais) ou a 
maneira como a administração toma decisões sobre a continuidade ou 
a baixa dos ativos e operações da entidade. 

 

70. Se existir mercado ativo para o produto gerado por um ativo ou 
grupo de ativos, esse ativo ou grupo de ativos deve ser identificado 
como unidade geradora de caixa, mesmo que alguns ou todos os produ-
tos sejam utilizados internamente. Se as entradas de caixa geradas por 
qualquer ativo ou unidade geradora de caixa forem afetadas por preço 
de transferência interno, a entidade deve usar a melhor estimativa da 
administração em relação aos preços futuros que poderiam ser obtidos 
em transação entre partes independentes, levando em consideração: 

(a) as entradas futuras de caixa utilizadas para determinar o valor 
em uso do ativo ou da unidade geradora de caixa; e 

(b) as saídas futuras de caixa utilizadas para determinar o valor 
em uso de quaisquer outros ativos ou unidades geradoras de caixa que 
são afetados pelo preço de transferência interno. 

 

71. Mesmo se parte ou toda a produção de um ativo ou de grupo 
de ativos for utilizada por outras unidades da entidade (por exemplo, 
produtos em estágio intermediário de processo de produção), esse 
ativo ou grupo de ativos forma uma unidade geradora de caixa separa-
da se a entidade puder vender a produção desse ativo em mercado 
ativo. Isso acontece porque esse ativo ou grupo de ativos poderia gerar 
entradas de caixa que seriam em grande parte independentes das en-
tradas de caixa provenientes de outros ativos ou grupos de ativos. Ao 
usar informações baseadas em orçamentos e previsões financeiras que 
estão relacionadas a essa unidade geradora de caixa, ou a qualquer 
outro ativo ou unidade geradora de caixa afetada pelo preço de trans-
ferência interno, a entidade deve ajustar essa informação se os preços 
de transferência internos não refletirem a melhor estimativa, por parte 
da administração, dos preços que seriam conseguidos em transação 
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entre partes independentes, sem favorecimentos e dentro da relação de 
comutatividade. 

 

72. As unidades geradoras de caixa devem ser identificadas de 
maneira consistente de período para período para o mesmo ativo ou 
tipos de ativos, a menos que haja justificativa para mudança. 

 

73. Se a entidade determinar que um ativo pertence a uma unida-
de geradora de caixa diferente da que pertencia em períodos anterio-
res, ou que os tipos de ativos agrupados na unidade geradora de caixa 
tenham mudado, o item 130 requer divulgações acerca da unidade 
geradora de caixa se uma perda por desvalorização for reconhecida ou 
revertida para essa unidade geradora de caixa. 

 

Valor recuperável e valor contábil de unidade geradora 
de caixa 
 

74. O valor recuperável de uma unidade geradora de caixa é o 
maior valor entre o valor justo líquido de despesas de venda e o valor 
em uso. Para o propósito de determinar o montante recuperável de 
uma unidade geradora de caixa, qualquer referência a “um ativo”, 
constante dos itens 19 a 57 deve ser lida como referência a “uma uni-
dade geradora de caixa”. 

 

75. O valor contábil de uma unidade geradora de caixa deve ser 
determinado de maneira consistente com o modo pelo qual é determi-
nado o montante recuperável da unidade geradora de caixa. 

 

76. O valor contábil de uma unidade geradora de caixa: 
(a) deve incluir somente o valor contábil daqueles ativos que 

podem ser atribuídos diretamente ou alocados em base razoável e 
consistente à unidade geradora de caixa, e que gerarão as futuras en-
tradas de caixa utilizadas para determinar o valor em uso da unidade 
geradora de caixa; e 

(b) não deve incluir o valor contábil de qualquer passivo reco-
nhecido, a menos que o valor recuperável da unidade geradora de 
caixa não possa ser determinado sem se considerar esse passivo. 

 

Isso ocorre porque o valor justo líquido de despesas de venda e o 
valor em uso de uma unidade geradora de caixa devem ser determina-
dos excluindo-se os fluxos de caixa que estão relacionados a ativos que 
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não fazem parte da unidade geradora de caixa e passivos que tenham 
sido reconhecidos nas demonstrações contábeis (ver itens 28 e 43). 

 

77. Quando os ativos são agregados para fins de avaliação do 
montante de recuperação, é importante incluir na unidade geradora de 
caixa todos os ativos que geram ou são utilizados para gerar fluxos 
relevantes de entradas de caixa. De outra forma, a unidade geradora de 
caixa pode parecer ser totalmente recuperável quando, de fato, ocorreu 
uma perda por desvalorização. Em alguns casos, mesmo que alguns 
ativos contribuam para os fluxos de caixa futuros estimados de uma 
unidade geradora de caixa, eles não podem ser alocados à unidade 
geradora de caixa em base razoável e consistente. Esse poderia ser o 
caso do ágio pago por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) 
ou dos ativos corporativos, tais como ativos do escritório central. Os 
itens 80 a 102 explicam como lidar com esses ativos ao testar uma 
unidade geradora de caixa para avaliar uma perda por desvalorização. 

 

78. Pode ser necessário considerar alguns passivos reconhecidos 
para determinar o valor recuperável da unidade geradora de caixa. Isso 
pode ocorrer se na baixa de uma unidade geradora de caixa houver a 
exigência de que o comprador assuma um passivo. Nesse caso, o valor 
justo líquido de despesas de alienação (ou o fluxo de caixa estimado 
advindo da baixa final) da unidade geradora de caixa é o preço de 
venda dos ativos da unidade geradora de caixa e o passivo em conjun-
to, menos as despesas a serem incorridas com a baixa. A fim de levar 
a efeito uma comparação que faça sentido entre o valor contábil da 
unidade geradora de caixa e o seu valor recuperável, o valor contábil 
do passivo deve ser deduzido ao se determinar tanto o valor em uso da 
unidade geradora de caixa quanto seu valor contábil.(2) 

 

Exemplo 

Uma entidade opera uma mina em um país cuja legislação exige que o 
proprietário restaure o local em que é desenvolvida a atividade exploratória, 
quando do término das atividades. O custo de restauração inclui a reposição 
da superfície ambiental que precisou ser removida antes que as operações da 
mina se iniciassem. A provisão para os custos de reposição da superfície 
ambiental foi reconhecida assim que ela foi removida. Esse valor foi reco-
nhecido como parte do custo da mina e está sendo exaurido ao longo da sua 
vida útil. O valor contábil da provisão para os custos de restauração é de $ 
500, que é igual ao valor presente desses custos de restauração. 

A entidade está testando a mina para fins de perda por desvalorização. 
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A unidade geradora de caixa da mina é ela como um todo. A entidade rece-
beu várias ofertas de compra da mina a um preço em torno de $ 800. Esse 
preço considera o fato de que o comprador assumirá a obrigação de restau-
rar o que for necessário. As despesas de venda da mina são desprezíveis. O 
valor em uso da mina é de aproximadamente $ 1.200, excluindo os custos 
de restauração. O valor contábil da mina é $ 1.000. 

O valor justo líquido de despesas de venda da unidade geradora de 
caixa é de $ 800. Esse valor considera os custos de restauração que já 
foram provisionados. Como consequência, o valor em uso da unidade gera-
dora de caixa é determinado depois de considerar os custos de restauração, 
e é estimado em $ 700 ($ 1.200 menos $ 500). O valor contábil da unidade 
geradora de caixa é de $ 500, que é o valor contábil da mina ($ 1.000) 
menos o valor contábil da provisão para custos de restauração ($ 500). 
Portanto, o valor recuperável da unidade geradora de caixa supera seu 
valor contábil. 

 

79. Por razões práticas, o valor recuperável de uma unidade gera-
dora de caixa é algumas vezes determinado depois de se considerarem 
os ativos que não são parte da unidade geradora de caixa (por exem-
plo, contas a receber ou outros ativos financeiros) ou passivos que 
tenham sido reconhecidos (como, por exemplo, contas a pagar, pen-
sões e outras provisões). Nesses casos, o valor contábil da unidade 
geradora de caixa deve ser aumentado pelo valor contábil desses ati-
vos e diminuído pelo valor contábil desses passivos. 

 

Ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) 
 

Alocação do ágio por expectativa de rentabilidade futura 
(goodwill) a unidade geradora de caixa 
 

80. Para o propósito do teste de redução ao valor recuperável, o 
ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) adquirido em 
combinação de negócios deve, a partir da data da operação, ser aloca-
do a cada uma das unidades geradoras de caixa do adquirente, ou a 
grupos de unidades geradoras de caixa, que devem se beneficiar das 
sinergias da operação, independentemente de os outros ativos ou pas-
sivos da entidade adquirida serem, ou não, atribuídos a essas unidades 
ou grupos de unidades. Cada unidade ou grupo de unidades ao qual o 
ágio (goodwill) é alocado dessa forma deve: 

(a) representar o menor nível dentro da entidade no qual o ágio 
(goodwill) é monitorado para fins gerenciais internos; e 

(b) não ser maior do que um segmento operacional, conforme 
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definido pelo item 5 da NBC TG 22 – Informações por Segmento, 
antes da agregação. 

 

81. O ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) re-
conhecido em uma combinação de negócios é um ativo que representa 
benefícios econômicos futuros advindos de outros ativos adquiridos na 
combinação de negócios que não são identificados individualmente e 
não são reconhecidos separadamente. O ágio por expectativa de renta-
bilidade futura (goodwill) não gera fluxos de caixa independentemente 
de outros ativos ou grupos de ativos, e frequentemente contribui para 
os fluxos de caixa de múltiplas unidades geradoras de caixa. Às vezes, 
o ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) não pode ser 
alocado em base não arbitrária a unidades geradoras de caixa indivi-
duais, mas apenas a grupos de unidades geradoras de caixa. Assim, o 
menor nível dentro da entidade, no qual o ágio por expectativa de 
rentabilidade futura (goodwill) é monitorado para fins gerenciais in-
ternos, às vezes, inclui algumas unidades geradoras de caixa às quais o 
ágio se relaciona, mas às quais não pode ser alocado. As referências 
nos itens 83 a 99 a uma unidade geradora de caixa à qual o ágio deve 
ser alocado devem ser lidas também como referências a um grupo de 
unidades geradoras de caixa às quais o ágio deve ser alocado. 

 

82. A aplicação das exigências do item 80 faz com que o ágio por 
expectativa de rentabilidade futura (goodwill) seja testado para redu-
ção ao valor recuperável em nível que reflita a forma pela qual a enti-
dade gerencia suas operações e com a qual o ágio estaria naturalmente 
associado. Portanto, o desenvolvimento de sistemas de reporte adicio-
nais não é por via de consequência necessário. 

 

83. Uma unidade geradora de caixa à qual o ágio por expectativa 
de rentabilidade futura (goodwill) é alocado para o propósito do teste 
de redução ao valor recuperável pode não coincidir com o nível no 
qual o ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) é aloca-
do conforme a NBC TG 02 – Efeitos das Mudanças nas Taxas de 
Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis para o propósito de 
mensuração de ganhos e perdas em moeda estrangeira. Por exemplo, 
se a entidade é requerida pela NBC TG 02 a alocar o ágio por expecta-
tiva de rentabilidade futura (goodwill) a níveis relativamente menores 
de unidades geradoras de caixa para o propósito de mensuração de ga-
nhos e perdas com moeda estrangeira, ela não é requerida para o propó-
sito do teste de redução ao valor recuperável a utilizar o mesmo nível, a 
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menos que ela também monitore nesse nível o ágio por expectativa de 
rentabilidade futura (goodwill) em termos gerenciais internos. 

 

84. Se a alocação inicial do ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (goodwill), adquirido em combinação de negócios, não puder 
ser completada antes do término do período anual em que a combina-
ção de negócios ocorre, essa alocação inicial deve ser completada 
antes do término do primeiro período anual com início após a data da 
aquisição. 

 

85. De acordo com a NBC TG 15 – Combinação de Negócios, se 
o tratamento contábil inicial da combinação de negócios puder ser 
determinado somente provisoriamente ao término do período no qual 
a combinação de negócios ocorre, o adquirente deve: 

(a) contabilizar a combinação utilizando esses valores provisó-
rios; e 

(b) reconhecer quaisquer ajustes a esses valores provisórios co-
mo resultado da conclusão do tratamento contábil inicial dispensado 
dentro do período de mensuração, o qual não excederá doze meses a 
partir da data da aquisição. 

 
Nessas circunstâncias, pode não ser possível concluir a alocação 

inicial do ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill), re-
conhecido em combinação de negócios, antes do término do período 
anual em que ocorre a combinação. Quando esse for o caso, a entidade 
deve divulgar a informação requerida no item 133. 

 

86. Se o ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) tiver 
sido alocado a uma unidade geradora de caixa e a entidade se desfizer de 
uma operação dentro dessa unidade, o ágio por expectativa de rentabili-
dade futura (goodwill) associado à operação baixada deve ser: 

(a) incluído no valor contábil da operação quando da determina-
ção dos ganhos ou perdas na baixa; e 

(b) mensurado com base nos valores relativos da operação bai-
xada e na parcela da unidade geradora de caixa mantida em operação 
(retida), a menos que a entidade consiga demonstrar que algum outro 
método reflita melhor o ágio por expectativa de rentabilidade futura 
(goodwill) associado à operação baixada. 
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Exemplo 
 
Uma entidade vende por $ 100 uma operação que fazia parte de unidade 

geradora de caixa na qual houve alocação de ágio pago por expectativa de 
resultado futuro (goodwill). 

O ágio alocado à unidade não pode ser identificado ou associado, exceto 
arbitrariamente, a um grupo de ativos em nível mais baixo do que aquela 
unidade. O valor recuperável da parcela remanescente da unidade geradora de 
caixa retido é de $ 300. 

 
Como o ágio alocado à unidade geradora de caixa não pôde ser identi-

ficado ou associado, de forma não arbitrária, a um grupo de ativos em nível 
mais baixo do que aquela unidade, o ágio associado à operação alienada é 
medido com base nos valores relativos da operação alienada e na parcela da 
unidade remanescente. Portanto, 25% do ágio alocado à unidade geradora 
de caixa são incluídos no valor contábil da operação que é vendida. 

 

87. Se a entidade reorganizar sua estrutura de reporte de forma 
que altere a composição de uma ou mais unidades geradoras de caixa 
às quais o ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) te-
nha sido alocado, o ágio por expectativa de rentabilidade futura (go-
odwill) deve ser realocado às unidades afetadas. Essa realocação deve 
ser realizada, utilizando-se uma abordagem de valor relativo seme-
lhante àquela utilizada quando a entidade se desfaz de uma operação 
componente de uma unidade geradora de caixa, a menos que a entida-
de consiga demonstrar que algum outro método reflita melhor o ágio 
por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) associado às unida-
des reorganizadas. 

 

Exemplo 
O ágio pago por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) foi alo-

cado originariamente à unidade geradora de caixa A. O ágio alocado a A não 
pode ser identificado ou associado de forma não arbitrária a um grupo de 
ativos em nível mais baixo do que A. A unidade A será dividida e integrada 
em três outras unidades geradoras de caixa, B, C e D. 

 
Como o ágio alocado a A não pode ser identificado ou associado de 

forma não arbitrária a um grupo de ativos em nível mais baixo que A, ele 
deve ser alocado proporcionalmente para as unidades B, C e D, com base 
nos valores relativos das três partes de A, antes que essas partes sejam inte-
gradas a B, C e D. 
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Testando unidade geradora de caixa com ágio por 
expectativa de rentabilidade futura (goodwill) para 
redução ao valor recuperável 
 

88. Quando o ágio por expectativa de rentabilidade futura (good-
will ) se relacionar com uma unidade geradora de caixa, mas não tiver 
sido alocado a ela, conforme descrito no item 81, essa unidade gerado-
ra de caixa deve ser testada para redução ao valor recuperável sempre 
que houver indicação de que a unidade possa estar desvalorizada, pela 
comparação do valor contábil da unidade, excluindo qualquer ágio por 
expectativa de rentabilidade futura (goodwill), com seu valor recupe-
rável. Qualquer perda por desvalorização deve ser reconhecida de 
acordo com o item 104. 

 
89. Se a unidade geradora de caixa descrita no item 88 incluir em 

seu valor contábil um ativo intangível que tenha vida útil indefinida, 
ou que ainda não esteja disponível para uso, e esse ativo somente pu-
der ser testado para redução ao valor recuperável apenas como parte 
da unidade geradora de caixa, o item 10 requer que a unidade também 
seja testada, anualmente, para redução ao valor recuperável. 

 
90. A unidade geradora de caixa à qual o ágio por expectativa de 

rentabilidade futura (goodwill) tiver sido alocado deve ser testada 
anualmente para verificar a necessidade de redução ao valor recuperá-
vel e sempre que houver indicação de que a unidade possa estar desva-
lorizada, comparando-se seu valor contábil, incluindo o ágio por ex-
pectativa de rentabilidade futura (goodwill), com o valor recuperável 
da unidade. Se o valor recuperável da unidade ultrapassar seu valor 
contábil, a unidade e o ágio por expectativa de rentabilidade futura 
(goodwill) alocado àquela unidade devem ser considerados como não 
estando desvalorizados. Se o valor contábil da unidade ultrapassar seu 
valor recuperável, a entidade deve reconhecer a perda por desvaloriza-
ção de acordo com o item 104. 

 

91 a 95  Eliminados. 
 

Momento dos testes de redução ao valor recuperável 
 
96. O teste anual de redução ao valor recuperável para unidade 

geradora de caixa à qual tenha ocorrido alocação de ágio por expecta-
tiva de rentabilidade futura (goodwill) pode ser realizado a qualquer 



 81 

momento durante o período anual, desde que o teste seja realizado, 
todos os anos, na mesma ocasião. Unidades geradoras de caixa dife-
rentes podem ser testadas, em momentos diferentes, para redução ao 
valor recuperável. Porém, se parte ou todo o ágio por expectativa de 
rentabilidade futura (goodwill) alocado a uma unidade geradora de 
caixa decorre de combinação de negócios ocorrida durante o período 
anual corrente, essa unidade deve ser testada para redução ao valor 
recuperável antes do fim do período anual corrente. 

 

97. Se os ativos que constituem a unidade geradora de caixa, à 
qual o ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) foi alo-
cado, forem testados ao mesmo tempo em que tal procedimento for 
dispensado à referida unidade, eles devem ser testados para redução ao 
valor recuperável antes dessa unidade. Da mesma forma, se as unida-
des geradoras de caixa constituírem um grupo de unidades geradoras 
de caixa ao qual o ágio por expectativa de rentabilidade futura (good-
will ) foi alocado, e tiverem sua redução ao valor recuperável testada 
ao mesmo tempo em que o referido grupo de unidades, as unidades 
individuais devem ser testadas para redução ao valor recuperável antes 
desse grupo de unidades. 

 

98. Quando da realização do teste para redução ao valor recupe-
rável de unidade geradora de caixa à qual o ágio por expectativa de 
rentabilidade futura (goodwill) foi alocado, pode haver indicação de 
redução ao valor recuperável de um ativo dentro dessa unidade. Em 
tais circunstâncias, a entidade deve testar primeiramente o ativo para 
redução ao valor recuperável e reconhecer qualquer desvalorização 
para aquele ativo, antes de realizar o teste na unidade geradora de 
caixa que contém o ágio. Da mesma forma, pode haver indicação de 
redução ao valor recuperável de uma unidade geradora de caixa dentro 
de um grupo de unidades que contenha o ágio. Em tais circunstâncias, 
a entidade deve testar primeiramente a redução ao valor recuperável 
dessa unidade geradora de caixa e reconhecer qualquer desvalorização 
observada, antes de testar a redução ao valor recuperável de referido 
grupo de unidades. 

 

99. O mais recente cálculo detalhado, feito em período anterior, 
do valor recuperável de uma unidade geradora de caixa à qual o ágio 
por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) tenha sido alocado 
pode ser utilizado no teste dessa unidade no período corrente, desde 
que todos os critérios abaixo sejam atendidos: 



 82 

(a) os ativos e os passivos que compõem a unidade não tenham 
sofrido mudanças significativas desde o cálculo mais recente do valor 
recuperável; 

(b) o cálculo mais recente do valor recuperável tenha resultado 
em valor que ultrapasse o valor contábil de uma unidade por uma 
margem substancial; e 

(c) com base na análise de eventos que tenham ocorrido, e cir-
cunstâncias que tenham mudado desde o cálculo mais recente do valor 
recuperável, a probabilidade de determinação corrente de valor recu-
perável de uma unidade geradora de caixa ser inferior ao valor contá-
bil corrente seja remota. 

 

Ativo corporativo 
 

100. Ativos corporativos incluem os ativos do grupo ou de departa-
mento ou divisão da entidade, tais como prédio da sede ou de divisão da 
entidade, ou equipamentos de processamento eletrônico de dados ou cen-
tro de pesquisas. A estrutura da entidade determina se um ativo atende à 
definição desta Norma de ativos corporativos para uma unidade geradora 
de caixa individual. As características peculiares dos ativos corporativos 
são as de que não geram entradas de caixa independentemente de outros 
ativos ou grupo de ativos, e que seu valor contábil não pode ser totalmen-
te atribuído à unidade geradora de caixa sob revisão. 

 

101. Em função de os ativos corporativos não gerarem entradas 
de caixa separadas, o valor recuperável de um ativo corporativo indi-
vidual não pode ser determinado, a menos que a administração tenha 
decidido se desfazer do ativo. Como consequência, se houver indica-
ção de que o ativo corporativo possa ter se desvalorizado, o valor re-
cuperável deve ser determinado para a unidade geradora de caixa ou 
grupo de unidades geradoras de caixa à qual o ativo corporativo per-
tence, comparando este ao valor contábil dessa unidade geradora ou 
desse grupo de unidades geradoras de caixa. Qualquer perda por des-
valorização deve ser reconhecida de acordo com o item 104. 

 

102. Ao testar uma unidade geradora de caixa para saber se hou-
ve desvalorização, a entidade deve identificar todos os ativos corpora-
tivos que estão relacionados com a unidade geradora de caixa sob 
revisão. Se uma parcela do valor contábil do ativo corporativo: 

(a) puder ser alocada em base razoável e consistente àquela uni-
dade, a entidade deve comparar o valor contábil da unidade, incluindo 
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a parcela do valor contábil do ativo corporativo alocado a essa unida-
de, com o seu valor recuperável. Qualquer perda por desvalorização 
deve ser reconhecida de acordo com o item 104. 

(b) não puder ser alocada em base razoável e consistente àquela 
unidade, a entidade deve cumulativa e sequencialmente: 

(i)  comparar o valor contábil da unidade, excluindo o ativo 
corporativo, com o seu valor recuperável e reconhecer qualquer 
perda por desvalorização de acordo com o item 104; 

(ii)  identificar o menor grupo de unidades geradoras de caixa, 
que inclui a unidade geradora de caixa sob revisão, e ao qual uma 
parcela do valor contábil do ativo corporativo pode ser alocada em 
base razoável e consistente; e 

(iii)  comparar o valor contábil do grupo de unidades geradoras de 
caixa, incluindo a parcela do valor contábil do ativo corporativo alo-
cada a esse grupo de unidades, com o valor recuperável do grupo de 
unidades. Qualquer perda por desvalorização deve ser reconhecida de 
acordo com o item 104. 
 

103. Eliminado. 
 

Desvalorização em uma unidade geradora de caixa 
 

104. Uma perda por desvalorização deve ser reconhecida para 
uma unidade geradora de caixa – o menor grupo da unidade geradora 
de caixa ao qual o ágio por expectativa de rentabilidade futura (good-
will ) ou o ativo corporativo tenham sido alocados – se, e somente se, o 
valor recuperável da unidade (grupo de unidades) for menor do que o 
valor contábil da unidade (grupo de unidades). A perda por desvalori-
zação deve ser alocada para reduzir o valor contábil dos ativos da 
unidade (grupo de unidades) na seguinte ordem: 

(a) primeiramente, para reduzir o valor contábil de qualquer á-
gio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) alocado à uni-
dade geradora de caixa (grupo de unidades); e 

(b) a seguir, aos outros ativos da unidade (grupo de unidades) 
proporcionalmente ao valor contábil de cada ativo da unidade (grupo 
de unidades). 

 

Essas reduções nos valores contábeis devem ser tratadas como 
perda por desvalorização de itens individuais dos ativos e reconheci-
das de acordo com o item 60. 
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105. Ao alocar a perda por desvalorização de acordo com o item 
104, a entidade não deve reduzir o valor contábil de um ativo abaixo 
do valor mais alto na comparação entre:  

(a) seu valor justo líquido de despesas de alienação (se puder ser 
mensurado);(2) 

(b) seu valor em uso (se puder ser determinado); e 
(c) zero. 
 

O valor da perda por desvalorização que de outra forma teria sido 
alocado ao ativo deve ser alocado proporcionalmente aos outros ativos 
da unidade (grupo de unidades). 

 

106. Se não for praticável estimar o valor recuperável para cada 
ativo individualmente de uma unidade geradora de caixa, esta Norma 
determina alocação arbitrária da perda por desvalorização entre os 
ativos dessa unidade, exceto o ágio por expectativa de resultado futuro 
(goodwill), porque todos os ativos de uma unidade geradora de caixa 
operam de forma conjunta. 

 

107. Se o valor recuperável de um ativo individual não puder ser 
determinado (ver item 67), 

 

(a) a perda por desvalorização deve ser reconhecida para o ativo 
se o seu valor contábil for maior do que o mais alto dos seguintes va-
lores: seu valor justo líquido de despesas de venda e os resultados dos 
procedimentos de alocação descritos nos itens 104 e 105; e 

(b) nenhuma perda por desvalorização deve ser reconhecida para o 
ativo se a unidade geradora de caixa à qual está relacionado não sofrer 
perda por desvalorização. Isso se aplica mesmo se o valor justo líquido de 
despesas de venda do ativo for menor do que seu valor contábil. 

 

Exemplo 
 
Uma máquina teve um dano físico, mas ainda está operando, embora 

não tão bem quanto anteriormente ao dano físico. O valor justo líquido de 
despesas de venda da máquina é menor do que o seu valor contábil. A má-
quina não gera entradas de caixa independentes. O menor grupo de ativos 
identificável, que inclui a máquina e que gera entradas de caixa que são em 
grande parte independentes das entradas de caixa de outros ativos, é a linha 
de produção à qual a máquina pertence. O valor recuperável da linha de 
produção indica que a linha de produção tomada como um todo não sofreu 
desvalorização. 
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Premissa 1: orçamentos ou previsões aprovados pela administração 
não demonstram a obrigação da administração de substituir a máquina. 

 
O valor recuperável da máquina sozinha não pode ser estimado, pois 

o valor em uso da máquina: 
 

(a) pode ser diferente de seu valor justo líquido de despesas de venda; e 
(b) pode ser determinado somente para a unidade geradora de caixa à 

qual a máquina pertence (a linha de produção). 
 

A linha de produção não sofreu perda por desvalorização. Portanto, 
não há perda por desvalorização reconhecida para a máquina. Entretanto, 
a entidade pode necessitar reavaliar o período de depreciação ou o método 
de depreciação para a máquina. Talvez um período mais curto ou método 
mais rápido de depreciação seja exigido para refletir a vida útil remanes-
cente da máquina ou as bases sobre as quais se esperam que os benefícios 
econômicos sejam usufruídos pela entidade. 

 

Premissa 2: os orçamentos ou previsões aprovados pela administração 
demonstram o compromisso da administração de substituir a máquina e 
vendê-la em futuro próximo. Os fluxos de caixa provenientes de uso contí-
nuo da máquina até sua baixa são estimados como desprezíveis. 

 

O valor em uso da máquina pode ser estimado como próximo de seu 
valor justo líquido de despesas de venda. Portanto, o valor recuperável da 
máquina pode ser determinado e nenhuma consideração deve ser dada à 
unidade geradora de caixa à qual a máquina pertence (a linha de produ-
ção). Em função de o valor justo líquido de despesas de venda da máquina 
ser menor do que seu valor contábil, a perda por desvalorização deve ser 
reconhecida para a máquina. 

 

108. Depois de as exigências dos itens 104 e 105 terem sido ob-
servadas, um passivo deve ser reconhecido para qualquer valor rema-
nescente de perda por desvalorização de uma unidade geradora de 
caixa se, e somente se, isso for exigido por outras normas. 

 

Reversão de perda por desvalorização 
 

109. Os itens 110 a 116 estabelecem as exigências para reverter 
uma perda por desvalorização de um ativo ou de uma unidade gerado-
ra de caixa, reconhecida em períodos anteriores. Essas exigências 
utilizam o termo “um ativo”, mas se aplicam igualmente a um ativo 
individual ou a uma unidade geradora de caixa. Exigências adicionais 
para um ativo individual são estabelecidas nos itens 117 a 121, para 
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unidade geradora de caixa nos itens 122 e 123 e para o ágio por expec-
tativa de rentabilidade futura (goodwill) nos itens 124 e 125. 

 

110. A entidade deve avaliar, ao término de cada período de re-
porte, se há alguma indicação de que a perda por desvalorização reco-
nhecida em períodos anteriores para um ativo, exceto o ágio por ex-
pectativa de rentabilidade futura (goodwill), possa não mais existir ou 
ter diminuído. Se existir alguma indicação, a entidade deve estimar o 
valor recuperável desse ativo. 

 

111.  Ao avaliar se há alguma indicação de que perda por desva-
lorização reconhecida em períodos anteriores para um ativo, exceto o 
ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill), possa ter di-
minuído ou possa não mais existir, a entidade deve considerar, no 
mínimo, as seguintes indicações: 

 

Fontes externas de informação 
 

(a) há indicações observáveis de que o valor do ativo tenha au-
mentado significativamente durante o período;(2) 

(b) mudanças significativas, com efeito favorável sobre a enti-
dade, tenham ocorrido durante o período, ou ocorrerão em futuro pró-
ximo, no ambiente tecnológico, de mercado, econômico ou legal no 
qual ela opera ou no mercado para o qual o ativo é destinado; 

(c) as taxas de juros de mercado ou outras taxas de mercado de 
retorno sobre investimentos tenham diminuído durante o período, e 
essas diminuições possivelmente tenham afetado a taxa de desconto 
utilizada no cálculo do valor em uso do ativo e aumentado seu valor 
recuperável materialmente; 

 

Fontes internas de informação 
 

(d) mudanças significativas, com efeito favorável sobre a enti-
dade, tenham ocorrido durante o período, ou se espera que ocorram 
em futuro próximo, na extensão ou na maneira por meio da qual o 
ativo é utilizado ou se espera que seja utilizado. Essas mudanças in-
cluem custos incorridos durante o período para melhorar ou aprimorar 
o desempenho do ativo ou para reestruturar a operação à qual o ativo 
pertence; 

(e) há evidência disponível advinda dos relatórios internos que 
indica que o desempenho econômico do ativo é ou será melhor do que 
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o esperado. 
 

112. Indicações de redução potencial na perda por desvalorização 
descritas no item 111 espelham principalmente as indicações de po-
tencial perda por desvalorização descritas no item 12. 

 

113. Se houver indicação de que a perda por desvalorização reco-
nhecida para um ativo, exceto o ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (goodwill), pode vir a não mais existir ou tenha diminuído, isso 
pode ser uma evidência de que a vida útil remanescente, o método de 
depreciação, amortização ou exaustão ou o valor residual necessitem 
ser revisados ou ajustados conforme normas aplicáveis ao ativo, mes-
mo se nenhuma perda por desvalorização for revertida para o ativo. 

 

114. Uma perda por desvalorização reconhecida em períodos an-
teriores para um ativo, exceto o ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (goodwill), deve ser revertida se, e somente se, tiver havido 
mudança nas estimativas utilizadas para determinar o valor recuperá-
vel do ativo desde a última perda por desvalorização que foi reconhe-
cida. Se esse for o caso, o valor contábil do ativo deve ser aumentado, 
com plena observância do descrito no item 117, para seu valor recupe-
rável. Esse aumento ocorre pela reversão da perda por desvalorização. 

 

115. A reversão de perda por desvalorização reflete um aumento 
no potencial de serviços estimados de um ativo, ou pelo uso ou pela 
venda, desde a data em que a entidade reconheceu pela última vez 
uma perda por desvalorização para o ativo. O item 130 requer que a 
entidade identifique a mudança nas estimativas que causam o aumento 
no potencial de serviços estimados. Exemplos de mudanças nas esti-
mativas incluem: 

(a) mudança na base do valor recuperável (exemplo, se o valor 
recuperável é baseado no valor justo líquido de despesas de venda ou 
no valor em uso); 

(b) se o valor recuperável foi baseado no valor em uso, mudança 
no montante ou no período previsto de ocorrência de fluxos de caixa 
futuros estimados ou na taxa de desconto; ou 

(c) se o valor recuperável foi baseado no valor justo líquido de 
despesas de venda, mudança na estimativa dos componentes do valor 
justo líquido de despesas de venda. 
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116. O valor em uso de um ativo pode se tornar maior do que seu 
valor contábil simplesmente porque o valor presente de futuras entra-
das de caixa aumenta na medida em que essas entradas se tornam mais 
próximas da data atual. Entretanto, o potencial de serviços do ativo 
não aumentou. Portanto, a perda por desvalorização não deve ser re-
vertida simplesmente por causa da passagem do tempo (algumas vezes 
reconhecida pelo termo “fluência” do desconto – unwinding of dis-
count), mesmo que o valor recuperável do ativo se torne maior do que 
seu valor contábil. 

 

Reversão de perda por desvalorização para ativo individual 
 

117. O aumento do valor contábil de um ativo, exceto o ágio por 
expectativa de rentabilidade futura (goodwill), atribuível à reversão de 
perda por desvalorização não deve exceder o valor contábil que teria 
sido determinado (líquido de depreciação, amortização ou exaustão), 
caso nenhuma perda por desvalorização tivesse sido reconhecida para 
o ativo em anos anteriores. 

 

118. Qualquer aumento no valor contábil de um ativo, exceto o 
ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill), acima do seu 
valor contábil que teria sido determinado (líquido de depreciação, 
amortização ou exaustão), caso a perda por desvalorização para o ati-
vo não tivesse sido reconhecida em anos anteriores é considerado uma 
reavaliação. Se e nas situações em que a legislação brasileira permitir, 
a entidade deve aplicar as normas específicas voltadas à matéria. 

 

119. A reversão de perda por desvalorização de um ativo, exceto o 
ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill), deve ser reconhe-
cida imediatamente no resultado do período, a menos que o ativo esteja 
registrado por valor reavaliado de acordo com outra norma. Qualquer 
reversão de perda por desvalorização sobre ativo reavaliado deve ser 
tratada como aumento de reavaliação conforme tal norma. 

 

120. A reversão de perda por desvalorização sobre ativo reavalia-
do deve ser reconhecida em outros resultados abrangentes sob o título 
de reserva de reavaliação. Entretanto, na extensão em que a perda por 
desvalorização para o mesmo ativo reavaliado tenha sido anteriormen-
te reconhecida no resultado do período, a reversão dessa desvaloriza-
ção deve ser também reconhecida no resultado do período. 
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121. Depois que a reversão de perda por desvalorização é reco-
nhecida, a despesa de depreciação, amortização ou exaustão para o 
ativo deve ser ajustada em períodos futuros para alocar o valor contá-
bil revisado do ativo menos seu valor residual (se houver) em base 
sistemática sobre sua vida útil remanescente. 

 

Reversão de perda por desvalorização para uma 
unidade geradora de caixa 
 

122. A reversão de perda por desvalorização para uma unidade 
geradora de caixa deve ser alocada aos ativos da unidade, exceto o 
ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill), proporcional-
mente ao valor contábil desses ativos. Esses aumentos em valores 
contábeis devem ser tratados como reversão de perdas por desvalori-
zação de ativos individuais e reconhecidos de acordo com o item 119. 

 

123. Ao alocar a reversão de perda por desvalorização para uma 
unidade geradora de caixa, de acordo com o item 122, o valor contábil 
de um ativo não deve ser aumentado acima do menor dos parâmetros a 
seguir: 

(a) seu valor recuperável (se este puder ser determinado); e 
(b) o valor contábil que teria sido determinado (líquido de de-

preciação, amortização ou exaustão), se a perda por desvalorização 
não tivesse sido reconhecida em anos anteriores. 

 

O valor da reversão da perda por desvalorização, que seria de ou-
tra forma alocado ao ativo, deve ser alocado de forma proporcional 
aos outros ativos da unidade, exceto para o ágio por expectativa de 
rentabilidade futura (goodwill). 

 

Reversão de perda por desvalorização do ágio por 
expectativa de rentabilidade futura (goodwill) 
 

124. A perda por desvalorização reconhecida para o ágio por ex-
pectativa de rentabilidade futura (goodwill) não deve ser revertida em 
período subsequente. 

 

125. A NBC TG 04 – Ativo Intangível proíbe o reconhecimento 
de ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado in-
ternamente. Qualquer aumento no valor recuperável do ágio pago por 
expectativa de rentabilidade futura (goodwill) nos períodos subse-
quentes ao reconhecimento de perda por desvalorização para esse 
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ativo é equivalente ao reconhecimento de ágio por expectativa de ren-
tabilidade futura gerado internamente (goodwill gerado internamente) 
e não reversão de perda por desvalorização reconhecida para o ágio 
pago por expectativa de rentabilidade futura (goodwill). 

 

Divulgação 
 

126. A entidade deve divulgar as seguintes informações para cada 
classe de ativos: 

(a) o montante das perdas por desvalorização reconhecido no re-
sultado do período e a linha da demonstração do resultado na qual 
essas perdas por desvalorização foram incluídas; 

(b) o montante das reversões de perdas por desvalorização reco-
nhecido no resultado do período e a linha da demonstração do resulta-
do na qual essas reversões foram incluídas; 

(c) o montante de perdas por desvalorização de ativos reavaliados 
reconhecido em outros resultados abrangentes durante o período; e 

(d) o montante das reversões das perdas por desvalorização de 
ativos reavaliados reconhecido em outros resultados abrangentes du-
rante o período.  

 

127. Uma classe de ativos é um agrupamento de ativos de nature-
za e uso similares nas operações da entidade. 

 

128. As informações exigidas no item 126 podem ser apresenta-
das com outras informações divulgadas para a classe de ativos. Por 
exemplo, essas informações podem ser incluídas na conciliação do 
valor contábil do ativo imobilizado no início e no fim do período, 
conforme requerido pela NBC TG 27 – Ativo Imobilizado. 

 

129. A entidade que reporta informações por segmento de acordo 
com a NBC TG 22 – Informações por Segmento deve divulgar as 
seguintes informações para cada segmento reportado: 

(a) o montante das perdas por desvalorização reconhecido, du-
rante o período, na demonstração do resultado e na demonstração do 
resultado abrangente; 

(b) o montante das reversões de perdas por desvalorização reco-
nhecido, durante o período, na demonstração do resultado e na de-
monstração do resultado abrangente. 
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130. A entidade deve divulgar as seguintes informações para cada 
perda por desvalorização ou reversão reconhecida durante o período 
para ativo individual, incluindo ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (goodwill), ou para unidade geradora de caixa: (3) 

(a) os eventos e as circunstâncias que levaram ao reconhecimen-
to ou à reversão da perda por desvalorização; 

(b) o montante da perda por desvalorização reconhecida ou re-
vertida; 

(c) para um ativo individual: 
(i)  a natureza do ativo; e 
(ii)  se a entidade reporta informações por segmento de acordo 

com a NBC TG 22, o segmento a ser reportado ao qual o ativo 
pertence; 
(d) para uma unidade geradora de caixa: 

(i)  uma descrição da unidade geradora de caixa (por exem-
plo, se é uma linha de produtos, uma planta industrial, uma unida-
de operacional do negócio, uma área geográfica, ou um segmento 
a ser reportado, conforme a NBC TG 22); 

(ii)  o montante da perda por desvalorização reconhecida ou 
revertida por classe de ativos e, se a entidade reporta informações 
por segmento nos termos da NBC TG 22, a mesma informação 
por segmento; e 

(iii)  se o agregado de ativos utilizado para identificar a unida-
de geradora de caixa tiver mudado desde a estimativa anterior do 
seu valor recuperável (se houver), uma descrição da maneira atual 
e anterior de agregar os ativos envolvidos e as razões que justifi-
cam a mudança na maneira pela qual é identificada a unidade ge-
radora de caixa; 
(e) o valor recuperável do ativo (unidade geradora de caixa) e se 

o valor recuperável do ativo (unidade geradora de caixa) é seu valor 
justo líquido de despesa de alienação ou seu valor em uso; (3) 

se o valor recuperável for o valor justo líquido de despesas de ali-
enação, a entidade deve divulgar as seguintes informações: 

(f)  se o valor recuperável for o valor justo líquido de despesas 
de alienação, a entidade deve divulgar as seguintes informações: (3) 

(i) o nível da hierarquia do valor justo (ver NBC TG 46) den-
tro do qual a mensuração do valor justo do ativo (unidade gerado-
ra de caixa) é classificada em sua totalidade (sem levar em conta 
as despesas de alienação que são observáveis); (3) 
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(ii) para a mensuração do valor justo classificado no nível 2 e 
no nível 3 da hierarquia de valor justo, a descrição da técnica de 
avaliação usada para mensurar o valor justo menos as despesas de 
alienação. Se tiver havido mudança na técnica de avaliação, a en-
tidade deve divulgar a mudança ocorrida e os motivos para fazê-
la; e (3) 

(iii) para a mensuração do valor justo classificado no nível 2 
e no nível 3 da hierarquia de valor justo, cada pressuposto-chave 
em que a gerência baseou a sua determinação do valor justo me-
nos as despesas de alienação. Pressupostos-chave são aqueles para 
os quais (unidade geradora de caixa) o valor recuperável do ativo 
for mais sensível. A entidade também deve divulgar a taxa de des-
conto utilizada na mensuração atual e anterior, se o valor justo 
menos as despesas de alienação for mensurada usando a técnica de 
valor presente; (3) 
(g) se o valor recuperável for o valor em uso, a taxa de desconto 

utilizada na estimativa corrente e na estimativa anterior (se houver) do 
valor em uso. 

 

131. A entidade deve divulgar as seguintes informações para as 
perdas por desvalorização como um todo e para as reversões de perdas 
por desvalorização como um todo, reconhecidas durante o período 
para o qual nenhuma informação tenha sido divulgada de acordo com 
o item 130: 

(a) as classes principais de ativos afetados por perdas por desva-
lorização e as classes principais de ativos afetados por reversões de 
perdas por desvalorização; e 

(b) os principais eventos e circunstâncias que levaram ao reco-
nhecimento dessas perdas por desvalorização e reversões de perdas 
por desvalorização. 

 
132. A entidade é encorajada a divulgar as premissas utilizadas pa-

ra determinar o valor recuperável de ativos (unidades geradoras de cai-
xa) durante o período. Entretanto, o item 134 exige que a entidade di-
vulgue informações acerca das estimativas utilizadas para mensurar o 
valor recuperável de uma unidade geradora de caixa quando o ágio por 
expectativa de rentabilidade futura (goodwill) ou o ativo intangível de 
vida útil indefinida estiver incluído no valor contábil da unidade. 
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133. Se uma parcela do ágio pago por expectativa de rentabilida-
de futura (goodwill), advinda de combinação de negócios ocorrida 
durante o período, não tiver sido alocada a uma unidade geradora de 
caixa (grupo de unidades) ao término do período de reporte nos ter-
mos do item 84, o valor não alocado do ágio deve ser divulgado jun-
tamente com as razões pelas quais o valor permanece não alocado. 

 

Estimativas utilizadas para mensurar o valor recuperável 
de unidade geradora de caixa contendo ágio por expectativa 
de rentabilidade futura (goodwill) ou ativo intangível 
com vida útil indefinida 
 

134. A entidade deve divulgar as informações requeridas nas alí-
neas (a) a (f) abaixo para cada unidade geradora de caixa (grupo de 
unidades) cujo valor contábil do ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (goodwill) ou dos ativos intangíveis com vida útil indefinida, 
alocados à unidade (grupo de unidades), seja significativo em compa-
ração com o valor contábil total do ágio por expectativa de rentabili-
dade futura (goodwill) ou dos ativos intangíveis com vida útil indefi-
nida reconhecidos pela entidade: 

(a) o valor contábil do ágio por expectativa de rentabilidade fu-
tura (goodwill) alocado à unidade (grupo de unidades); 

(b) o valor contábil dos ativos intangíveis com vida útil indefi-
nida alocado à unidade (grupo de unidades); 

(c) a base sobre a qual o valor recuperável da unidade (grupo de 
unidades) tenha sido determinado (por exemplo, valor em uso ou o 
valor justo líquido de despesas de alienação); (3) 

(d) se o valor recuperável da unidade (grupo de unidades) tiver 
sido baseado no valor em uso: 

 

(i)  cada premissa-chave sobre a qual a administração tenha 
baseado suas projeções de fluxo de caixa para o período coberto 
pelo mais recente orçamento ou previsão. Premissas-chave são 
aquelas para as quais o valor recuperável da unidade (grupo de u-
nidades) é mais sensível;(2) 

(ii)  descrição da abordagem utilizada pela administração para 
determinar o valor sobre o qual estão assentadas as premissas-
chave; se esses valores refletem a experiência passada ou, se a-
propriado, são consistentes com fontes de informação externas, e, 
caso contrário, como e por que esses valores diferem da experiên-
cia passada ou de fontes de informação externas; 
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(iii)  o período sobre o qual a administração projetou os fluxos 
de caixa, baseada em orçamento ou previsões por ela aprovados e, 
quando um período superior a cinco anos for utilizado para a uni-
dade geradora de caixa (grupo de unidades), uma explicação do 
motivo por que um período mais longo é justificável; 

(iv)  a taxa de crescimento utilizada para extrapolar as projeções 
de fluxo de caixa, além do período coberto pelo mais recente orça-
mento ou previsão, e a justificativa para utilização de qualquer taxa 
de crescimento que exceda a taxa média de crescimento de longo 
prazo para os produtos, segmentos de indústria, ou país ou países no 
qual a entidade opera, ou para o mercado para o qual a unidade 
(grupo de unidades) é direcionada; e 

(v)  a taxa de desconto aplicada às projeções de fluxo de caixa; 
 

(e) se o valor recuperável da unidade (grupo de unidades) tiver sido 
baseado no valor justo líquido de despesas de alienação, as técnicas de 
avaliação utilizadas para mensurar o valor justo líquido de despesas de 
alienação. A entidade não é obrigada a fornecer as divulgações exigidas 
pela NBC TG 46. Se o valor justo líquido de despesas de alienação não é 
mensurado, utilizando-se o preço cotado para unidade idêntica (grupo de 
unidades), a entidade deve divulgar as seguintes informações: (2) 

(i)  cada premissa-chave sobre a qual a administração tenha 
baseado a determinação do valor justo líquido de despesas de alie-
nação. Premissas-chave são aquelas para as quais o valor recupe-
rável da unidade (grupo de unidades) é mais sensível; (2) 

(ii)  descrição da abordagem utilizada pela administração para 
determinar o valor sobre o qual estão assentadas as premissas-
chave; se esses valores refletem a experiência passada ou, se a-
propriado, são consistentes com fontes de informação externas, e, 
caso contrário, como e por que esses valores diferem da experiên-
cia passada ou de fontes de informação externas. 

(iia) o nível da hierarquia de valor justo (ver NBC TG 46) no 
qual a mensuração do valor justo se classifica em sua totalidade 
(sem levar em conta a o nível de observação dos custos de aliena-
ção); (2) 

(iib) se tiver ocorrido mudança na técnica de avaliação, a 
mudança e as razões para fazê-la; (2) 
 

Se o valor justo líquido das despesas de alienação tiver sido men-
surado, utilizando projeções de fluxo de caixa descontado, a entidade 
deve divulgar as seguintes informações: (2) 
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(iii)  o período ao longo do qual a administração tenha projeta-
do os fluxos de caixa; 

(iv)  a taxa de crescimento utilizada para extrapolar as proje-
ções de fluxo de caixa; 

(v)  a taxa de desconto aplicada às projeções de fluxo de caixa; 
 

(f) se uma possível e razoável mudança em uma premissa-chave 
sobre a qual a administração tenha baseado sua determinação de valor 
recuperável da unidade (grupo de unidades) puder resultar em valor 
contábil superior ao seu valor recuperável: 

 

(i)  o montante pelo qual o valor recuperável da unidade (gru-
po de unidades) excede seu valor contábil; 

(ii)  o valor sobre o qual está assentada a premissa-chave; e 
(iii)  o novo valor sobre o qual deve estar assentada a premissa-

chave, após a incorporação de quaisquer efeitos derivados dessa 
mudança em outras variáveis utilizadas para mensurar o valor re-
cuperável, a fim de que o valor recuperável da unidade (grupo de 
unidades) fique igual ao seu valor contábil. 
 

135. Se alguns ou todos os valores contábeis do ágio por expectativa 
de rentabilidade futura (goodwill) ou dos ativos intangíveis com vida útil 
indefinida são alocados a múltiplas unidades geradoras de caixa (grupo de 
unidades), e o valor então alocado a cada unidade (grupo de unidades) 
não é significativo em comparação com o valor contábil total do ágio por 
expectativa de rentabilidade futura (goodwill) ou dos ativos intangíveis 
com vida útil indefinida, esse fato deve ser divulgado em conjunto com o 
valor contábil agregado do ágio por expectativa de rentabilidade futura 
(goodwill) ou dos ativos intangíveis com vida útil indefinida, alocados a 
essas unidades (grupo de unidades). Adicionalmente, se os valores recu-
peráveis de quaisquer dessas unidades (grupo de unidades) forem basea-
dos na mesma premissa-chave, e o valor contábil agregado do ágio por 
expectativa de rentabilidade futura (goodwill) ou dos ativos intangíveis 
com vida útil indefinida, alocados a essas unidades, é significativo em 
comparação com o valor contábil total do ágio por expectativa de rentabi-
lidade futura (goodwill) ou dos ativos intangíveis de vida útil indefinida, a 
entidade deve divulgar esse fato juntamente com: 

(a) o valor contábil agregado do ágio por expectativa de rentabili-
dade futura (goodwill) alocado a essas unidades (grupo de unidades); 

(b) o valor contábil agregado dos ativos intangíveis com vida ú-
til indefinida alocado a essas unidades (grupo de unidades); 
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(c) descrição da premissa-chave; 
(d) descrição da abordagem da administração para determinar o 

valor sobre o qual está assentada a premissa-chave; se esse valor refle-
te a experiência passada ou, se apropriado, é consistente com fontes de 
informação externas e, caso contrário, como e por que esse valor dife-
re da experiência passada ou de fontes de informação externas; e 

(e) se uma razoável e possível mudança na premissa-chave pu-
der resultar em valor contábil agregado da unidade (grupo de unida-
des) superior ao seu valor recuperável: 

(i)  o montante pelo qual o valor recuperável agregado da uni-
dade (grupo de unidades) excede seu valor contábil agregado; 

(ii)  o valor sobre o qual está assentada a premissa-chave; e 
(iii)  o novo valor sobre o qual deve estar assentada a premissa-

chave, após a incorporação de quaisquer efeitos derivados dessa 
mudança em outras variáveis utilizadas para mensurar o valor re-
cuperável, a fim de que o valor recuperável agregado da unidade 
(grupo de unidades) fique igual ao seu valor contábil agregado. 
 

136. O mais recente cálculo detalhado, efetuado em período ante-
rior, do valor recuperável de uma unidade geradora de caixa (grupo de 
unidades) pode, de acordo com os itens 24 ou 99, ser considerado e 
utilizado no teste da perda por desvalorização dessa unidade (grupo de 
unidades) no período corrente, desde que sejam atendidos critérios 
específicos. Quando esse for o caso, a informação para aquela unidade 
(grupo de unidades) deve ser incorporada nas divulgações exigidas 
pelos itens 134 e 135, com relação aos procedimentos utilizados para 
cálculo do valor recuperável. 

 

Em razão dessa alteração, as disposições não alteradas desta 
norma são mantidas e a sigla da NBC TG 01 (R2), publicada no DOU, 
Seção 1, de 17-4-2014, passa a ser NBC TG 01 (R3). 

 

A alteração desta norma entra em vigor na data de sua publicação, 
aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2016. 

 

Brasília, 23 de outubro de 2015. 
 

José Martônio Alves Coelho – Presidente 
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APÊNDICE A 
 
Utilização de técnicas de valor presente para mensurar o valor em 
uso 
O presente Apêndice é parte integrante da Norma. Fornece orienta-
ção sobre o uso de técnicas de valor presente na avaliação do valor 
em uso. Apesar de a orientação utilizar o termo “ativo”, também se 
aplica a um grupo de ativos integrantes de uma unidade geradora de 
caixa. 
 
Componentes de avaliação de valor presente 
 
A1.  Os elementos em conjunto a seguir capturam as diferenças 

econômicas entre os ativos: 
 
(a) estimativa do fluxo de caixa futuro ou, em casos mais 

complexos, séries de fluxo de caixa futuro que a entidade 
espera que advenham desse ativo; 

(b) expectativas acerca de possíveis variações no montante 
ou no período de ocorrência desses fluxos de caixa; 

(c) valor do dinheiro no tempo, representado pela taxa de ju-
ros corrente, livre de riscos, observada no mercado; 

(d) preço requerido para fazer em face da incerteza inerente 
ao ativo (prêmio); e 

(e) outros fatores, por vezes não identificáveis, como falta de 
liquidez, que os participantes do mercado iriam incorpo-
rar na precificação dos fluxos de caixa futuros que a enti-
dade espera que advenham do ativo. 

 
A2.  Este Apêndice contrasta duas abordagens de cômputo do 

valor presente, as quais, dependendo da situação, podem ser 
utilizadas para estimar o valor em uso de um ativo. Pela a-
bordagem “tradicional”, os ajustes para os fatores (b) a (e) 
descritos no item A1 estão embutidos na taxa de desconto. 
Pela abordagem do “fluxo de caixa esperado”, os fatores (b), 
(d) e (e) impõem ajustes para se chegar aos fluxos de caixa 
esperados ajustados pelo risco. Seja qual for a abordagem 
que a entidade adote para refletir expectativas acerca de e-
ventuais variações no montante ou no período de ocorrência 
de fluxos de caixa futuros, o resultado deve refletir o valor 
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presente esperado dos fluxos de caixa futuros, ou seja, a mé-
dia ponderada de todos os resultados possíveis. 

 
Princípios gerais 
 
A3.  As técnicas utilizadas para estimar fluxos de caixa futuros e 

taxas de juros variam de uma situação para outra, dependen-
do das circunstâncias em torno do ativo em questão. Entre-
tanto, os princípios gerais a seguir servem de norte para 
qualquer aplicação de técnicas de valor presente na mensu-
ração de ativos: 

 
(a) as taxas de juros utilizadas para descontar fluxos de caixa 

devem refletir premissas consistentes com aquelas ineren-
tes aos fluxos de caixa estimados. Caso contrário, o efeito 
de algumas premissas será contado em duplicidade ou ig-
norado. Por exemplo, a taxa de desconto de 12% pode ser 
aplicada a fluxos de caixa contratuais de um empréstimo 
a receber. Essa taxa reflete expectativas sobre inadim-
plência futura em empréstimos com características espe-
cíficas. A mesma taxa de 12% não deve ser utilizada para 
descontar fluxos de caixa esperados porque esses fluxos 
já refletem as premissas sobre inadimplência futura; 

(b) fluxos de caixa estimados e taxas de desconto estimadas 
devem estar livres de vieses e fatores não relacionados ao 
ativo em questão. Por exemplo, o ato consciente de su- 
bestimar deliberadamente fluxos de caixa líquidos para 
melhorar aparentemente a rentabilidade futura de um ati-
vo introduz um viés na mensuração; 

(c) fluxos de caixa estimados ou taxas de desconto estimadas 
devem refletir os resultados possíveis em vez de um valor 
único provável, mínimo ou máximo montante possível. 

 

Abordagem tradicional e de fluxo de caixa esperado 
 

Abordagem tradicional 
 

A4.  Tradicionalmente, a adoção para fins contábeis do valor pre-
sente toma por base um conjunto único de fluxos de caixa es-
timados e uma única taxa de desconto, usualmente descrita 
como “taxa proporcional ao risco“. De fato, a abordagem tra-
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dicional admite que uma única taxa de desconto pode incorpo-
rar todas as expectativas acerca dos fluxos de caixa futuros e 
do prêmio de risco adequado. Portanto, a abordagem tradicio-
nal coloca mais ênfase na seleção da taxa de desconto. 

 

A5.  Em alguns casos, como naqueles em que ativos comparáveis 
podem ser observados no mercado, a abordagem tradicional 
é relativamente fácil de aplicar. Para ativos com fluxos de 
caixa contratuais, ela é consistente com a forma pela qual os 
participantes do mercado caracterizam os ativos, como no 
exemplo “título de 12%”. 

 

A6.  Entretanto, a abordagem tradicional pode não ser apropriada 
para tratar alguns problemas complexos de mensuração, co-
mo na mensuração de ativos não financeiros para os quais 
não haja mercado ou ativo comparável. Uma pesquisa ade-
quada da “taxa proporcional ao risco“ exige a análise de pelo 
menos dois itens – um ativo que exista no mercado e tenha 
taxa de juros observável e o ativo a ser mensurado. A taxa de 
desconto apropriada para os fluxos de caixa mensurados tem 
que ser inferida da taxa de juros observável desse outro ati-
vo. Para se fazer essa inferência, as características dos fluxos 
de caixa do outro ativo devem ser similares às do ativo a ser 
mensurado. Portanto, o avaliador deve fazer o seguinte: 

 
(a) identificar o conjunto de fluxos de caixa que será descon-

tado; 
(b) identificar outro ativo no mercado que pareça ter caracte-

rísticas similares de fluxo de caixa; 
(c) comparar os conjuntos de fluxos de caixa dos dois itens 

para se assegurar de que são similares (por exemplo, são 
ambos conjuntos de fluxos de caixa contratuais ou um é 
contratual e o outro fluxo de caixa estimado?); 

(d) avaliar se existe um elemento em um item que não está 
presente no outro (por exemplo, um item tem menos li-
quidez do que o outro?); e 

(e) avaliar se ambos os conjuntos de fluxos de caixa irão se 
comportar (ou seja, variar) de maneira similar, na mudan-
ça de condições econômicas. 
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Abordagem de fluxo de caixa esperado 
 
A7.  A abordagem de fluxo de caixa esperado é, em algumas 

situações, uma ferramenta de mensuração mais eficaz do que 
a abordagem tradicional. Para levar a efeito a mensuração, a 
abordagem de fluxo de caixa esperado utiliza todas as expec-
tativas sobre fluxos de caixa possíveis em vez de um único 
fluxo de caixa mais provável. Por exemplo, o fluxo de caixa 
pode ser de $ 100, $ 200 ou $ 300 com probabilidades de 
10%, 60% e 30%, respectivamente. O fluxo de caixa espera-
do é de $ 220. Desse modo, a abordagem de fluxo de caixa 
esperado difere da abordagem tradicional por enfocar na a-
nálise direta dos fluxos de caixa em questão e em premissas 
mais explícitas utilizadas na mensuração. 

 
A8.  A abordagem de fluxo de caixa esperado também permite 

utilizar técnicas de valor presente quando o período de ocor-
rência dos fluxos de caixa é incerto. Por exemplo, o fluxo de 
caixa de $ 1.000 pode ser recebido em um, dois ou três anos 
com probabilidades de 10%, 60% e 30%, respectivamente. O 
exemplo abaixo evidencia o cômputo do valor presente espe-
rado nessa situação. 

 
Valor presente de $ 1.000 em 1 ano a 5%  $ 952,38   
Probabilidade  10,00%   $ 95,24 
Valor presente de $ 1.000 em 2 anos a 5,25%  $ 902,73   
Probabilidade  60,00%   $ 541,64 
Valor presente de $ 1.000 em 3 anos a 5,50%  $ 851,61   
Probabilidade  30,00%   $ 255,48 
Valor presente esperado    $ 892,36 

 
A9.  O valor presente esperado de $ 892,36 difere da noção tradi-

cional de melhor estimativa de $ 902,73 (probabilidade de 
60%). O cômputo tradicional de valor presente aplicado ao 
exemplo exige que se decida qual dos períodos de ocorrência 
possíveis de fluxo de caixa deve-se utilizar e, por conseguin-
te, não refletiria as probabilidades de períodos diferentes. Is-
so porque a taxa de desconto no cômputo tradicional de va-
lor presente tradicional não pode refletir incertezas nos perí-
odos de ocorrência. 
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A10.  O uso de probabilidades é um elemento essencial da aborda-
gem de fluxo de caixa esperado. Alguns questionam se atri-
buir probabilidades a estimativas altamente subjetivas não 
sugere mais precisão do que de fato existe. No entanto, a a-
plicação correta da abordagem tradicional (conforme descri-
ta no item A6) exige as mesmas estimativas e subjetividade 
sem a mesma transparência de cômputo da abordagem de 
fluxo de caixa esperado. 

 
A11.  Muitas estimativas desenvolvidas na prática corrente já in-

corporam informalmente os elementos de fluxos de caixa 
esperados. Além disso, os contadores costumam enfrentar a 
necessidade de mensurar um ativo utilizando informações 
limitadas sobre as probabilidades de fluxos de caixa possí-
veis. Por exemplo, um contador pode se deparar com as se-
guintes situações: 

(a) o valor estimado figura em algum lugar do intervalo entre 
$ 50 e $ 250, mas nenhum valor nessa faixa é mais pro-
vável do que qualquer outro. Baseando-se nessas infor-
mações limitadas, o fluxo de caixa esperado estimado é 
de $ 150 [(50 + 250)/2]. 

(b) o valor estimado figura em algum lugar do intervalo entre 
$ 50 e $ 250 e o valor mais provável é de $ 100. No en-
tanto, as probabilidades associadas a cada valor são des-
conhecidas. Baseando-se nessas informações limitadas, o 
fluxo de caixa esperado estimado é de $ 133,33 [(50 + 
100 + 250)/3]. 

(c) o valor estimado será de $ 50 (probabilidade de 10%), $ 
250 (probabilidade de 30%) ou $ 100 (probabilidade de 
60%). Baseando-se nessas informações limitadas, o fluxo 
de caixa esperado estimado é de $ 140 [(50 × 0,10) + 
(250 × 0,30) + (100 × 0,60)]. 

 
 Em cada caso, o fluxo de caixa esperado estimado é prova-

velmente o meio de oferecer a melhor estimativa do valor 
em uso do que o valor mínimo, o valor mais provável ou o 
valor máximo, quando tomados isoladamente. 

 
A12.  A aplicação da abordagem de fluxo de caixa esperado está 

sujeita à restrição do custo-benefício. Em alguns casos, a en-
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tidade pode ter acesso a extensivos dados e ser capaz de ela-
borar muitos cenários de fluxo de caixa. Em outros casos, a 
entidade pode ser capaz tão somente de tecer considerações 
gerais acerca da variabilidade dos fluxos de caixa sem incor-
rer em custo substancial. A entidade precisa avaliar com e-
quilíbrio o custo de obter a informação adicional em face da 
confiabilidade adicional que a informação irá agregar ao 
processo de mensuração. 

 
A13.  Alguns advogam que técnicas de fluxo de caixa esperado 

não são apropriadas para a mensuração de um único item ou 
de um item com limitado número de resultados possíveis. 
Eles dão como exemplo um ativo com dois possíveis resul-
tados: 90% de probabilidade de seu fluxo de caixa ser $ 10 e 
10% de probabilidade de seu fluxo de caixa ser $ 1.000. Eles 
asseveram que o fluxo de caixa esperado no exemplo é $ 109 
e criticam tal resultado, uma vez que não representa nenhum 
dos montantes que pode ser pago em último caso. 

 
A14.  Considerações como essa realçada anteriormente refletem 

uma discordância subjacente com o objetivo de mensuração. 
Se o objetivo de mensuração for a acumulação de custos a se-
rem incorridos, fluxos de caixa esperados podem não gerar es-
timativa representativa e confiável do custo esperado. Contu-
do, esta Norma está voltada à avaliação do valor recuperável 
de um ativo. O valor recuperável do ativo, neste exemplo, não 
é provável que seja $ 10, apesar de ser o fluxo de caixa mais 
provável. Isso acontece porque a mensuração de $ 10 não in-
corpora a incerteza do fluxo de caixa na mensuração do ativo. 
Em vez disso, o fluxo de caixa incerto é apresentado como se 
fosse certo. Nenhuma entidade, racionalmente, venderia um 
ativo com essas características por $ 10. 

 
Taxa de desconto 
 
A15.  Qualquer que seja a abordagem que a entidade adote para 

mensurar o valor em uso de um ativo, as taxas de juros utili-
zadas para descontar fluxos de caixa não devem refletir ris-
cos pelos quais os fluxos de caixa estimados foram ajusta-
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dos. Caso contrário, os efeitos de algumas premissas serão 
contados em duplicidade. 

 
A16.  Quando uma taxa específica de um ativo não está acessível 

diretamente no mercado, a entidade vale-se de aproximações 
para estimar a taxa de desconto. O propósito é estimar, na 
medida do possível, uma avaliação de mercado: 

(a) do valor do dinheiro no tempo para os períodos até ao 
término da vida útil do ativo; e 

(b) dos fatores (b), (d) e (e) descritos no item A1, na exten-
são em que tais fatores não tenham provocado ajustes na 
apuração dos fluxos de caixa estimados. 

 
A17.  Como ponto de partida para levar a efeito essa estimativa, a 

entidade pode levar em consideração as seguintes taxas: 
(a) o custo médio ponderado de capital da entidade, apurado 

por meio de técnicas como o modelo de avaliação de ati-
vos financeiros (CAPM); 

(b) a taxa incremental de empréstimo da entidade; e 
(c) outras taxas de empréstimo de mercado. 

 
A18.  No entanto, essas taxas precisam ser ajustadas: 

(a) para refletir a forma como o mercado avaliaria os riscos 
específicos associados aos fluxos de caixa estimados do 
ativo; e 

(b) para excluir riscos que não são relevantes para os fluxos 
de caixa estimados do ativo ou para os quais os fluxos de 
caixa estimados tenham sido ajustados. 

 
 Considerações devem ser dadas a riscos como o risco país, o 

risco da moeda e o risco de preços. 
 
A19.  A taxa de desconto é independente da estrutura de capital da 

entidade e da forma como a entidade tenha financiado a a-
quisição do ativo, porque os fluxos de caixa futuros espera-
dos, advindos do ativo, não dependem da forma por meio da 
qual a entidade tenha financiado a aquisição do ativo. 

 
A20.  O item 55 exige que a taxa de desconto utilizada seja a taxa 

antes dos impostos. Portanto, quando a base utilizada para 
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estimar a taxa de desconto é a taxa após impostos, a base de-
ve ser ajustada para refletir a taxa antes dos impostos. 

 

A21.  Normalmente a entidade utiliza uma única taxa de desconto 
para estimar o valor em uso de um ativo. Contudo, a entida-
de deve utilizar taxas de descontos separadas para diferentes 
períodos futuros em que o valor de uso é sensível à diferença 
de riscos para diferentes períodos ou para a estrutura a termo 
das taxas de juros. 

 

APÊNDICE B – Eliminado 
O texto deste Apêndice foi eliminado do IAS 36 – Bound Volume 
2010. 
 

APÊNDICE C 
 

Testando o valor recuperável de unidade geradora de caixa com 
ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) e partici-
pação de não controladores 
 

C1.  De acordo com a NBC TG 15 – Combinação de Negócios, o 
adquirente deve mensurar e reconhecer o ágio por expectati-
va de rentabilidade futura (goodwill), na data da aquisição, 
como o excesso de (a) sobre (b), abaixo definidos: 

(a) o agregado: 
(i)  da contraprestação transferida, mensurada conforme 

a NBC TG 15 – Combinação de Negócios, que em 
regra determina a mensuração a valor justo na data da 
aquisição; 

(ii)  do montante de qualquer participação de não contro-
ladores na adquirida, mensurada conforme a NBC 
TG 15 – Combinação de Negócios; e 

(iii)  em combinação de negócios levada a efeito em está-
gios, da participação da adquirente na adquirida man-
tida anteriormente à combinação, mensurada a valor 
justo na data da aquisição. 

(b) o valor líquido, na data da aquisição, dos ativos identifi-
cáveis adquiridos e passivos identificáveis assumidos, 
mensurados conforme a NBC TG 15 – Combinação de 
Negócios. 
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Alocação do ágio por expectativa de rentabilidade 
futura ( goodwill) 
 

C2.  O item 80 desta Norma requer que o ágio por expectativa de 
rentabilidade futura (goodwill) adquirido em combinação de 
negócios seja alocado a cada uma das unidades geradoras de 
caixa do adquirente, ou a grupos de unidades geradoras de 
caixa, para os quais se tenha a expectativa de que sejam gera-
dos benefícios econômicos advindos de sinergias da combina-
ção, independentemente de outros ativos ou passivos da ad-
quirida serem alocados a essas unidades, ou grupos de unida-
des. É possível que algumas dessas sinergias resultantes da 
combinação de negócios sejam alocadas a unidades geradoras 
de caixa nas quais não haja participação de não controladores. 

 

Testando a perda por desvalorização 
 

C3.  O teste de perda por desvalorização envolve a comparação 
do valor recuperável de uma unidade geradora de caixa com 
o seu valor contábil. 

 

C4.  Se a entidade mensura a participação de não controladores 
pelo seu valor de equivalência nos ativos líquidos identificá-
veis de uma controlada na data de aquisição, ao invés de pe-
lo seu valor justo, o ágio imputado à participação de não 
controladores é incluído no valor recuperável da unidade ge-
radora de caixa relacionada, mas não é reconhecido nas de-
monstrações contábeis consolidadas. Como consequência, a 
entidade deve aumentar extracontabilmente o valor contábil 
do ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill), 
de tal sorte a refletir o ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (goodwill) implícito que seria imputado aos não con-
troladores, para compor 100% do saldo (full goodwill). O va-
lor contábil ajustado do ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (goodwill) é então comparado com o valor recuperá-
vel da unidade a fim de se determinar se a unidade geradora 
de caixa sofreu perda por desvalorização. 
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Alocando a perda por desvalorização 
 

C5.  O item 104 requer que qualquer perda por desvalorização 
identificada seja alocada primeiramente à redução do valor 
contábil do ágio por expectativa de rentabilidade futura (go-
odwill) alocado a uma unidade geradora de caixa, para então 
ser alocada aos demais ativos da unidade geradora de caixa 
em base proporcional aos seus respectivos valores contábeis. 

 
C6.  Se uma controlada, ou parte dela, com participação de não 

controladores, é na sua totalidade uma unidade geradora de 
caixa, a perda por desvalorização deve ser alocada entre con-
troladores e não controladores na mesma proporção em que 
lucros ou prejuízos são distribuídos. 

 
C7.  Se uma controlada, ou parte dela, com participação de não 

controladores, é parte de uma unidade geradora de caixa 
mais abrangente, as perdas por desvalorização do ágio por 
expectativa de rentabilidade futura (goodwill) devem ser a-
locadas às partes da unidade geradora de caixa que possuem 
participação de não controladores e às partes que não possu-
em. As perdas por desvalorização devem ser alocadas às par-
tes da unidade geradora de caixa nas seguintes bases: 

(a) na extensão em que a perda por desvalorização está rela-
cionada com o ágio por expectativa de rentabilidade futu-
ra (goodwill) da unidade geradora de caixa, pelos valores 
contábeis relativos do ágio por expectativa de rentabili-
dade futura (goodwill) das partes antes da perda por des-
valorização; e 

(b) na extensão em que a perda por desvalorização está rela-
cionada a ativos identificáveis da unidade geradora de 
caixa, pelos valores contábeis relativos dos ativos líqui-
dos identificáveis das partes antes da perda por desvalori-
zação. Quaisquer dessas perdas por desvalorização de-
vem ser alocadas aos ativos das partes de cada unidade 
em base pro rata do valor contábil respectivo de cada ati-
vo na parte. 

 Nessas partes que possuem participação de não controlado-
res, a perda por desvalorização deve ser alocada entre con-
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troladores e não controladores na mesma proporção em que 
lucros ou prejuízos são distribuídos. 

 
C8.  Se uma perda por desvalorização, atribuída a uma participa-

ção de não controladores, está relacionada com ágio por ex-
pectativa de rentabilidade futura (goodwill) que não está re-
conhecido nas demonstrações contábeis consolidadas (ver i-
tem C4), a perda por desvalorização não deve ser reconheci-
da como perda por desvalorização do ágio por expectativa de 
rentabilidade futura (goodwill). Nesses casos, tão somente a 
perda por desvalorização relativa ao ágio por expectativa de 
rentabilidade futura (goodwill) que é atribuído ao controla-
dor deve ser reconhecida como perda por desvalorização do 
ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill). 

 
C9.  Eliminado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Publicada no DOU, de -7-10-2010. 
(2) Redação dada pela NBC TG 01 (R1), publicada no DOU de 20-12-2013. 
(3) Redação dada pela NBC TG 01 (R2), publicada no DOU de 17-04-2014. 
(4) Redação dada pela NBC TG 01 (R3), publicada no DOU de 06-11-2015. 
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A Resolução CFC n.º 1.329/11 alterou a sigla e a numeração desta Norma de NBC T 7 para NBC TG 
02 (R1) e de outras normas citadas: de NBC T 19.20 para NBC TG 16 (R1); de NBC T 19.11 para NBC 
TG 23 (R1); de NBC T 19.2 para NBC TG 32 (R2); de NBC T 19.36 para NBC TG 36 (R2); de NBC T 
19.35 para NBC TG 35 (R1); de NBC T 19.37 para NBC TG 18; de NBC T 19.38 para NBC TG 19 (R1); 
de NBC T 19.32 para NBC TG 38 (R1); de NBC T 19.1 para NBC TG 27 (R1); de NBC T 3.8 para NBC 
TG 03 (R2); de NBC T 19.10 para NBC TG 01 (R2); de NBC T 19.27 para NBC TG 26 (R1); e IT 02 para 
CTG 03. 

 
 

RESOLUÇÃO CFC nº 1.295 (1) 
de 17 de setembro de 2010 

 
 

Aprova a NBC TG 02 – Efeitos das Mu-
danças nas Taxas de Câmbio e Conversão 
de Demonstrações Contábeis. 

 
O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercí-

cio de suas atribuições legais e regimentais, e com fundamento no 
disposto na alínea “f” do art. 6º do Decreto-Lei n.º 9.295-46, alterado 
pela Lei n.º 12.249-10, 

 
RESOLVE:  
 
Art. 1º Aprovar a NBC TG 02 – Efeitos das Mudanças nas Taxas 

de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis que tem por 
base o Pronunciamento Técnico CPC 02 (R2) (IAS 21 do IASB).  

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

aplicando-se aos exercícios encerrados a partir de dezembro de 2010, 
quando serão revogadas as Resoluções CFC n.ºs 1.120-08 e 1.164-09, 
publicadas no DOU, Seção I, de 26-2-08 e de 31-3-09, respectivamen-
te, e o art. 1º da Resolução CFC n.º 1.273-10, publicada no DOU, 
Seção I, de 28-1-10. 

 
Brasília, 17 de setembro de 2010. 
 
Juarez Domingues Carneiro – Presidente 
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NBC TG 02 (R1) – EFEITOS DAS MUDANÇAS NAS 
TAXAS DE CÂMBIO E CONVERSÃO DE 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

A letra R mais o número que identifica sua alteração (R1, R2, ...) foi adicionada à sigla da 
Norma para identificar o número da consolidação e facilitar a pesquisa no site do CFC. As 
citações desta Norma em outras é identifica pela sua sigla sem a referência a R1, R2, pois, 
essas referências são sempre da norma em vigor, evitando, assim, que em cada alteração da 
norma não haja necessidade de se ajustar as citações em outras normas. 

 
Índice Item 
OBJETIVO 1 – 2 
ALCANCE 3 – 7 
DEFINIÇÕES 8 – 16 
Detalhamento das definições 9 – 16 
Moeda funcional 9 – 14 
Investimento líquido em entidade no exterior 15 – 15A 
Item monetário 16 
RESUMO DA ABORDAGEM REQUERIDA POR ESTA NORMA 17 – 19 
APRESENTAÇÃO DE TRANSAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA 
NA MOEDA FUNCIONAL 

20 – 37 

Reconhecimento inicial 20 – 22 
Apresentação ao término de períodos de reporte subsequentes 23 – 26 
Reconhecimento de variação cambial 27 - 34 
Alteração na moeda funcional 35 - 37 
USO DE MOEDA DE APRESENTAÇÃO DIFERENTE DA MOEDA 
FUNCIONAL 

38 – 49 

Conversão para a moeda de apresentação 38 – 43 
Conversão de entidade no exterior 44 – 47 
Baixa total ou parcial de entidade no exterior 48 – 49 
EFEITOS FISCAIS DE TODAS AS VARIAÇÕES CAMBIAIS 50 
DIVULGAÇÃO 51 – 57 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 58 – 60 

 

Objetivo 
 

1. Uma entidade pode manter atividades em moeda estrangeira de 
duas formas. Ela pode ter transações em moedas estrangeiras ou pode 
ter operações no exterior. Adicionalmente, a entidade pode apresentar 
suas demonstrações contábeis em uma moeda estrangeira. O objetivo 
desta Norma é orientar acerca de como incluir transações em moeda 
estrangeira e operações no exterior nas demonstrações contábeis da 
entidade e como converter demonstrações contábeis para moeda de 
apresentação. 
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2. Os principais pontos envolvem quais taxas de câmbio devem 
ser usadas e como reportar os efeitos das mudanças nas taxas de câm-
bio nas demonstrações contábeis. 

 
Alcance 
 
3. Esta Norma deve ser adotada: 
(a) na contabilização de transações e saldos em moedas estran-

geiras, exceto para aquelas transações com derivativos e saldos dentro 
do alcance da NBC TG 38 (R1) – Instrumentos Financeiros: Reconhe-
cimento e Mensuração e da CTG 03 – Instrumentos Financeiros: Re-
conhecimento, Mensuração e Evidenciação; 

(b) na conversão de resultados e posição financeira de operações 
no exterior que são incluídos nas demonstrações contábeis da entidade 
por meio de consolidação ou pela aplicação do método da equivalên-
cia patrimonial; e(2) 

(c) na conversão de resultados e posição financeira de uma enti-
dade para uma moeda de apresentação. 

 
4. A NBC TG 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e 

Mensuração e a CTG 03 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento, 
Mensuração e Evidenciação são aplicáveis a muitos derivativos em moe-
da estrangeira e, por via de consequência, tais instrumentos derivativos 
estão fora do alcance desta Norma. Entretanto, aqueles derivativos em 
moeda estrangeira que estão fora do alcance da NBC TG 38 e da CTG 03 
(exemplo: alguns derivativos em moeda estrangeira embutidos em outros 
contratos) estão dentro do alcance desta Norma. Adicionalmente, esta 
Norma é aplicada quando a entidade converte saldos relativos a derivati-
vos de sua moeda funcional para a moeda de apresentação. 

 
5. Esta Norma não é aplicada à contabilidade de operações de 

hedge para itens em moeda estrangeira, incluindo o hedge de investi-
mento líquido em entidade no exterior. A NBC TG 38 e a CTG 03 são 
aplicadas à contabilidade de operações de hedge. 

 
6. Esta Norma é aplicada na apresentação das demonstrações 

contábeis da entidade em moeda estrangeira e estabelece exigências a 
serem observadas para que as demonstrações contábeis resultantes 
possam ser consideradas como em consonância com as normas ema-
nadas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Na conversão de 
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informações financeiras para moeda estrangeira que não atenda às 
referidas exigências, esta Norma requer que sejam divulgadas infor-
mações específicas. 

 
7. Esta Norma não é aplicada na apresentação da demonstração 

dos fluxos de caixa para aqueles fluxos de caixa advindos de transa-
ções em moeda estrangeira, ou para a conversão de fluxos de caixa da 
entidade no exterior (ver NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de 
Caixa). 

 
Definições 
 
8. Os seguintes termos são usados nesta Norma com os significa-

dos abaixo descritos: 
 
Taxa de fechamento é a taxa de câmbio à vista vigente ao término 

do período de reporte. 
 
Variação cambial é a diferença resultante da conversão de um 

número específico de unidades em uma moeda para outra moeda, a 
diferentes taxas cambiais. 

 
Taxa de câmbio é a relação de troca entre duas moedas. 
 
Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo 

ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação 
não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração 
(ver NBC TG 46).(2) 

 
Moeda estrangeira é qualquer moeda diferente da moeda funcio-

nal da entidade. 
 
Entidade no exterior é uma entidade que pode ser controlada, co-

ligada, empreendimento controlado em conjunto ou filial, sucursal ou 
agência de uma entidade que reporta informação, por meio da qual são 
desenvolvidas atividades que estão baseadas ou são conduzidas em 
um país ou em moeda diferente daquelas da entidade que reporta a 
informação. 
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Moeda funcional é a moeda do ambiente econômico principal no 
qual a entidade opera. 

 

Grupo econômico é uma entidade controladora e todas as suas 
controladas. 

 

Itens monetários são unidades de moeda mantidas em caixa e ati-
vos e passivos a serem recebidos ou pagos em um número fixo ou 
determinado de unidades de moeda. 

 

Investimento líquido em entidade no exterior é o montante que 
representa o interesse (participação na maior parte das vezes) da enti-
dade que reporta a informação nos ativos líquidos dessa entidade. 

 

Moeda de apresentação é a moeda na qual as demonstrações con-
tábeis são apresentadas. 

 

Taxa de câmbio à vista é a taxa de câmbio normalmente utilizada 
para liquidação imediata das operações de câmbio; no Brasil, a taxa a 
ser utilizada é a divulgada pelo Banco Central do Brasil. 

 

Detalhamento das definições 
 

Moeda funcional 
 

9. O ambiente econômico principal no qual a entidade opera é 
normalmente aquele em que principalmente ela gera e despende caixa. 
A entidade deve considerar os seguintes fatores na determinação de 
sua moeda funcional: 

(a) a moeda: 
(i)  que mais influencia os preços de venda de bens e serviços 

(geralmente é a moeda na qual os preços de venda para seus bens 
e serviços estão expressos e são liquidados); e 
(ii)  do país cujas forças competitivas e regulações mais influen-

ciam na determinação dos preços de venda para seus bens e servi-
ços; 
(b) a moeda que mais influencia fatores como mão de obra, ma-

téria-prima e outros custos para o fornecimento de bens ou serviços 
(geralmente é a moeda na qual tais custos estão expressos e são liqui-
dados). 
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10. Os seguintes fatores também podem servir como evidências 
para determinar a moeda funcional da entidade: 

(a) a moeda por meio da qual são originados recursos das ativi-
dades de financiamento (exemplo: emissão de títulos de dívida ou 
ações). 

(b) a moeda por meio da qual os recursos gerados pelas ativida-
des operacionais são usualmente acumulados. 

 
11. Os seguintes fatores adicionais devem ser considerados na de-

terminação da moeda funcional de entidade no exterior, e também de- 
vem sê-los para avaliar se a moeda funcional dessa entidade no exteri-
or é a mesma daquela utilizada pela entidade que reporta a informação 
(no caso em tela, a entidade que reporta a informação é aquela que 
possui uma entidade no exterior por meio de controlada, filial, sucur-
sal, agência, coligada ou empreendimento controlado em conjunto): 

(a) se as atividades da entidade no exterior são executadas como 
extensão da entidade que reporta a informação e, não, nos moldes em 
que lhe é conferido um grau significativo de autonomia. Um exemplo 
para ilustrar a primeira figura é quando a entidade no exterior somente 
vende bens que são importados da entidade que reporta a informação e 
remete para esta o resultado obtido. Um exemplo para ilustrar a se-
gunda figura é quando a entidade no exterior acumula caixa e outros 
itens monetários, incorre em despesas, gera receita e angaria emprés-
timos, tudo substancialmente em sua moeda local; 

(b) se as transações com a entidade que reporta a informação 
ocorrem em uma proporção alta ou baixa das atividades da entidade 
no exterior; 

(c) se os fluxos de caixa advindos das atividades da entidade no 
exterior afetam diretamente os fluxos de caixa da entidade que reporta 
a informação e estão prontamente disponíveis para remessa para esta; 

(d) se os fluxos de caixa advindos das atividades da entidade no 
exterior são suficientes para pagamento de juros e demais compromis-
sos, existentes e esperados, normalmente presentes em título de dívi-
da, sem que seja necessário que a entidade que reporta a informação 
disponibilize recursos para servir a tal propósito. 

 
12. Quando os indicadores acima estão mesclados e a determina-

ção da moeda funcional não é um processo tão óbvio, a administração 
deve se valer de julgamento para determinar a moeda funcional que 
representa com maior fidedignidade os efeitos econômicos das transa-
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ções, eventos e condições subjacentes. Como parte dessa abordagem, 
a administração deve priorizar os indicadores primários do item 9 
antes de levar em consideração os indicadores enumerados nos itens 
10 e 11, os quais são fornecidos para servirem como evidência adicio-
nal para determinação da moeda funcional da entidade. 

 
13. A moeda funcional da entidade reflete as transações, os even-

tos e as condições subjacentes que são relevantes para ela. Assim, uma 
vez determinada, a moeda funcional não deve ser alterada a menos 
que tenha ocorrido mudança nas transações, nos eventos e nas condi-
ções subjacentes. 

 
14. Se a moeda funcional é a moeda de economia hiperinflacioná-

ria, as demonstrações contábeis da entidade devem ser reelaboradas 
nos moldes da Norma sobre Contabilidade e Evidenciação em Eco-
nomia Altamente Inflacionária (pelo método da correção integral en-
quanto não emitida essa Norma). A entidade não pode evitar a reapre-
sentação nos moldes requeridos pela Norma sobre Contabilidade e 
Evidenciação em Economia Altamente Inflacionária mediante, por 
exemplo, a eleição de outra moeda que não seja aquela determinada 
em consonância com esta Norma como sua moeda funcional (tal como 
a moeda funcional de sua controladora). 

 
Investimento líquido em entidade no exterior 
 
15. A entidade pode possuir item monetário caracterizado como 

recebível junto a uma entidade no exterior ou como contas a pagar à 
mesma. Um item para o qual sua liquidação não é provável de ocorrer, 
tampouco está planejada para um futuro previsível é, substancialmen-
te, parte do investimento líquido da entidade nessa entidade no exteri-
or, e deve receber o tratamento contábil previsto nos itens 32 e 33 
desta Norma. Referidos itens monetários podem contemplar contas a 
receber de longo prazo e empréstimos de longo prazo. Eles não con-
templam contas a receber e contas a pagar relacionados a operações 
comerciais normais. 

 
15A. A entidade que possui item monetário a receber de entidade 

no exterior ou item monetário a pagar para entidade no exterior, con-
forme descrito no item 15, pode ser qualquer controlada do grupo 
econômico. Por exemplo, uma entidade possui duas controladas: “A” 
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e “B”. A controlada “B” é uma entidade no exterior. A controlada “A” 
concede um empréstimo à controlada “B”. O empréstimo que a con-
trolada “A” tem a receber da controlada “B” será considerado parte do 
investimento líquido da controladora na controlada “B” se a sua liqui-
dação não for provável de ocorrer, tampouco estiver planejada para 
um futuro previsível. Do mesmo modo esse entendimento valeria se a 
controlada “A” fosse por completo uma entidade no exterior. 

 
Item monetário 
 
16. A característica essencial de item monetário é o direito a re-

ceber (ou a obrigação de entregar) um número fixo ou determinável de 
unidades de moeda. Alguns exemplos incluem: passivos de planos de 
pensão ou outros benefícios a empregados a serem pagos com caixa; 
provisões que devem ser liquidadas em caixa; e dividendos a serem 
distribuídos com caixa, que são reconhecidos como passivos. Da 
mesma forma, um contrato que preveja o direito a receber (ou a obri-
gação de entregar) um número variável de instrumentos patrimoniais 
da própria entidade ou uma quantidade variável de ativos, cujo valor 
justo a ser recebido (ou a ser entregue) iguala-se a um número fixo ou 
determinável de unidades de moeda, é considerado item monetário. 
Por outro lado, a característica essencial de item não monetário é a 
ausência do direito a receber (ou da obrigação de entregar) um número 
fixo ou determinável de unidades de moeda. Alguns exemplos inclu-
em: adiantamento a fornecedores de mercadorias; adiantamento a 
prestadores de serviços; aluguéis antecipados; goodwill; ativos intan-
gíveis; estoques; imobilizado; e provisões a serem liquidadas mediante 
a entrega de ativo não monetário. 

 
Resumo da abordagem requerida por esta Norma 
 
17. Na elaboração das demonstrações contábeis, cada entidade − 

seja ela uma entidade única, uma entidade com operações no exterior 
(como uma controladora) ou uma entidade no exterior (como uma 
controlada ou filial) − deve determinar sua moeda funcional com base 
nos itens 9 a 14. A entidade deve converter os itens expressos em mo-
eda estrangeira para sua moeda funcional e deve reportar os efeitos de 
tal conversão em consonância com os itens 20 a 37 e 50. 
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18. Muitas entidades que reportam a informação são compostas 
de um número de entidades individuais (exemplo: grupo econômico é 
formado pela controladora e uma ou mais controladas). Vários tipos 
de entidades, sejam elas membros de grupo econômico, ou não, po-
dem ter investimentos em coligadas ou negócios em conjunto. Elas 
podem ter também filiais, agências, sucursais ou dependências. É ne-
cessário que os resultados e a posição financeira de cada entidade 
individual incluída na entidade que reporta a informação sejam con-
vertidos para a moeda segundo a qual essa entidade que reporta a in-
formação apresenta suas demonstrações contábeis. Esta Norma permi-
te que a moeda de apresentação da entidade que reporta a informação 
seja qualquer moeda (ou moedas). Os resultados e a posição financeira 
de qualquer entidade individual incluída na entidade que reporta a 
informação, cuja moeda funcional difira da moeda de apresentação, 
devem ser convertidos em consonância com os itens 38 a 50.(2) 

 
19. Esta Norma também permite que a entidade, na elaboração de 

suas demonstrações contábeis individuais, ou na elaboração de suas 
demonstrações contábeis separadas, conforme previsto na NBC TG 35 
– Demonstrações Separadas, apresente essas demonstrações contábeis 
em qualquer moeda (ou moedas). Caso a moeda de apresentação da 
entidade que reporta a informação difira da sua moeda funcional, seus 
resultados e posição financeira devem ser também convertidos para 
essa moeda de apresentação, de acordo com os itens 38 a 50. 

 
Apresentação de transação em moeda estrangeira 
na moeda funcional 
 
Reconhecimento inicial 
 
20. Uma transação em moeda estrangeira é a transação que é fi-

xada ou requer sua liquidação em moeda estrangeira, incluindo transa-
ções que são originadas quando a entidade: 

(a) compra ou vende bens ou serviços cujo preço é fixado em 
moeda estrangeira; 

(b) obtém ou concede empréstimos, quando os valores a pagar 
ou a receber são fixados em moeda estrangeira; ou 

(c) de alguma outra forma, adquire ou desfaz-se de ativos, ou 
assume ou liquida passivos fixados em moeda estrangeira. 
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21. Uma transação em moeda estrangeira deve ser reconhecida con-
tabilmente, no momento inicial, pela moeda funcional, mediante a aplica-
ção da taxa de câmbio à vista entre a moeda funcional e a moeda estran-
geira, na data da transação, sobre o montante em moeda estrangeira. 

 
22. A data da transação é a data a partir da qual a transação se 

qualifica para fins de reconhecimento, de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil. Por motivos práticos, a taxa de câmbio que 
se aproxima da taxa vigente na data da transação é usualmente adota-
da, como, por exemplo, a taxa de câmbio média semanal ou mensal 
que pode ser aplicada a todas as transações, em cada moeda estrangei-
ra, ocorridas durante o período. Contudo, se as taxas de câmbio flutua-
rem significativamente, a adoção da taxa de câmbio média para o pe-
ríodo não é apropriada.  

 
Apresentação ao término de períodos de reporte subsequentes 
 
23. Ao término da cada período de reporte: 
(a) os itens monetários em moeda estrangeira devem ser conver-

tidos, usando-se a taxa de câmbio de fechamento; 
(b) os itens não monetários que são mensurados pelo custo his-

tórico em moeda estrangeira devem ser convertidos, usando-se a taxa 
de câmbio vigente na data da transação; e 

(c) os itens não monetários que são mensurados pelo valor justo 
em moeda estrangeira devem ser convertidos, usando-se as taxas de 
câmbio vigentes nas datas em que o valor justo for mensurado.(2) 

 
24. O valor contábil de item deve ser determinado em conjunto com 

outras normas pertinentes. Por exemplo, terrenos, plantas industriais, 
máquinas e equipamentos podem ser mensurados pelo valor justo ou pelo 
custo histórico como base de valor, de acordo com a NBC TG 27 − Ativo 
Imobilizado. Independentemente de o valor contábil ser determinado com 
base no custo histórico ou com base no valor justo, se o valor contábil é 
determinado em moeda estrangeira, ele deve ser convertido para a moeda 
funcional de acordo com esta Norma. 

 
25. O valor contábil de alguns itens deve ser determinado pela com-

paração de dois ou mais montantes. Por exemplo, o valor contábil dos 
estoques deve ser determinado pelo custo ou pelo valor líquido de reali-
zação, dos dois o menor, conforme a NBC TG 16 − Estoques. Da mesma 
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forma, conforme a NBC TG 01 − Redução ao Valor Recuperável de Ati-
vos, o valor contábil do ativo, para o qual há indicação de redução de 
valor, é o menor valor entre o seu valor contábil, antes de se considerarem 
possíveis perdas por desvalorização, e o seu valor recuperável. Quando 
esse ativo for item não monetário e for mensurado em moeda estrangeira, 
o valor contábil é determinado comparando-se: 

(a) o custo ou o valor contábil, conforme apropriado, convertido 
à taxa de câmbio vigente na data em que o valor for determinado (e-
xemplo: a taxa na data da transação para um item mensurado em ter-
mos de custo histórico como base de valor); e 

(b) o valor líquido de realização ou o valor recuperável, confor-
me apropriado, convertido à taxa de câmbio vigente na data em que o 
valor for determinado (exemplo: a taxa de câmbio de fechamento ao 
término do período de reporte). 

 
O efeito dessa comparação pode ensejar o reconhecimento de 

perda por desvalorização na moeda funcional sem que enseje o seu 
reconhecimento na moeda estrangeira ou vice-versa. 

 
26. Quando várias taxas de câmbio estiverem disponíveis, a taxa 

de câmbio a ser utilizada é aquela a partir da qual os futuros fluxos de 
caixa representados pela transação ou pelos saldos poderiam ser liqui-
dados se esses fluxos de caixa tivessem ocorrido na data da mensura-
ção. Se, temporariamente, não houver câmbio entre duas moedas, a 
taxa a ser utilizada é a primeira taxa de câmbio subsequente a partir da 
qual operações de câmbio podem ser feitas. 

 
Reconhecimento de variação cambial 
 
27. Conforme ressaltado nos itens 3(a) e 5, a NBC TG 38 − Ins-

trumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração e a CTG 03 − 
Instrumentos Financeiros: Reconhecimento, Mensuração e Evidencia-
ção devem ser aplicadas à contabilidade de operações de hedge para 
itens em moeda estrangeira. Na aplicação da contabilidade de opera-
ções de hedge, a entidade é requerida a tratar contabilmente algumas 
variações cambiais diferentemente do tratamento previsto por esta 
Norma para as variações cambiais. Por exemplo, a NBC TG 38 − Ins-
trumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração e a CTG 03 − 
Instrumentos Financeiros: Reconhecimento, Mensuração e Evidencia-
ção requerem que as variações cambiais advindas de item monetário, 
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qualificado como instrumento de hedge em operação de hedge de 
fluxo de caixa, sejam inicialmente reconhecidas em conta específica 
de outros resultados abrangentes (dentro do patrimônio líquido), na 
extensão da eficácia da operação de hedge. 

 
28. As variações cambiais advindas da liquidação de itens mone-

tários ou da conversão de itens monetários por taxas diferentes daque-
las pelas quais foram convertidos quando da mensuração inicial, du-
rante o período ou em demonstrações contábeis anteriores, devem ser 
reconhecidas na demonstração do resultado no período em que surgi-
rem, com exceção daquelas descritas no item 32. 

 
29. Quando itens monetários são originados de transações em 

moeda estrangeira e há mudança na taxa de câmbio entre a data da 
transação e a data da liquidação, surge uma variação cambial. Quando 
a transação é liquidada dentro do mesmo período contábil em que foi 
originada, toda a variação cambial deve ser reconhecida nesse mesmo 
período. Entretanto, quando a transação é liquidada em período contá-
bil subsequente, a variação cambial reconhecida em cada período, até 
a data de liquidação, deve ser determinada pela mudança nas taxas de 
câmbio ocorrida durante cada período. 

 
30. Quando um ganho ou uma perda sobre itens não monetários 

for reconhecido em conta específica de outros resultados abrangentes, 
qualquer variação cambial atribuída a esse componente de ganho ou 
perda deve ser também reconhecida em conta específica de outros 
resultados abrangentes. Por outro lado, quando um ganho ou uma 
perda sobre item não monetário for reconhecido na demonstração do 
resultado do período, qualquer variação cambial atribuída a esse ga-
nho ou perda deve ser também reconhecida na demonstração do resul-
tado do período. 

 
31. Outras normas do CFC requerem que alguns ganhos ou per-

das sejam reconhecidos em conta específica de outros resultados a-
brangentes. Por exemplo, a NBC TG 27 − Ativo Imobilizado requer 
que alguns ganhos e perdas advindos da reavaliação do imobilizado, 
quando tal procedimento for permitido por lei, sejam reconhecidos em 
conta específica de outros resultados abrangentes (diretamente no 
patrimônio líquido). Quando referido ativo reavaliado é mensurado 
em moeda estrangeira, o item 23(c) desta Norma requer que o montan-
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te reavaliado seja convertido, utilizando-se a taxa de câmbio vigente 
na data em que o valor reavaliado for determinado, originando uma 
variação cambial que também deve ser reconhecida em conta específi-
ca de outros resultados abrangentes. 

 

32. As variações cambiais advindas de itens monetários que fazem 
parte do investimento líquido em entidade no exterior da entidade que 
reporta a informação (ver item 15) devem ser reconhecidas no resultado 
nas demonstrações contábeis separadas da entidade que reporta a infor-
mação ou nas demonstrações contábeis individuais da entidade no exteri-
or, conforme apropriado. Nas demonstrações contábeis que incluem a 
entidade no exterior e a entidade que reporta a informação (por exemplo: 
demonstrações contábeis individuais com avaliação das investidas por 
equivalência patrimonial, ou demonstrações contábeis consolidadas 
quando a entidade no exterior é uma controlada), tais variações cambiais 
devem ser reconhecidas, inicialmente, em outros resultados abrangentes 
em conta específica do patrimônio líquido, e devem ser transferidas do 
patrimônio líquido para a demonstração do resultado quando da baixa do 
investimento líquido, de acordo com o item 48. 

 

33. Quando um item monetário faz parte do investimento líquido 
em entidade no exterior da entidade que reporta a informação e está 
expresso na moeda funcional da entidade que reporta a informação, 
surge uma variação cambial nas demonstrações contábeis individuais 
da entidade no exterior, de acordo com o item 28. Se esse item está 
expresso na moeda funcional da entidade no exterior, surge uma vari-
ação cambial nas demonstrações contábeis separadas e nas individuais 
da entidade que reporta a informação, de acordo com o item 28. Se 
esse item está expresso em moeda que não é nem a moeda funcional 
da entidade que reporta a informação tampouco a moeda funcional da 
entidade no exterior, surge uma variação cambial nas demonstrações 
separadas e nas individuais da entidade que reporta a informação e nas 
demonstrações contábeis individuais da entidade no exterior, de acor-
do com o item 28. Tais diferenças cambiais devem ser reconhecidas 
em outros resultados abrangentes em conta específica do patrimônio 
líquido nas demonstrações contábeis que incluem a entidade no exte-
rior e a entidade que reporta a informação (exemplo: demonstrações 
contábeis nas quais a entidade no exterior é consolidada ou é tratada 
contabilmente pelo método da equivalência patrimonial).(2) 
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34. Quando a entidade mantém seus registros contábeis em moe-
da diferente da sua moeda funcional, no momento da elaboração de 
suas demonstrações contábeis, todos os montantes devem ser conver-
tidos para a moeda funcional, de acordo com os itens 20 a 26. Esse 
procedimento gera os mesmos montantes na moeda funcional que 
teriam ocorrido caso os itens tivessem sido registrados inicialmente na 
moeda funcional. Por exemplo, itens monetários são convertidos para 
a moeda funcional, utilizando-se a taxa de câmbio de fechamento; e 
itens não monetários que são mensurados com base no custo histórico 
devem ser convertidos, utilizando-se a taxa de câmbio da data da tran-
sação que resultou em seu reconhecimento. 

 

Alteração na moeda funcional 
 

35. Quando há alteração na moeda funcional da entidade, a enti-
dade deve aplicar, prospectivamente, os procedimentos de conversão 
requeridos à nova moeda funcional a partir da data da alteração. 

 

36. Conforme ressaltado no item 13, a moeda funcional da entida-
de reflete as transações, os eventos e as condições subjacentes que são 
relevantes para a entidade. Portanto, uma vez determinada a moeda 
funcional, ela somente pode ser alterada se houver mudança nas transa-
ções, nos eventos e nas condições subjacentes. Por exemplo, uma alte-
ração na moeda que influencia fortemente os preços de venda de bens e 
serviços pode conduzir a alteração na moeda funcional da entidade. 

 

37. O efeito da alteração na moeda funcional deve ser tratado 
contabilmente de modo prospectivo. Objetivamente, a entidade deve 
converter todos os itens para a nova moeda funcional, utilizando a 
taxa de câmbio observada na data da alteração. Os montantes resultan-
tes da conversão, no caso dos itens não monetários, devem ser tratados 
como se fossem seus custos históricos. Variações cambiais advindas 
da conversão da entidade no exterior, previamente reconhecidas em 
outros resultados abrangentes, de acordo com os itens 32 e 39(c), não 
devem ser transferidas do patrimônio líquido para a demonstração do 
resultado até a baixa da entidade no exterior. 

 

Uso de moeda de apresentação diferente da moeda funcional 
 

Conversão para a moeda de apresentação 
 

38. A entidade pode apresentar suas demonstrações contábeis em 
qualquer moeda (ou moedas). Se a moeda de apresentação das de-
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monstrações contábeis difere da moeda funcional da entidade, seus 
resultados e sua posição financeira devem ser convertidos para a moe-
da de apresentação. Por exemplo, quando um grupo econômico é 
composto por entidades individuais com diferentes moedas funcionais, 
os resultados e a posição financeira de cada entidade devem ser ex-
pressos na mesma moeda comum a todas elas, para que as demonstra-
ções contábeis consolidadas possam ser apresentadas. 

 
39. Os resultados e a posição financeira da entidade, cuja moeda 

funcional não é moeda de economia hiperinflacionária, devem ser 
convertidos para moeda de apresentação diferente, adotando-se os 
seguintes procedimentos: 

(a) ativos e passivos para cada balanço patrimonial apresentado 
(incluindo os balanços comparativos) devem ser convertidos, utilizan-
do-se a taxa de câmbio de fechamento na data do respectivo balanço; 

(b) receitas e despesas para cada demonstração do resultado a-
brangente ou demonstração do resultado apresentada (incluindo as 
demonstrações comparativas) devem ser convertidas pelas taxas de 
câmbio vigentes nas datas de ocorrência das transações; e 

(c) todas as variações cambiais resultantes devem ser reconheci-
das em outros resultados abrangentes. 

 
40. Por razões práticas, uma taxa que se aproxime das taxas de câm-

bio vigentes nas datas das transações, por exemplo, a taxa média para o 
período, pode ser normalmente utilizada para converter itens de receita e 
despesa. Entretanto, se as taxas de câmbio flutuarem significativamente, o 
uso da taxa de câmbio média para o período é inapropriado.  

 
41. As variações cambiais mencionadas no item 39(c) são decor-

rentes de: 
(a) conversão de receitas e despesas pela taxas de câmbio vigen-

tes nas datas de ocorrência das transações e conversão de ativos e 
passivos pela taxa de câmbio de fechamento; 

(b) conversão dos saldos de abertura de ativos líquidos (patri-
mônio líquido) pela taxa de câmbio de fechamento atual, que difere da 
taxa de câmbio de fechamento anterior. 

 
Essas variações cambiais não devem ser reconhecidas na de-

monstração do resultado porque as mudanças nas taxas de câmbio têm 
pouco ou nenhum efeito direto sobre os fluxos de caixa atuais e futu-
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ros advindos das operações. O montante acumulado das variações 
cambiais deve ser apresentado em conta específica separada do patri-
mônio líquido até que ocorra a baixa da entidade no exterior. Quando 
as variações cambiais são relacionadas a uma entidade no exterior que 
é consolidada, porém não é controlada integralmente, as variações 
cambiais acumuladas advindas da conversão e atribuídas às participa-
ções de não controladores devem ser a estas alocadas e devem ser, 
dessa forma, reconhecidas no balanço patrimonial consolidado. 

 
42. Os resultados e a posição financeira da entidade cuja moeda 

funcional é a moeda de economia hiperinflacionária devem ser con-
vertidos para moeda de apresentação diferente, adotando-se os seguin-
tes procedimentos: 

(a) todos os montantes (isto é, ativos, passivos, itens do patri-
mônio líquido, receitas e despesas, incluindo saldos comparativos) 
devem ser convertidos pela taxa de câmbio de fechamento da data do 
balanço patrimonial mais recente, exceto que, 

(b) quando os montantes forem convertidos para a moeda de e-
conomia não hiperinflacionária, os montantes comparativos devem ser 
aqueles que seriam apresentados como montantes do ano corrente nas 
demonstrações contábeis do ano anterior (isto é, não ajustados para 
mudanças subsequentes no nível de preços ou mudanças subsequentes 
nas taxas de câmbio). 

 
43. Quando a moeda funcional da entidade for moeda de econo-

mia hiperinflacionária, a entidade deve reelaborar suas demonstrações 
contábeis nos moldes da Norma sobre Contabilidade e Evidenciação 
em Economia Altamente Inflacionária (ou pelo método da correção 
integral enquanto não emitida essa Norma) antes de aplicar o método 
de conversão definido no item 42, exceto para os montantes compara-
tivos que são convertidos para moeda de economia não hiperinflacio-
nária (ver item 42(b)). Quando a economia deixar de ser considerada 
hiperinflacionária e a entidade não mais proceder à reelaboração de 
suas demonstrações contábeis nos moldes da Norma sobre Contabili-
dade e Evidenciação em Economia Altamente Inflacionária, ela deve 
considerar como custos históricos, para fins de conversão para a moe-
da de apresentação, os montantes em moeda de capacidade aquisitiva 
constante na data em que a entidade deixa de reapresentar suas de-
monstrações contábeis. 

 



 124

Conversão de entidade no exterior 
 
44. Os itens 45 a 47, adicionalmente aos itens 38 a 43, devem ser 

observados quando os resultados e a posição financeira da entidade no 
exterior forem convertidos para moeda de apresentação que permita 
que a entidade no exterior possa ser incluída nas demonstrações con-
tábeis da entidade que reporta a informação por meio de consolidação 
ou pelo método da equivalência patrimonial.(2) 

 
45. A incorporação de resultados e a posição financeira da enti-

dade no exterior àqueles da entidade que reporta a informação seguem 
os procedimentos usuais de consolidação, tais como a eliminação de 
saldos e transações intragrupo de controlada (ver NBC TG 36 – De-
monstrações Consolidadas). Entretanto, um ativo (ou passivo) mone-
tário intragrupo, seja ele de curto ou longo prazo, não pode ser elimi-
nado contra o passivo (ou o ativo) intragrupo correspondente, sem que 
sejam apresentados os resultados das flutuações da moeda nas de-
monstrações contábeis consolidadas. Isso ocorre porque o item mone-
tário representa um compromisso de converter uma dada moeda em 
outra e expõe a entidade que reporta a informação a ganhos e perdas 
derivados das flutuações da moeda. Dessa forma, nas demonstrações 
contábeis consolidadas da entidade que reporta a informação, tal vari-
ação cambial deve ser reconhecida na demonstração do resultado ou, 
se resultante das circunstâncias descritas no item 32, deve ser reco-
nhecida em outros resultados abrangentes em conta específica do pa-
trimônio líquido até a baixa da entidade no exterior.(2) 

 

46. Quando as demonstrações contábeis da entidade no exterior 
são levantadas em data diferente da data em que são levantadas as 
demonstrações contábeis da entidade que reporta a informação, a enti-
dade no exterior deve normalmente elaborar demonstrações adicionais 
referentes à mesma data das demonstrações contábeis da entidade que 
reporta a informação. Quando isso não for feito, a NBC TG 36 permi-
te a utilização de data diferente, contanto que a diferença não seja 
maior do que dois meses e que ajustes sejam feitos para os efeitos de 
quaisquer transações significativas ou outros eventos que possam o-
correr entre as diferentes datas. Nesse caso, ativos e passivos da enti-
dade no exterior devem ser convertidos pela taxa de câmbio em vigor 
na data de encerramento do período de reporte da entidade no exterior. 
Os ajustes devem ser feitos para mudanças significativas nas taxas 
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cambiais até a data de encerramento do período de reporte da entidade 
que reporta a informação, em consonância com NBC TG 36. A mes-
ma abordagem deve ser adotada ao se aplicar o método da equivalên-
cia patrimonial para coligadas, controladas e empreendimentos contro-
lados em conjunto nos moldes requeridos pela NBC TG 18 – Investi-
mento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado 
em Conjunto.(2) 

 

47. Qualquer ágio por expectativa de rentabilidade futura (good-
will ) originado da aquisição de entidade no exterior e quaisquer ajus-
tes de valor justo nos valores contábeis de ativos e passivos originados 
da aquisição dessa entidade no exterior devem ser tratados como ati-
vos e passivos da entidade no exterior. Desse modo, eles devem ser 
expressos na moeda funcional da entidade no exterior e devem ser 
convertidos pela taxa de câmbio de fechamento, de acordo com os 
itens 39 e 42. 

 

Baixa total ou parcial de entidade no exterior 
 

48. Na baixa de entidade no exterior, o montante acumulado de 
variações cambiais relacionadas a essa entidade no exterior, reconhe-
cido em outros resultados abrangentes e registrado em conta específi-
ca do patrimônio líquido, deve ser transferido do patrimônio líquido 
para a demonstração do resultado (como ajuste de reclassificação) 
quando o ganho ou a perda na baixa for reconhecido (a esse respeito 
ver NBC TG 26 − Apresentação das Demonstrações Contábeis). 

 
48A. Além do tratamento contábil previsto para a baixa integral 

da participação da entidade em entidade no exterior, as seguintes bai-
xas parciais devem ser contabilizados como baixa: 

(a) quando a baixa parcial envolver a perda de controle de 
controlada que contenha entidade no exterior, mesmo que a entidade 
mantenha participação na ex-controlada após a baixa parcial; e 

(b) quando a participação retida após a alienação parcial de uma 
participação em  um negócio em conjunto ou uma alienação parcial de 
uma participação em coligada que incluir uma operação no exterior 
for um ativo financeiro que inclui uma operação no exterior; 

(c) eliminada.(2) 

 
48B. Na baixa de controlada que contenha entidade no exterior, o 

montante acumulado de variações cambiais relacionadas a essa enti-



 126

dade, que tenha sido atribuído à participação de não controladores, 
deve ser desreconhecido, sem, contudo, ser transferido para a demons-
tração do resultado. 

 
48C. Na baixa parcial de controlada que contenha entidade no ex-

terior, a entidade deve realocar o montante acumulado de variações 
cambiais reconhecido no patrimônio líquido às participações de não 
controladores nessa entidade no exterior, na proporção da participação 
destes. Em qualquer outra baixa parcial de entidade no exterior, a en-
tidade deve transferir para a demonstração do resultado tão somente a 
participação proporcional baixada sobre o montante acumulado de 
variações cambiais reconhecido em outros resultados abrangentes. 

 
48D. A baixa parcial da participação de entidade em entidade no 

exterior é qualquer redução da participação mantida pela entidade na 
entidade no exterior, com exceção daquelas reduções previstas no item 
48A que devem ser contabilizadas como baixa. 

 
49. Qualquer entidade pode baixar total ou parcialmente suas par-

ticipações em entidade no exterior mediante venda, liquidação, resga-
te, reembolso ou amortização de ações, ou abandono do todo ou parte 
da operação. A redução do valor contábil de entidade no exterior, quer 
seja em função de suas próprias perdas, quer seja em função de desva-
lorização reconhecida (impairment), não caracteriza baixa parcial. 
Desse modo, nenhuma parte do ganho ou da perda cambial reconheci-
do em outros resultados abrangentes deve ser transferida para a de-
monstração do resultado no momento dessa redução do valor contábil. 

 

Efeitos fiscais de todas as variações cambiais 
 

50. Ganhos e perdas em transações com moedas estrangeiras e vari-
ações cambiais advindas da conversão do resultado e da posição financei-
ra da entidade (incluindo a entidade no exterior) para moeda diferente 
podem produzir efeitos fiscais. A NBC TG 32 − Tributos sobre o Lucro 
deve ser aplicado no tratamento desses efeitos fiscais. 

 

Divulgação 
 

51. Nos itens 53 e 55 a 57, as referências à "moeda funcional" a-
plicam-se, no caso de grupo econômico, à moeda funcional da contro-
ladora. 
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52. A entidade deve divulgar: 
(a) o montante das variações cambiais reconhecidas na demons-

tração do resultado, com exceção daquelas originadas de instrumentos 
financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado, de acor-
do com a NBC TG 38 − Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e 
Mensuração e a CTG 03 − Instrumentos Financeiros: Reconhecimen-
to, Mensuração e Evidenciação; e 

(b) variações cambiais líquidas reconhecidas em outros resulta-
dos abrangentes e registradas em conta específica do patrimônio líqui-
do, e a conciliação do montante de tais variações cambiais, no início e 
no final do período. 

 
53. Quando a moeda de apresentação das demonstrações contá-

beis for diferente da moeda funcional, esse fato deve ser relatado jun-
tamente com a divulgação da moeda funcional e da razão para a utili-
zação de moeda de apresentação diferente. 

 
54. Quando houver alteração na moeda funcional da entidade que 

reporta a informação ou de entidade no exterior significativa, esse fato 
e a razão para a alteração na moeda funcional devem ser divulgados. 

 
55. Quando a entidade apresentar suas demonstrações contábeis 

em moeda que é diferente da sua moeda funcional, ela só deve men-
cionar que essas demonstrações estão em conformidade com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil se elas estiverem de acordo com to-
das as exigências de cada norma, interpretação e comunicado técnico 
do CFC aplicáveis, incluindo o método de conversão definido nos 
itens 39 e 42. 

 
56. Algumas vezes, a entidade apresenta suas demonstrações con-

tábeis ou outras informações financeiras em moeda que não é a sua 
moeda funcional, sem cumprir as exigências do item 55. Por exemplo, 
a entidade pode converter para outra moeda somente itens seleciona-
dos de suas demonstrações contábeis. Ou ainda, a entidade, cuja moe-
da funcional não é a moeda de economia hiperinflacionária, pode con-
verter suas demonstrações contábeis para outra moeda, aplicando a 
todos os itens a taxa de câmbio de fechamento mais recente. Essas 
conversões não estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e são exigidas as divulgações especificadas no item 57. 
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57. Quando a entidade apresentar suas demonstrações contábeis 
ou outras informações financeiras em moeda que seja diferente da sua 
moeda funcional ou da moeda de apresentação das suas demonstra-
ções contábeis, e as exigências do item 55 não forem observadas, a 
mesma entidade deve: 

(a) identificar claramente as informações como sendo informa-
ções suplementares para distingui-las das informações que estão de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil; 

(b) divulgar a moeda utilizada para essas informações suplemen-
tares; e 

(c) divulgar a moeda funcional da entidade e o método de con-
versão utilizado para determinar as informações suplementares. 

 
Disposições transitórias 
 
58. (Eliminado). 
 
58A. (Eliminado). 
 
59. A entidade deve aplicar o item 47 prospectivamente a todas 

as aquisições ocorridas após o início do período de reporte financeiro 
em que esta Norma for inicialmente adotada. Aplicação retrospectiva 
do item 47 a aquisições anteriores é permitida. Para uma aquisição de 
entidade no exterior tratada prospectivamente, mas que tenha ocorrido 
anteriormente à data em que esta Norma for inicialmente adotada, a 
entidade não deve reapresentar períodos anteriores e, dessa forma, 
pode, quando apropriado, tratar o ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (goodwill) e os ajustes de valor justo originados da aquisição 
como ativos e passivos da entidade em vez de tratá-los como ativos e 
passivos da entidade no exterior. Desse modo, o ágio por expectativa 
de rentabilidade futura (goodwill) e os ajustes de valor justo já estarão 
expressos na moeda funcional da entidade ou serão considerados itens 
não monetários em moeda estrangeira, os quais devem ser contabili-
zados, utilizando-se a taxa de câmbio em vigor na data da aquisição. 

 
60. Todas as outras alterações resultantes da aplicação desta 

Norma devem ser contabilizadas de acordo com as exigências da NBC 
TG 23 − Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de 
Erro. 

 



 129

Em razão dessas alterações, as disposições não alteradas desta 
Norma são mantidas e a sigla NBC TG 02, publicada no DOU, Seção 
I, de 7-10-10, passa a ser NBC TG 02 (R1). 

 
As alterações desta Norma entram em vigor na data de sua publi- 

cação, aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro 
de 2013. 

 
Brasília, 11 de dezembro de 2013. 
 
Juarez Domingues Carneiro – Presidente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Publicada no DOU, de 07-10-2010. 
(2) Redação dada pela NBC TG 02 (R1), publicada no DOU de 20-12-2013. 
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A Resolução CFC n.º 1.329/11 alterou a sigla e a numeração desta Norma de NBC T 3.8 para NBC 
TG 03 (R2) e de outras normas citadas: de NBC T 7 para NBC TG 02 (R1); de NBC T 19.11 para NBC 
TG 23 (R1); de NBC T 19.36 para NBC TG 36 (R2); de NBC T 19.35 para NBC TG 35 (R1); de NBC T 
19.38 para NBC TG 19 (R1); de NBC T 19.25 para NBC TG 22; de NBC T 19.1 para NBC TG 27 (R1); 
de NBC T 19.22 para NBC TG 20; de NBC T 19.27 para NBC TG 26 (R1). 

 
 

RESOLUÇÃO CFC nº 1.296(1) 

de 17 de setembro de 2010 
 
 

Aprova a NBC TG 03 – Demonstração 
dos Fluxos de Caixa. 

 
O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercí-

cio de suas atribuições legais e regimentais, e com fundamento no 
disposto na alínea “f” do art. 6º do Decreto-Lei n.º 9.295-46, alterado 
pela Lei n.º 12.249-10, 

 
RESOLVE:  
 
Art. 1º Aprovar a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de 

Caixa que tem por base o Pronunciamento Técnico CPC 03 (R2) (IAS 
7 do IASB).  

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

aplicando-se aos exercícios encerrados a partir de dezembro de 2010, 
quando será revogada a Resolução CFC n.º 1.125-08, publicada no 
DOU, Seção I, de 26-8-08, e o art. 2º da Resolução CFC n.º 1.273-10, 
publicada no DOU, Seção I, de 28-1-10. 

 
Brasília, 17 de setembro de 2010. 
 
Juarez Domingues Carneiro – Presidente 
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NBC TG 03 (R2) – DEMONSTRAÇÃO DOS 
FLUXOS DE CAIXA 

 
A letra R mais o número que identifica sua alteração (R1, R2, ...) foi adicionada à sigla da 
Norma para identificar o número da consolidação e facilitar a pesquisa no site do CFC. As 
citações desta Norma em outras é identifica pela sua sigla sem a referência a R1, R2, pois, 
essas referências são sempre da norma em vigor, evitando, assim, que em cada alteração 
da norma não haja necessidade de se ajustar as citações em outras normas. 
 

Índice Item 

OBJETIVO  

ALCANCE 1 – 3 

BENEFÍCIOS DA INFORMAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 4 – 5 

DEFINIÇÕES 6 – 9 

Caixa e equivalentes de caixa 7 – 9 

APRESENTAÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 10 – 17 

Atividades operacionais 13 – 15 

Atividades de investimento 16 

Atividades de financiamento 17 

APRESENTAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS 

18 – 20A 

APRESENTAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 
INVESTIMENTO E DE FINANCIAMENTO 

21 

APRESENTAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM BASE LÍQUIDA 22 – 24 

FLUXOS DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA 25 – 30 

JUROS E DIVIDENDOS 31 – 34A 

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO 
LÍQUIDO 

35 – 36 

INVESTIMENTO EM CONTROLADA, COLIGADA E EMPREENDIMENTO 
CONTROLADO EM CONJUNTO 

37 – 38 

ALTERAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO EM CONTROLADA E EM OUTROS 
NEGÓCIOS 

39 – 42B 

TRANSAÇÃO QUE NÃO ENVOLVE CAIXA OU EQUIVALENTES DE CAIXA 43 – 44 
COMPOMENTES DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 45 – 47 

OUTRAS DIVULGAÇÕES 48 – 52A 
EXEMPLOS ILUSTRATIVOS  
A. Demonstração dos fluxos de caixa de entidade que não é instituição financeira 
B. Demonstração dos fluxos de caixa para instituição financeira  

NOTA EXPLICATIVA À NORMA  
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Objetivo 
 

Informações sobre o fluxo de caixa de uma entidade são úteis pa-
ra proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis uma base 
para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de 
caixa, bem como as necessidades da entidade de utilização desses 
fluxos de caixa. As decisões econômicas que são tomadas pelos usuá-
rios exigem avaliação da capacidade de a entidade gerar caixa e equi-
valentes de caixa, bem como da época de sua ocorrência e do grau de 
certeza de sua geração. 

 

O objetivo desta Norma é requerer a prestação de informações 
acerca das alterações históricas de caixa e equivalentes de caixa da 
entidade por meio de demonstração dos fluxos de caixa que classifi-
que os fluxos de caixa do período por atividades operacionais, de in-
vestimento e de financiamento. 

 

Alcance 
 

1. A entidade deve elaborar a demonstração dos fluxos de caixa 
de acordo com os requisitos desta Norma e deve apresentá-la como 
parte integrante das suas demonstrações contábeis apresentadas ao 
final de cada período. 

 

2. (Eliminado). 
 

3. Os usuários das demonstrações contábeis de uma entidade es-
tão interessados em saber como a entidade gera e utiliza caixa e equi-
valentes de caixa. Esse é o ponto, independentemente da natureza das 
atividades da entidade, e ainda que o caixa seja considerado como 
produto da entidade, como pode ser o caso de instituição financeira. 
As entidades necessitam de caixa essencialmente pelas mesmas ra-
zões, por mais diferentes que sejam as suas principais atividades gera-
doras de receita. Elas precisam de caixa para levar a efeito suas opera-
ções, pagar suas obrigações e proporcionar um retorno para seus in-
vestidores. Assim sendo, esta Norma requer que todas as entidades 
apresentem demonstração dos fluxos de caixa. 

 

Benefícios da informação dos fluxos de caixa 
 

4. A demonstração dos fluxos de caixa, quando usada em conjun-
to com as demais demonstrações contábeis, proporciona informações 
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que permitem que os usuários avaliem as mudanças nos ativos líqui-
dos da entidade, sua estrutura financeira (inclusive sua liquidez e sol-
vência) e sua capacidade para mudar os montantes e a época de ocor-
rência dos fluxos de caixa, a fim de adaptá-los às mudanças nas cir-
cunstâncias e oportunidades. As informações sobre os fluxos de caixa 
são úteis para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equiva-
lentes de caixa e possibilitam aos usuários desenvolver modelos para 
avaliar e comparar o valor presente dos fluxos de caixa futuros de 
diferentes entidades. A demonstração dos fluxos de caixa também 
concorre para o incremento da comparabilidade na apresentação do 
desempenho operacional por diferentes entidades, visto que reduz os 
efeitos decorrentes do uso de diferentes critérios contábeis para as 
mesmas transações e eventos. 

 

5. Informações históricas dos fluxos de caixa são frequentemente 
utilizadas como indicador do montante, época de ocorrência e grau de 
certeza dos fluxos de caixa futuros. Também são úteis para averiguar a 
exatidão das estimativas passadas dos fluxos de caixa futuros, assim 
como para examinar a relação entre lucratividade e fluxos de caixa 
líquidos e o impacto das mudanças de preços. 

 

Definições 
 

6. Os seguintes termos são usados nesta Norma, com os signifi-
cados abaixo especificados: 

 

Caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários 
disponíveis. 

 

Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, 
de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em montante co-
nhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mu-
dança de valor.  

 

Fluxos de caixa são as entradas e saídas de caixa e equivalentes 
de caixa. 

 

Atividades operacionais são as principais atividades geradoras de 
receita da entidade e outras atividades que não são de investimento e 
tampouco de financiamento. 
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Atividades de investimento são as referentes à aquisição e à venda 
de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos nos 
equivalentes de caixa. 

 

Atividades de financiamento são aquelas que resultam em mu-
danças no tamanho e na composição do capital próprio e no capital de 
terceiros da entidade. 

 

Caixa e equivalentes de caixa 
 

7. Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de a-
tender a compromissos de caixa de curto prazo e, não, para investi-
mento ou outros propósitos. Para que um investimento seja qualifica-
do como equivalente de caixa, ele precisa ter conversibilidade imedia-
ta em montante conhecido de caixa e estar sujeito a um insignificante 
risco de mudança de valor. Portanto, um investimento normalmente 
qualifica-se como equivalente de caixa somente quando tem venci-
mento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da 
data da aquisição. Os investimentos em instrumentos patrimoniais (de 
patrimônio líquido) não estão contemplados no conceito de equivalen-
tes de caixa, a menos que eles sejam, substancialmente, equivalentes 
de caixa, como, por exemplo, no caso de ações preferenciais resgatá-
veis que tenham prazo definido de resgate e cujo prazo atenda à defi-
nição de curto prazo. 

 

8. Empréstimos bancários são geralmente considerados como ati-
vidades de financiamento. Entretanto, saldos bancários a descoberto, 
decorrentes de empréstimos obtidos por meio de instrumentos como 
cheques especiais ou contas correntes garantidas que são liquidados 
em curto lapso temporal compõem parte integral da gestão de caixa da 
entidade. Nessas circunstâncias, saldos bancários a descoberto são 
incluídos como componente de caixa e equivalentes de caixa. Uma 
característica desses arranjos oferecidos pelos bancos é que frequen-
temente os saldos flutuam de devedor para credor. 

 

9. Os fluxos de caixa excluem movimentos entre itens que consti-
tuem caixa ou equivalentes de caixa porque esses componentes são 
parte da gestão de caixa da entidade e, não, parte de suas atividades 
operacionais, de investimento e de financiamento. A gestão de caixa 
inclui o investimento do excesso de caixa em equivalentes de caixa. 
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Apresentação da demonstração dos fluxos de caixa 
 
10. A demonstração dos fluxos de caixa deve apresentar os fluxos 

de caixa do período classificados por atividades operacionais, de in-
vestimento e de financiamento. 

 
11. A entidade deve apresentar seus fluxos de caixa advindos das 

atividades operacionais, de investimento e de financiamento da forma 
que seja mais apropriada aos seus negócios. A classificação por ativida-
de proporciona informações que permitem aos usuários avaliar o impac-
to de tais atividades sobre a posição financeira da entidade e o montante 
de seu caixa e equivalentes de caixa. Essas informações podem ser usa-
das também para avaliar a relação entre essas atividades. 

 
12. Uma única transação pode incluir fluxos de caixa classifica-

dos em mais de uma atividade. Por exemplo, quando o desembolso de 
caixa para pagamento de empréstimo inclui tanto os juros como o 
principal, a parte dos juros pode ser classificada como atividade ope-
racional, mas a parte do principal deve ser classificada como atividade 
de financiamento. 

 

Atividades operacionais 
 

13. O montante dos fluxos de caixa advindos das atividades ope-
racionais é um indicador chave da extensão pela qual as operações da 
entidade têm gerado suficientes fluxos de caixa para amortizar em-
préstimos, manter a capacidade operacional da entidade, pagar divi-
dendos e juros sobre o capital próprio e fazer novos investimentos sem 
recorrer a fontes externas de financiamento. As informações sobre os 
componentes específicos dos fluxos de caixa operacionais históricos 
são úteis, em conjunto com outras informações, na projeção de fluxos 
futuros de caixa operacionais. 

 

14. Os fluxos de caixa advindos das atividades operacionais são 
basicamente derivados das principais atividades geradoras de receita 
da entidade. Portanto, eles geralmente resultam de transações e de 
outros eventos que entram na apuração do lucro líquido ou prejuízo. 
Exemplos de fluxos de caixa que decorrem das atividades operacio-
nais são: 

(d) recebimentos de caixa pela venda de mercadorias e pela pres-
tação de serviços; 
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(e) recebimentos de caixa decorrentes de royalties, honorários, 
comissões e outras receitas; 

(f) pagamentos de caixa a fornecedores de mercadorias e serviços; 
(g) pagamentos de caixa a empregados ou por conta de empregados; 
(h) recebimentos e pagamentos de caixa por seguradora de prê-

mios e sinistros, anuidades e outros benefícios da apólice; 
(i) pagamentos ou restituição de caixa de impostos sobre a renda, 

a menos que possam ser especificamente identificados com as ativida-
des de financiamento ou de investimento; e 

(j) recebimentos e pagamentos de caixa de contratos mantidos 
para negociação imediata ou disponíveis para venda futura. 

 

Algumas transações, como a venda de item do imobilizado, po-
dem resultar em ganho ou perda, que é incluído na apuração do lucro 
líquido ou prejuízo. Os fluxos de caixa relativos a tais transações são 
fluxos de caixa provenientes de atividades de investimento. Entretan-
to, pagamentos em caixa para a produção ou a aquisição de ativos 
mantidos para aluguel a terceiros que, em sequência, são vendidos, 
conforme descrito no item 68A da NBC TG 27 (R1)– Ativo Imobili-
zado, são fluxos de caixa advindos das atividades operacionais. Os 
recebimentos de aluguéis e das vendas subsequentes de tais ativos são 
também fluxos de caixa das atividades operacionais. 

 

15. A entidade pode manter títulos e empréstimos para fins de 
negociação imediata ou futura (dealing or trading purposes), os quais, 
no caso, são semelhantes a estoques adquiridos especificamente para 
revenda. Dessa forma, os fluxos de caixa advindos da compra e venda 
desses títulos são classificados como atividades operacionais. Da 
mesma forma, as antecipações de caixa e os empréstimos feitos por 
instituições financeiras são comumente classificados como atividades 
operacionais, uma vez que se referem à principal atividade geradora 
de receita dessas entidades. 

 

Atividades de investimento 
 

16. A divulgação em separado dos fluxos de caixa advindos das 
atividades de investimento é importante em função de tais fluxos de 
caixa representarem a extensão em que os dispêndios de recursos são 
feitos pela entidade com a finalidade de gerar lucros e fluxos de caixa 
no futuro. Somente desembolsos que resultam em ativo reconhecido 
nas demonstrações contábeis são passíveis de classificação como ati-
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vidades de investimento. Exemplos de fluxos de caixa advindos das 
atividades de investimento são: 

(a) pagamentos em caixa para aquisição de ativo imobilizado, 
intangíveis e outros ativos de longo prazo. Esses pagamentos incluem 
aqueles relacionados aos custos de desenvolvimento ativados e aos 
ativos imobilizados de construção própria; 

(b) recebimentos de caixa resultantes da venda de ativo imobili-
zado, intangíveis e outros ativos de longo prazo; 

(c) pagamentos em caixa para aquisição de instrumentos patri-
moniais ou instrumentos de dívida de outras entidades e participações 
societárias em joint ventures (exceto aqueles pagamentos referentes a 
títulos considerados como equivalentes de caixa ou aqueles mantidos 
para negociação imediata ou futura); 

(d) recebimentos de caixa provenientes da venda de instrumen-
tos patrimoniais ou instrumentos de dívida de outras entidades e parti-
cipações societárias em joint ventures (exceto aqueles recebimentos 
referentes aos títulos considerados como equivalentes de caixa e aque-
les mantidos para negociação imediata ou futura); 

(e) adiantamentos em caixa e empréstimos feitos a terceiros (exce-
to aqueles adiantamentos e empréstimos feitos por instituição financeira); 

(f) recebimentos de caixa pela liquidação de adiantamentos ou 
amortização de empréstimos concedidos a terceiros (exceto aqueles 
adiantamentos e empréstimos de instituição financeira); 

(g) pagamentos em caixa por contratos futuros, a termo, de op-
ção e swap, exceto quando tais contratos forem mantidos para negoci-
ação imediata ou futura, ou os pagamentos forem classificados como 
atividades de financiamento; e 

(h) recebimentos de caixa por contratos futuros, a termo, de op-
ção e swap, exceto quando tais contratos forem mantidos para negoci-
ação imediata ou venda futura, ou os recebimentos forem classificados 
como atividades de financiamento. 

 

Quando um contrato for contabilizado como proteção (hedge) de 
posição identificável, os fluxos de caixa do contrato devem ser classi-
ficados do mesmo modo como foram classificados os fluxos de caixa 
da posição que estiver sendo protegida. 

 

Atividades de financiamento 
 

17. A divulgação separada dos fluxos de caixa advindos das ati-
vidades de financiamento é importante por ser útil na predição de exi-
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gências de fluxos futuros de caixa por parte de fornecedores de capital 
à entidade. Exemplos de fluxos de caixa advindos das atividades de 
financiamento são: 

(a) caixa recebido pela emissão de ações ou outros instrumentos 
patrimoniais; 

(b) pagamentos em caixa a investidores para adquirir ou resgatar 
ações da entidade; 

(c) caixa recebido pela emissão de debêntures, empréstimos, no-
tas promissórias, outros títulos de dívida, hipotecas e outros emprés-
timos de curto e longo prazos; 

(d) amortização de empréstimos e financiamentos; e 
(e) pagamentos em caixa pelo arrendatário para redução do pas-

sivo relativo a arrendamento mercantil financeiro. 
 

Apresentação dos fluxos de caixa das atividades operacionais 
 

18. A entidade deve apresentar os fluxos de caixa das atividades 
operacionais, usando alternativamente: 

(a) o método direto, segundo o qual as principais classes de re-
cebimentos brutos e pagamentos brutos são divulgadas; ou 

(b) o método indireto, segundo o qual o lucro líquido ou o preju-
ízo é ajustado pelos efeitos de transações que não envolvem caixa, 
pelos efeitos de quaisquer diferimentos ou apropriações por compe-
tência sobre recebimentos de caixa ou pagamentos em caixa operacio-
nais passados ou futuros, e pelos efeitos de itens de receita ou despesa 
associados com fluxos de caixa das atividades de investimento ou de 
financiamento. 

 

19. Pelo método direto, as informações sobre as principais classes 
de recebimentos brutos e de pagamentos brutos podem ser obtidas 
alternativamente: 

(a) dos registros contábeis da entidade; ou 
(b) pelo ajuste das vendas, dos custos dos produtos, mercadorias 

ou serviços vendidos (no caso de instituições financeiras, pela receita 
de juros e similares e despesa de juros e encargos e similares) e outros 
itens da demonstração do resultado ou do resultado abrangente refe-
rentes a: 

(i)  variações ocorridas no período nos estoques e nas contas 
operacionais a receber e a pagar; 

(ii)  outros itens que não envolvem caixa; e 
(iii)  outros itens tratados como fluxos de caixa advindos das 
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atividades de investimento e de financiamento. 
 

20. De acordo com o método indireto, o fluxo de caixa líquido 
advindo das atividades operacionais é determinado ajustando o lucro 
líquido ou prejuízo quanto aos efeitos de: 

(a) variações ocorridas no período nos estoques e nas contas o-
peracionais a receber e a pagar; 

(b) itens que não afetam o caixa, tais como depreciação, provi-
sões, tributos diferidos, ganhos e perdas cambiais não realizados e 
resultado de equivalência patrimonial quando aplicável; e 

(c) todos os outros itens tratados como fluxos de caixa advindos 
das atividades de investimento e de financiamento. 

 

Alternativamente, o fluxo de caixa líquido advindo das atividades 
operacionais pode ser apresentado pelo método indireto, mostrando-se 
as receitas e as despesas divulgadas na demonstração do resultado ou 
resultado abrangente e as variações ocorridas no período nos estoques 
e nas contas operacionais a receber e a pagar. 

 

20A. A conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líqui-
do das atividades operacionais deve ser fornecida, obrigatoriamente, 
caso a entidade use o método direto para apurar o fluxo líquido das 
atividades operacionais. A conciliação deve apresentar, separadamen-
te, por categoria, os principais itens a serem conciliados, à semelhança 
do que deve fazer a entidade que usa o método indireto em relação aos 
ajustes ao lucro líquido ou prejuízo para apurar o fluxo de caixa líqui-
do das atividades operacionais. 

 

Apresentação dos fluxos de caixa das atividades de 
investimento e de financiamento 
 

21. A entidade deve apresentar separadamente as principais clas-
ses de recebimentos brutos e pagamentos brutos advindos das ativida-
des de investimento e de financiamento, exceto quando os fluxos de 
caixa, nas condições descritas nos itens 22 e 24, forem apresentados 
em base líquida. 

 

Apresentação dos fluxos de caixa em base líquida 
 

22. Os fluxos de caixa advindos das atividades operacionais, de 
investimento e de financiamento podem ser apresentados em base 
líquida nas situações em que houver: 
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(a) recebimentos de caixa e pagamentos em caixa em favor ou 
em nome de clientes, quando os fluxos de caixa refletirem mais as 
atividades dos clientes do que as da própria entidade; e 

(b) recebimentos de caixa e pagamentos em caixa referentes a 
itens cujo giro seja rápido, os montantes sejam expressivos e os ven-
cimentos sejam de curto prazo. 

 

23. Exemplos de recebimentos de caixa e pagamentos em caixa 
referentes ao item 22(a) são: 

(a) movimentação (depósitos e saques) em contas de depósitos à 
vista de banco; 

(b) recursos mantidos para clientes por entidade de investimento; e 
(c) aluguéis cobrados em nome de terceiros e pagos inteiramen-

te aos proprietários dos imóveis. 
 

23A. Exemplos de recebimentos de caixa e pagamentos em caixa 
referentes ao item 22(b) são os adiantamentos destinados a, e o reem-
bolso de: 

(a) pagamentos e recebimentos relativos a cartões de crédito de 
clientes; 

(b) compra e venda de investimentos; e 
(c) outros empréstimos tomados a curto prazo, como, por exem-

plo, os que têm vencimento em três meses ou menos, contados a partir 
da respectiva contratação. 

 

24. Os fluxos de caixa advindos de cada uma das seguintes ativi-
dades de instituição financeira podem ser apresentados em base líquida: 

(a) recebimentos de caixa e pagamentos em caixa pelo aceite e 
resgate de depósitos a prazo fixo; 

(b) depósitos efetuados em outras instituições financeiras ou re-
cebidos de outras instituições financeiras;  

(c) adiantamentos e empréstimos de caixa feitos a clientes, e a 
amortização desses adiantamentos e empréstimos. 

 

Fluxos de caixa em moeda estrangeira 
 

25. Os fluxos de caixa advindos de transações em moeda estran-
geira devem ser registrados na moeda funcional da entidade pela apli-
cação, ao montante em moeda estrangeira, das taxas de câmbio entre a 
moeda funcional e a moeda estrangeira observadas na data da ocor-
rência do fluxo de caixa. 
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26. Os fluxos de caixa de controlada no exterior devem ser converti-
dos pela aplicação das taxas de câmbio entre a moeda funcional e a moe-
da estrangeira observadas na data da ocorrência dos fluxos de caixa. 

 

27. Os fluxos de caixa que estejam expressos em moeda estran-
geira devem ser apresentados de acordo com a NBC TG 02 – Efeitos 
das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações 
Contábeis. Essa Norma permite o uso de taxa de câmbio que se apro-
xime da taxa de câmbio vigente. Por exemplo, a taxa de câmbio média 
ponderada para um período pode ser utilizada para o registro de tran-
sações em moeda estrangeira ou para a conversão dos fluxos de caixa 
de controlada no exterior. Entretanto, a NBC TG 02 não permite o uso 
de taxa de câmbio ao término do período de reporte quando da con-
versão dos fluxos de caixa de controlada no exterior. 

 

28. Ganhos e perdas não realizados resultantes de mudanças nas 
taxas de câmbio de moedas estrangeiras não são fluxos de caixa. To-
davia, o efeito das mudanças nas taxas de câmbio sobre o caixa e e-
quivalentes de caixa, mantidos ou devidos em moeda estrangeira, é 
apresentado na demonstração dos fluxos de caixa, a fim de conciliar o 
caixa e equivalentes de caixa no começo e no fim do período. Esse 
valor é apresentado separadamente dos fluxos de caixa das atividades 
operacionais, de investimento e de financiamento e inclui as diferen-
ças, se existirem, caso tais fluxos de caixa tivessem sido divulgados às 
taxas de câmbio do fim do período. 

 

29. (Eliminado). 
 

30. (Eliminado). 
 

Juros e dividendos 
 

31. Os fluxos de caixa referentes a juros, dividendos e juros sobre 
o capital próprio recebidos e pagos devem ser apresentados separada-
mente. Cada um deles deve ser classificado de maneira consistente, de 
período a período, como decorrentes de atividades operacionais, de 
investimento ou de financiamento. 

 

32. O montante total dos juros pagos durante o período é divul-
gado na demonstração dos fluxos de caixa, quer tenha sido reconheci-
do como despesa na demonstração do resultado, quer tenha sido capi-
talizado, conforme a NBC TG 20 – Custos de Empréstimos. 

 



 142

33. Os juros pagos e recebidos e os dividendos e os juros sobre o 
capital próprio recebidos são comumente classificados como fluxos de 
caixa operacionais em instituições financeiras. Todavia, não há con-
senso sobre a classificação desses fluxos de caixa para outras entida-
des. Os juros pagos e recebidos e os dividendos e os juros sobre o 
capital próprio recebidos podem ser classificados como fluxos de cai-
xa operacionais, porque eles entram na determinação do lucro líquido 
ou prejuízo. Alternativamente, os juros pagos e os juros, os dividendos 
e os juros sobre o capital próprio recebidos podem ser classificados, 
respectivamente, como fluxos de caixa de financiamento e fluxos de 
caixa de investimento, porque são custos de obtenção de recursos fi-
nanceiros ou retornos sobre investimentos. 

 

34. Os dividendos e os juros sobre o capital próprio pagos podem 
ser classificados como fluxo de caixa de financiamento porque são 
custos da obtenção de recursos financeiros. Alternativamente, os divi-
dendos e os juros sobre o capital próprio pagos podem ser classifica-
dos como componente dos fluxos de caixa das atividades operacio-
nais, a fim de auxiliar os usuários a determinar a capacidade de a enti-
dade pagar dividendos e juros sobre o capital próprio utilizando os 
fluxos de caixa operacionais. 

 

34A. Esta Norma encoraja fortemente as entidades a classifica-
rem os juros, recebidos ou pagos, e os dividendos e juros sobre o capi-
tal próprio recebidos como fluxos de caixa das atividades operacio-
nais, e os dividendos e juros sobre o capital próprio pagos como flu-
xos de caixa das atividades de financiamento. Alternativa diferente 
deve ser seguida de nota evidenciando esse fato.  

 

Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido 
 

35. Os fluxos de caixa referentes ao imposto de renda (IR) e con-
tribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) devem ser divulgados 
separadamente e devem ser classificados como fluxos de caixa das 
atividades operacionais, a menos que possam ser identificados especi-
ficamente como atividades de financiamento e de investimento. 

 

36. Os tributos sobre o lucro (IR e CSLL) resultam de transações 
que originam fluxos de caixa que são classificados como atividades 
operacionais, de investimento ou de financiamento na demonstração 
dos fluxos de caixa. Embora a despesa com impostos possa ser pron-
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tamente identificável com as atividades de investimento ou de financi-
amento, torna-se, às vezes, impraticável identificar os respectivos 
fluxos de caixa dos impostos, que podem, também, ocorrer em perío-
do diferente dos fluxos de caixa da transação subjacente. Portanto, os 
impostos pagos são comumente classificados como fluxos de caixa 
das atividades operacionais. Todavia, quando for praticável identificar 
o fluxo de caixa dos impostos com uma determinada transação, da 
qual resultem fluxos de caixa que sejam classificados como atividades 
de investimento ou de financiamento, o fluxo de caixa dos impostos 
deve ser classificado como atividade de investimento ou de financia-
mento, conforme seja apropriado. Quando os fluxos de caixa dos im-
postos forem alocados em mais de uma classe de atividade, o montan-
te total dos impostos pagos no período também deve ser divulgado. 

 

Investimento em controlada, coligada e empreendimento 
controlado em conjunto  
 

37. Quando o critério contábil de investimento em coligada, em-
preendimento controlado em conjunto ou controlada basear-se no 
método da equivalência patrimonial ou no método de custo, a entidade 
investidora fica limitada a apresentar, na demonstração dos fluxos de 
caixa, os fluxos de caixa entre a própria entidade investidora e a enti-
dade na qual participe (por exemplo, coligada, empreendimento con-
trolado em conjunto ou controlada), representados, por exemplo, por 
dividendos e por adiantamentos.(2) 

 

38. A entidade que apresenta seus interesses em coligada ou em-
preendimento controlado em conjunto, utilizando o método da equiva-
lência patrimonial deve incluir, em sua demonstração dos fluxos de 
caixa, os fluxos de caixa referentes a seus investimentos na coligada 
ou empreendimento controlado em conjunto e as distribuições de lu-
cros e outros pagamentos ou recebimentos entre a entidade e o empre-
endimento controlado em conjunto.(2) 

 

Alteração da participação em controlada e em 
outros negócios 
 

39. Os fluxos de caixa agregados advindos da obtenção ou da per-
da de controle de controladas ou outros negócios devem ser apresenta-
dos separadamente e classificados como atividades de investimento. 
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40. A entidade deve divulgar, de modo agregado, com relação 
tanto à obtenção quanto à perda do controle de controladas ou outros 
negócios durante o período, cada um dos seguintes itens: 

(a) o montante total pago para obtenção do controle ou o mon-
tante total recebido na perda do controle; 

(b) a parcela do montante total de compra paga ou de venda re-
cebida em caixa e em equivalentes de caixa; 

(c) o montante de caixa e equivalentes de caixa de controladas 
ou de outros negócios sobre o qual o controle foi obtido ou perdido; e 

(d) o montante dos ativos e passivos, exceto caixa e equivalentes 
de caixa, das controladas e de outros negócios sobre o qual o controle 
foi obtido ou perdido, resumido pelas principais classificações. 

 

40A. Entidade de investimento, conforme definido na NBC TG 
36 - Demonstrações Consolidadas, não precisa aplicar os itens 40(c) 
ou 40(d) a investimento em controlada que deva ser mensurado ao 
valor justo por meio do resultado. (3) 

 

41. A apresentação separada dos efeitos dos fluxos de caixa resul-
tantes da obtenção ou da perda de controle de controladas ou de outros 
negócios, em linhas específicas da demonstração, juntamente com a 
apresentação separada dos montantes dos ativos e passivos adquiridos 
ou alienados, possibilita a distinção desses fluxos de caixa dos fluxos 
de caixa advindos de outras atividades operacionais, de investimento e 
de financiamento. Os efeitos dos fluxos de caixa decorrentes da perda 
de controle não devem ser deduzidos dos efeitos decorrentes da obten-
ção do controle. 

 

42. O montante agregado de caixa pago ou recebido em contrapar-
tida à obtenção ou à perda do controle de controladas ou de outros ne-
gócios deve ser apresentado na demonstração dos fluxos de caixa, líqui-
do do saldo de caixa ou equivalentes de caixa adquirido ou alienado 
como parte dessas transações, eventos ou mudanças de circunstâncias. 

 

42A. Os fluxos de caixa advindos de mudanças no percentual de 
participação em controlada, que não resultem em perda do controle, 
devem ser classificados como fluxos de caixa das atividades de finan-
ciamento, a menos que a controlada seja detida por entidade de inves-
timento, conforme definido na NBC TG 36, e deva ser mensurada ao 
valor justo por meio do resultado. (3) 
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42B. As mudanças no percentual de participação em controlada 
que não resultem na perda de controle, tais como compras ou vendas 
subsequentes de instrumentos patrimoniais da controlada pela contro-
ladora, devem ser tratadas contabilmente como transações de capital 
(ver NBC TG 36), a menos que a controlada seja detida por entidade 
de investimento e deva ser mensurada ao valor justo por meio do re-
sultado. Portanto, os fluxos de caixa resultantes devem ser classifica-
dos da mesma forma que outras transações entre sócios ou acionistas, 
conforme descrito no item 17.(3) 

 

Transação que não envolve caixa ou equivalentes de caixa 
 

43. Transações de investimento e financiamento que não envol-
vem o uso de caixa ou equivalentes de caixa devem ser excluídas da 
demonstração dos fluxos de caixa. Tais transações devem ser divulga-
das nas notas explicativas às demonstrações contábeis, de modo que 
forneçam todas as informações relevantes sobre essas atividades de 
investimento e de financiamento. 

 

44. Muitas atividades de investimento e de financiamento não 
têm impacto direto sobre os fluxos de caixa correntes, muito embora 
afetem a estrutura de capital e de ativos da entidade. A exclusão de 
transações que não envolvem caixa ou equivalentes de caixa da de-
monstração dos fluxos de caixa é consistente com o objetivo de referi-
da demonstração, visto que tais itens não envolvem fluxos de caixa no 
período corrente. Exemplos de transações que não envolvem caixa ou 
equivalente de caixa são: 

(a) a aquisição de ativos, quer seja pela assunção direta do pas-
sivo respectivo, quer seja por meio de arrendamento financeiro; 

(b) a aquisição de entidade por meio de emissão de instrumentos 
patrimoniais; e 

(c) a conversão de dívida em instrumentos patrimoniais. 
 

Componentes de caixa e equivalentes de caixa 
 

45. A entidade deve divulgar os componentes de caixa e equivalen-
tes de caixa e deve apresentar uma conciliação dos montantes em sua 
demonstração dos fluxos de caixa com os respectivos itens apresentados 
no balanço patrimonial. 
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46. Em função da variedade de práticas de gestão de caixa e de 
produtos bancários ao redor do mundo, e com vistas a atentar para a 
NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, a entidade 
deve divulgar a política que adota na determinação da composição do 
caixa e equivalentes de caixa. 

 

47. O efeito de qualquer mudança na política para determinar os 
componentes de caixa e equivalentes de caixa, como, por exemplo, a 
mudança na classificação dos instrumentos financeiros previamente 
considerados como parte da carteira de investimentos da entidade, 
deve ser apresentado de acordo com a NBC TG 23 – Políticas Contá-
beis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. 

 

Outras divulgações 
 

48. A entidade deve divulgar, acompanhados de comentário da ad-
ministração, os saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa 
mantidos pela entidade que não estejam disponíveis para uso pelo grupo. 

 

49. Existem várias circunstâncias nas quais os saldos de caixa e e-
quivalentes de caixa mantidos pela entidade não estão disponíveis para 
uso do grupo. Entre os exemplos estão saldos de caixa e equivalentes de 
caixa mantidos por controlada que opere em país no qual se apliquem 
controles cambiais ou outras restrições legais que impeçam o uso genera-
lizado dos saldos pela controladora ou por outras controladas. 

 

50. Informações adicionais podem ser relevantes para que os usuá-
rios entendam a posição financeira e a liquidez da entidade. A divulgação 
de tais informações, acompanhada de comentário da administração, é 
encorajada e pode incluir: 

(a) o montante de linhas de crédito obtidas, mas não utilizadas, que 
podem estar disponíveis para futuras atividades operacionais e para satis-
fazer compromissos de capital, indicando restrições, se houver, sobre o 
uso de tais linhas de crédito; 

(b) Eliminado. (2) 
(c) o montante agregado dos fluxos de caixa que representam au-

mentos na capacidade operacional, separadamente dos fluxos de caixa 
que são necessários apenas para manter a capacidade operacional; 

(d) o montante dos fluxos de caixa advindos das atividades opera-
cionais, de investimento e de financiamento de cada segmento de negó-
cios passível de reporte (ver NBC TG 22 – Informações por Segmento); 
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(e) os montantes totais dos juros e dividendos e juros sobre o capi-
tal próprio, pagos e recebidos, separadamente, bem como o montante 
total do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido 
pagos, neste caso destacando os montantes relativos à tributação da enti-
dade (item 20). 

 

51. A divulgação separada dos fluxos de caixa que representam au-
mentos na capacidade operacional e dos fluxos de caixa que são necessá-
rios para manter a capacidade operacional é útil ao permitir ao usuário 
determinar se a entidade está investindo adequadamente na manutenção 
de sua capacidade operacional. A entidade que não investe adequadamen-
te na manutenção de sua capacidade operacional pode estar prejudicando 
a futura lucratividade em favor da liquidez corrente e da distribuição de 
lucros aos proprietários. 

 

52. A divulgação dos fluxos de caixa por segmento de negócios permite 
aos usuários obter melhor entendimento da relação entre os fluxos de caixa 
do negócio como um todo e os de suas partes componentes, e a disponibili-
dade e variabilidade dos fluxos de caixa por segmento de negócios. 

 

52A. As demonstrações contábeis não devem divulgar o valor dos 
fluxos de caixa por ação. Nem o fluxo de caixa líquido nem quaisquer de 
seus componentes substituem o lucro líquido como indicador de desem-
penho da entidade, como a divulgação do fluxo de caixa por ação poderia 
sugerir. 

 

Em razão dessas alterações, as disposições não alteradas desta 
Norma são mantidas e a sigla da NBC TG 03 (R1), publicada no 
DOU, Seção I, de 20-12-13, passa a ser NBC TG 03 (R2). 

 

As alterações desta Norma entram em vigor na data de sua publi-
cação, aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro 
de 2014. 

 

Brasília, 11 de abril de de 2014. 
 

José Martonio Alves Coelho – Presidente 
 

Exemplos ilustrativos 
 

Estes exemplos ilustrativos acompanham, mas não são parte in-
tegrante da NBC TG 03 (R2). 
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A. Demonstração dos fluxos de caixa de entidade 
que não é instituição financeira 
 

1. Os exemplos mostram somente os saldos do período corrente. 
Os saldos correspondentes do período anterior devem ser apresentados 
de acordo com a NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações 
Contábeis. 

 

2. As informações extraídas da demonstração do resultado e do 
balanço patrimonial são fornecidas para mostrar como se chegou à 
elaboração da demonstração dos fluxos de caixa pelo método direto e 
pelo método indireto. Nem a demonstração do resultado tampouco o 
balanço patrimonial são apresentados em conformidade com os requi-
sitos de divulgação e apresentação das demonstrações contábeis. 

 

3. As seguintes informações adicionais são também relevantes 
para a elaboração da demonstração dos fluxos de caixa: 

 

• Todas as ações da controlada foram adquiridas por $ 590. Os 
valores justos dos ativos adquiridos e dos passivos assumidos 
foram os que seguem: 

 

• $ 250 foram obtidos mediante emissão de ações e outros $ 250 
por meio de empréstimo a longo prazo. 

• A despesa de juros foi de $ 400, dos quais $ 170 foram pagos 
durante o período. Além disso, $ 100 relativos à despesa de 
juros do período anterior foram pagos durante o período. 

• Foram pagos dividendos de $ 1.200. 
• O passivo com imposto de renda e contribuição social sobre o 

lucro líquido, no início e no fim do período, foi de $ 1.000 e $ 
400, respectivamente. Durante o período, fez-se uma provisão 
de mais $ 200. O imposto de renda na fonte sobre dividendos 
recebidos foi de $ 100. 

• Durante o período, o grupo adquiriu ativos imobilizados (ter-
renos, fábricas e equipamentos) ao custo total de $ 1.250, dos 

Estoques $ 100 
Contas a receber $ 100 
Caixa $ 40 
Ativo imobilizado (terrenos, fábricas, equipamentos, etc.) $ 650 
Contas a pagar $ 100 
Dívida de longo prazo $ 200 
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quais $ 900 por meio de arrendamento financeiro. Pagamentos 
em caixa de $ 350 foram feitos para compra de imobilizado. 

• Parte do imobilizado, registrado ao custo de $ 80 e depreciação 
acumulada de $ 60, foi vendida por $ 20. 

• Contas a receber no final de 20X2 incluíam juros a receber de $ 100. 
• Foram recebidos juros de $ 200 e dividendos (líquidos de impos-

to na fonte de $ 100) de $ 200. 
• Foram pagos durante o período $ 90 de arrendamento mercantil. 

 
(a) A entidade não reconheceu quaisquer componentes de outros resultados ou resul-

tados abrangentes no período findo em 20X2 
 

Demonstração consolidada do resultado para o período findo em 20X2(a) 
Vendas $ 30.650 
CMV (26.000) 
Lucro bruto 4.650 
Despesa com depreciação (450) 
Despesas de venda e administrativas (910) 
Despesa de juros (400) 
Resultado de equivalência patrimonial 500 
Perda cambial (40) 
Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social 3.350 
Imposto de renda e contribuição social (300) 
Lucro líquido $ 3.050 

Balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 20X2 
  20X2  20X1 

Ativos     
Caixa e equivalentes de caixa  230  160 
Contas a receber  1.900  1.200 
Estoques  1.000  1.950 
Investimentos  2.500  2.500 
Ativo imobilizado ao custo 3.730  1.910  
Depreciação acumulada (1.450)  (1.060)  
Ativo imobilizado líquido  2.280  850 
Total do ativo  $ 7.910  $ 6.660 
     
Passivos     
Contas a pagar  250  1.890 
Juros a pagar  230  100 
Provisão para IR e CSLL  400  1.000 
Dívida a longo prazo  2.300  1.040 
Total do passivo  3.180  4.030 
     
Patrimônio Líquido     
Capital social  1.500  1.250 
Lucros acumulados  3.230  1.380 
Total do patrimônio líquido  4.730  2.630 
Total do passivo e PL  $ 7.910  $ 6.660 
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(a) Esse valor também poderia ser apresentado no fluxo de caixa das atividades 
operacionais. 
 

Demonstração dos fluxos de caixa pelo método direto (item 18a)  
  20X2 

Fluxos de caixa das atividades operacionais   
Recebimentos de clientes 30.150  
Pagamentos a fornecedores e empregados (27.600)  
Caixa gerado pelas operações 2.550  
Juros pagos (270)  
Imposto de renda e contribuição social pagos (800)  
Imposto de renda na fonte sobre dividendos recebidos (100)  
   

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  $ 1.380 
   

Fluxos de caixa das atividades de investimento   
Aquisição da controlada X, líquido do caixa obtido na aquisição (Nota 
A) 

(550)  

Compra de ativo imobilizado (Nota B) (350)  
Recebimento pela venda de equipamento 20  
Juros recebidos 200  
Dividendos recebidos 200  
   

Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento  $ (480) 
   
Fluxos de caixa das atividades de financiamento   
Recebimento pela emissão de ações  250  
Recebimento por empréstimo a longo prazo 250  
Pagamento de passivo por arrendamento (90)  
Dividendos pagos (a) (1.200)  
   

Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento  $ (790) 
   
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa  $ 110 
   
Caixa e equivalentes de caixa no início do período (Nota C)  $ 120 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período (Nota C)  $ 230 
  

Demonstração dos fluxos de caixa pelo método indireto (item 18b)  
  20X2 

Fluxos de caixa das atividades operacionais   
Lucro líquido antes do IR e CSLL 3.350  
Ajustes por:   
Depreciação 450  
Perda cambial 40  
Resultado de equivalência patrimonial (500)  
Despesas de juros 400  
 3.740  
Aumento nas contas a receber de clientes e outros (500)  
Diminuição nos estoques 1.050  
Diminuição nas contas a pagar – fornecedores (1.740)  
Caixa gerado pelas operações 2.550  
Juros pagos (270)  
Imposto de renda e contribuição social pagos (800)  
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(a) Esse valor também poderia ser apresentado no fluxo de caixa das atividades 
operacionais. 
 

Notas explicativas sobre a demonstração dos fluxos de caixa (mé-
todos direto e indireto) 
 

A. OBTENÇÃO DO CONTROLE DE INVESTIDA 
 

Durante o período, o Grupo obteve o controle da controlada X. 
Os valores justos dos ativos adquiridos e dos passivos assumidos são 
apresentados a seguir, em $: 
 
Caixa 40 
Estoques 100 
Contas a receber 100 
Ativo imobilizado 650 
Contas a pagar – fornecedores (100) 
Dívida a longo prazo (200) 
Preço total de compra liquidada em caixa 590 
Caixa adquirido da controlada X (40) 
Caixa pago pela obtenção do controle de X líquido do caixa adquirido 550 

 

Imposto de renda na fonte sobre dividendos recebidos (100)  
   

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  $ 1.380 
   

Fluxos de caixa das atividades de investimento   
Aquisição da controlada X, líquido do caixa obtido na aquisição (Nota 
A) 

(550)  

Compra de ativo imobilizado (Nota B) (350)  
Recebimento pela venda de equipamento 20  
Juros recebidos 200  
Dividendos recebidos 200  
   

Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento  $ (480) 
   

Fluxos de caixa das atividades de financiamento   
Recebimento pela emissão de ações  250  
Recebimento por empréstimos a longo prazo 250  
Pagamento de passivo por arrendamento (90)  
Dividendos pagos (a) (1.200)  
   

Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento  $ (790) 
   

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa  $ 110 

Caixa e equivalentes de caixa no início do período (Nota C)  $ 120 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período (Nota C)  $ 230 
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B. ATIVO IMOBILIZADO 
 
Durante o período, o Grupo adquiriu ativo imobilizado ao custo total 

de $ 1.250, dos quais $ 900 por meio de arrendamento financeiro. Paga-
mentos em caixa de $ 350 foram feitos para aquisição de imobilizado. 

 
C. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
 
Caixa e equivalentes de caixa consistem em numerário disponível 

na entidade, saldos mantidos em bancos e aplicações financeiras de 
curto prazo. Caixa e equivalentes de caixa incluídos na demonstração 
dos fluxos de caixa compreendem: 
 
 20X2  20X1 
    
Numerário disponível e saldos em bancos 40  25 
Aplicações financeiras de curto prazo 190  135 
Caixa e equivalentes de caixa conforme apresentado previamente 230  160 
Efeito de variações nas taxas de câmbio -   (40) 
Caixa e equivalentes de caixa ajustados $ 230  $ 120 

 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período incluem depósi-

tos em bancos de $ 100, mantidos por uma controlada, os quais não 
são livremente passíveis de remessa à companhia holding controladora 
por motivos de restrições cambiais. 

 
O Grupo tem linhas de crédito disponíveis para utilização no va-

lor de $ 2.000, dos quais $ 700 poderão ser utilizados somente para 
expansão futura. 

 
D. INFORMAÇÃO POR SEGMENTO 
 

 Segmento A  Segmento B  Total 
Fluxos de caixa de:      
Atividades operacionais 1.520  (140)  1.380 
Atividades de investimento (640)  160  (480) 
Atividades de financiamento (570)  (220)  (790) 
 $ 310  $ (200)  $ 110 

 
 
 



 153

APRESENTAÇÃO ALTERNATIVA (MÉTODO INDIRETO) 
 
Como alternativa, na demonstração dos fluxos de caixa pelo mé-

todo indireto, o lucro operacional antes das mudanças no capital circu-
lante é, por vezes, demonstrado como segue: 
 

Receitas, excluído o resultado de equivalência patrimonial 30.650  
Despesas operacionais, excluída a depreciação (26.910)  

   
Lucro operacional antes das mudanças no capital circulante  $ 3.740 

 
B.  Demonstração dos fluxos de caixa para instituição financeira 
 
1.  O exemplo mostra somente os saldos do período corrente. Os 

saldos comparativos do período anterior devem ser apresenta-
dos, de acordo com a NBC TG 26 – Apresentação das Demons-
trações Contábeis. 

2.      O exemplo é apresentado conforme o método direto. 
 

  20X2 
Fluxo de caixa das atividades operacionais   
Juros e comissões recebidas 28.447  
Juros pagos (23.463)  
Recuperação de empréstimos anteriormente baixados como perda  237  
Pagamentos a empregados e fornecedores (997)  
 4.224  
(Aumento) diminuição em ativos operacionais:   
Recursos de curto prazo (650)  
Depósitos compulsórios  234  
Adiantamentos a clientes (288)  
Aumento líquido em contas a receber de cartões de crédito (360)  
Outros títulos negociáveis a curto prazo (120)  

   
Aumento (diminuição) em passivos operacionais:   
Depósitos de clientes 600  
Certificados de depósito negociáveis (200)  
Caixa líquido das atividades operacionais antes do IR e da CSLL 3.440  
Imposto de renda e contribuição social pagos (100)  
Caixa líquido das atividades operacionais  $ 

3.340 
   
Fluxos de caixa das atividades de investimento   
Venda de controlada Y 50  
Dividendos recebidos 200  
Juros recebidos 300  
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Produto da venda de títulos (títulos não negociáveis) 1.200  
Compra de títulos (títulos não negociáveis) (600)  
Compra de ativo imobilizado (500)  
Caixa líquido das atividades de investimento  $ 650 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento 
  

Emissão de instrumento de dívida 1.000  
Emissão de ações preferenciais por controlada 800  
Amortização de empréstimo a longo prazo (200)  
Redução líquida em outros empréstimos (1.000)  
Dividendos pagos (400)  
Caixa líquido das atividades de financiamento  $ 200 
Efeitos da variação das taxas de câmbio sobre o caixa e equivalen-
tes de caixa 

 $ 600 

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa  $ 
4.790 

Caixa e equivalentes de caixa no início do período  $ 
4.050 

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período  $ 
8.840 

 
NOTA EXPLICATIVA À NORMA 
 
NE1.  Esta nota explicativa acompanha, mas não é parte integran-

te da Norma. Destina-se esta nota a evidenciar situações 
em que a Norma possui certas diferenças com relação às 
Normas Internacionais de Contabilidade emitidas pelo 
IASB e, após isso, comentá-las. 

 
NE2.  No item 18 da Norma não é dada preferência ao método direto 

ou ao método indireto na apresentação da demonstração dos 
fluxos de caixa. O IASB menciona, nesse item, sua preferên-
cia pelo método direto e o incentiva. 

 
NE3.  O item 20A não existe na versão do IASB; assim, essa exi-

gência existe no Brasil, mas não necessariamente em outras 
jurisdições. 

 
NE4.  O item 34A não existe na versão do IASB; assim, essa exi-

gência existe no Brasil, mas não necessariamente em outras 
jurisdições. 
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NE4.  O item 50(e) não existe na versão do IASB; assim, essa exi-
gência existe no Brasil, mas não necessariamente em outras 
jurisdições. 

 
NE5.  O item 52A não existe na versão do IASB; assim, essa exi-

gência existe no Brasil, mas não necessariamente em outras 
jurisdições. 

 
NE6.  O IASB, por meio do seu documento denominado Statement 

of Best Practice: Working Relationships between the IASB 
and other Accounting Standard-Setters, admite que as jurisdi-
ções limitem as opções por ele dadas, bem como que as juris-
dições façam exigências de informações adicionais às requeri-
das por ele e declara que isso não impede que as demonstra-
ções contábeis assim elaboradas possam ser declaradas como 
estando conforme as Normas Internacionais de Contabilidade 
por ele emitidas. 

 
NE7.  Assim, a existência das diferenças comentadas nos itens NE2 

a NE5 não faz com que as demonstrações dos fluxos de caixa 
elaboradas conforme esta Norma não estejam em conformida-
de com as normas do IASB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Publicada no DOU, de 07-10-2010. 
(2) Redação dada pela NBC TG 03 (R1), publicada no DOU de 20-12-2013. 
(3) Redação dada pena NBC TG 03 (R2), publicada no DOU de 17-04-2014. 
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A Resolução CFC n.º 1.329/11 alterou a sigla e a numeração desta Norma de NBC T 19.8 para NBC 
TG 04 (R1) e de outras normas citadas: de NBC T 1 para NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL; de 
NBC T 10.2 para NBC TG 06 (R1); de NBC T 19.1 para NBC TG 27 (R1); de NBC T 19.2 para NBC TG 
32 (R2); de NBC T 19.4 para NBC TG 07 (R1); de NBC T 19.10 para NBC TG 01 (R2);  de NBC T 19.11 
para NBC TG 23 (R1); de NBC T 19.15 para NBC TG 10 (R1); de NBC T 19.16 para NBC TG 11; de 
NBC T 19.20 para NBC TG 16 (R1); de NBC T 19.21 para NBC TG 17; de NBC T 19.22 para NBC TG 
20; de NBC T 19.23 para NBC TG 15 (R2); de NBC T 19.27 para NBC TG 26 (R1); de NBC T 19.28 para 
NBC TG 31 (R2); de NBC T 19.30 para NBC TG 30; de NBC T 19.31 para NBC TG 33; de NBC T 19.33 
para NBC TG 39 (R2); de NBC T 19.35 para NBC TG 35 (R1); de NBC T 19.36 para NBC TG 36 (R2); 
de NBC T 19.37 para NBC TG 18; de NBC T 19.38 para NBC TG 19 (R1). 

 
 

RESOLUÇÃO CFC nº 1.303(1) 
de 25 de novembro de 2010 

 
 

Aprova a NBC TG 04 – Ativo Intangível. 
 
 

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercí-
cio de suas atribuições legais e regimentais, e com fundamento no 
disposto na alínea “f” do art. 6º do Decreto-Lei n.º 9.295-46, alterado 
pela Lei n.º 12.249-10, 

 
RESOLVE:  
 
Art. 1º Aprovar a NBC TG 04 – Ativo Intangível que tem por ba-

se o Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1) (IAS 38 do IASB).  
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

aplicando-se aos exercícios encerrados a partir de dezembro de 2010, 
quando serão revogadas as Resoluções CFC n.º 1.139-08 e n.º 1.140-
08, publicadas no DOU, Seção I, de 28-11-08. 

 
Brasília, 25 de novembro de 2010. 
 
Juarez Domingues Carneiro – Presidente 
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NBC TG 04 (R3) – ATIVO INTANGÍVEL 
 

A letra R mais o número que identifica sua alteração (R1, R2, ...) foi adicionada à sigla da 
Norma para identificar o número da consolidação e facilitar a pesquisa no site do CFC. As 
citações desta Norma em outras é identifica pela sua sigla sem a referência a R1, R2, pois, essas 
referências são sempre da norma em vigor, evitando, assim, que em cada alteração da norma 
não haja necessidade de se ajustar as citações em outras normas. 

 
Índice Item 
OBJETIVO 1 
ALCANCE 2 – 7 
DEFINIÇÕES 8 – 17 
Ativo intangível 9 – 17 

Identificação 11 – 12 
Controle 13 – 16 
Benefício econômico futuro 17 

RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO 18 – 67 
Aquisição separada 25 – 32 
Aquisição como parte de combinação de negócios 33 – 43 

Mensuração do valor justo de ativo intangível adquirido em combinação 
de negócios 

35 – 41 

Gastos subsequentes em projeto de pesquisa e desenvolvimento em 
andamento adquirido 

42 – 43 

Aquisição por meio de subvenção ou assistência governamentais 44 
Permuta de ativos 45 – 47 
Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado 
internamente 

48 – 50 

Ativo intangível gerado internamente 51 – 67 
Fase de pesquisa 54 - 56 
Fase de desenvolvimento 57 – 64 
Custo de ativo intangível gerado internamente 65 – 67 

RECONHECIMENTO DE DESPESA 68 – 71 
Despesa anterior não reconhecida como ativo 71 
MENSURAÇÃO APÓS RECONHECIMENTO 72 – 87 
Método de custo 74 
Método de reavaliação 75 – 87 
VIDA ÚTIL 88 – 96 
ATIVO INTANGÍVEL COM VIDA ÚTIL DEFINIDA 97 – 106 
Período e método de amortização 97 – 99 
Valor residual 100 – 103 
Revisão do período e do método de amortização 104 – 106 
ATIVO INTANGÍVEL COM VIDA ÚTIL INDEFINIDA 107 – 110 
Revisão da vida útil 109 – 110 
RECUPERAÇÃO DO VALOR CONTÁBIL – PERDA POR REDUÇÃO AO 
VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS 

111 

BAIXA E ALIENAÇÃO 112 – 117 
DIVULGAÇÃO 118 – 128 
Geral 118 – 123 
Ativo intangível mensurado após o reconhecimento utilizando o méto- 124 – 125 
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do de reavaliação 
Gasto com pesquisa e desenvolvimento 126 – 127 
Outras informações 128 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 129 – 131 
Permuta de ativos similares 131 
EXEMPLOS ILUSTRATIVOS  
INTERPRETAÇÃO TÉCNICA  
Ativo Intangível – Custo com Sítio para Internet (Website Costs)  

 
Objetivo 
 
1. O objetivo da presente Norma é definir o tratamento contábil 

dos ativos intangíveis que não são abrangidos especificamente em 
outra norma. Esta Norma estabelece que uma entidade deve reconhe-
cer um ativo intangível apenas se determinados critérios especificados 
nesta Norma forem atendidos. A Norma também especifica como 
mensurar o valor contábil dos ativos intangíveis, exigindo divulgações 
específicas sobre esses ativos. 

 
Alcance 
 
2. A presente Norma aplica-se à contabilização de ativos intangí-

veis, exceto: 
 
(a) ativos intangíveis dentro do alcance de outra norma; 
(b) ativos financeiros, conforme definidos na NBC TG 39 – Ins-

trumentos Financeiros: Apresentação; 
(c) no reconhecimento e mensuração de ativos advindos da ex-

ploração e avaliação de recursos minerais (ver norma sobre Explora-
ção e Avaliação de Recursos Minerais, quando emitida); 

(d) gastos com desenvolvimento e extração de minerais, óleo, 
gás natural e recursos naturais não renováveis similares. 

 
3. Se outra norma estabelecer o tratamento contábil para um tipo 

específico de ativo intangível, a entidade deve aplicar referida norma 
específica ao invés desta. Por exemplo, esta Norma não deve ser apli-
cada nos seguintes casos: 

 
(a) ativos intangíveis mantidos por uma entidade para venda no 

curso ordinário dos negócios (ver NBC TG 16 (R1) – Estoques e NBC 
TG 17 – Contratos de Construção); 
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(b) ativos fiscais diferidos (ver NBC TG 32 – Tributos sobre o 
Lucro); 

(c) arrendamentos mercantis, dentro do alcance da NBC TG 06 
– Operações de Arrendamento Mercantil; 

(d) ativos advindos de planos de benefícios a empregados (ver 
NBC TG 33 – Benefícios a Empregados); 

(e) ativos financeiros, conforme definido na NBC TG 39. O reco-
nhecimento e a mensuração de alguns ativos financeiros são tratados pela 
NBC TG 35 – Demonstrações Separadas, NBC TG 36 – Demonstrações 
Consolidadas e NBC TG 18 – Investimento em Coligada, em Controlada 
e em Empreendimento Controlado em Conjunto;(2) 

(f) ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) ad-
quirido em combinação de negócios (ver NBC TG 15 (R2) – Combi-
nação de Negócios); 

(g) custos de aquisição diferidos e ativos intangíveis advindos 
de direitos contratuais de seguradora, dentro do alcance da NBC TG 
11 – Contratos de Seguro. A NBC TG 11 contém exigências de divul-
gação específicas para referidos custos de aquisição diferidos, porém 
não trata dos aludidos ativos intangíveis. Assim sendo, as exigências 
de divulgação desta Norma devem ser aplicadas para tais ativos intan-
gíveis; 

(h) ativos intangíveis não circulantes classificados como mantidos 
para venda (ou incluídos em um grupo de ativos a ser alienado, que é 
classificado como mantido para venda), conforme NBC TG 31 – Ativo 
Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada. 

 

4. Alguns ativos intangíveis podem estar contidos em elementos 
que possuem substância física, como um disco (como no caso de soft-
ware), documentação jurídica (no caso de licença ou patente) ou em 
um filme. Para saber se um ativo que contém elementos intangíveis e 
tangíveis deve ser tratado como ativo imobilizado de acordo com a 
NBC TG 27 – Ativo Imobilizado ou como ativo intangível, nos termos 
da presente Norma, a entidade avalia qual elemento é mais significati-
vo. Por exemplo, um software de uma máquina-ferramenta controlada 
por computador que não funciona sem esse software específico é parte 
integrante do referido equipamento, devendo ser tratado como ativo 
imobilizado. O mesmo se aplica ao sistema operacional de um compu-
tador. Quando o software não é parte integrante do respectivo hard-
ware, ele deve ser tratado como ativo intangível. 
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5. Entre outros, a presente Norma aplica-se a gastos com propa-
ganda, marcas, patentes, treinamento, início das operações (também 
denominados pré-operacionais) e atividades de pesquisa e desenvol-
vimento. As atividades de pesquisa e desenvolvimento destinam-se ao 
desenvolvimento de conhecimento. Por conseguinte, apesar de pode-
rem gerar um ativo com substância física (por exemplo, um protótipo), 
o elemento físico do ativo é secundário em relação ao seu componente 
intangível, isto é, o conhecimento incorporado ao mesmo. 

 
6. No caso de arrendamento financeiro, o ativo correspondente 

pode ser tangível ou intangível. Após o reconhecimento inicial, o ar-
rendatário deve aplicar a presente Norma para a contabilização de um 
ativo intangível. Direitos cedidos por meio de contratos de licencia-
mento para itens como filmes cinematográficos, gravações em vídeo, 
peças, manuscritos, patentes e direitos autorais estão fora do alcance 
da NBC TG 06 – Operações de Arrendamento Mercantil, estando, por 
consequência, dentro do alcance desta Norma.  

 
7. As exclusões do alcance desta Norma podem ocorrer no caso 

de determinadas atividades ou transações que são tão especializadas 
que dão origem a questões que requerem tratamento diferenciado. 
Essas questões ocorrem na contabilização de gastos com a exploração 
ou o desenvolvimento e a extração de petróleo, gás e depósitos mine-
rais de indústrias extrativas ou no caso de contratos de seguro. Portan-
to, a presente Norma não é aplicável a tais atividades e contratos. En-
tretanto, esta Norma aplica-se a outros ativos intangíveis utilizados 
(caso do software) e a outros gastos incorridos (como os gastos pré-
operacionais) por indústrias extrativas ou seguradoras.  

 
Definições  
 
8. Os termos abaixo são utilizados na presente Norma com os se-

guintes significados: 
 

Amortização é a alocação sistemática do valor amortizável de ati-
vo intangível ao longo da sua vida útil. 

Ativo é um recurso: 
(a) controlado pela entidade como resultado de eventos passados; e 

(b) do qual se espera que resultem benefícios econômicos futu-
ros para a entidade. 



 161

Valor contábil é o valor pelo qual um ativo é reconhecido no ba-
lanço patrimonial após a dedução da amortização acumulada e da 
perda por desvalorização. 

Custo é o montante de caixa ou equivalente de caixa pago ou o 
valor justo de qualquer outra contraprestação dada para adquirir um 
ativo na data da sua aquisição ou construção, ou ainda, se for o caso, o 
valor atribuído ao ativo quando inicialmente reconhecido de acordo 
com as disposições específicas de outra norma como, por exemplo, a 
NBC TG 10 (R1) – Pagamento Baseado em Ações. 

Valor amortizável é o custo de um ativo ou outro valor que subs-
titua o custo, menos o seu valor residual. 

Desenvolvimento é a aplicação dos resultados da pesquisa ou de 
outros conhecimentos em um plano ou projeto visando à produção de 
materiais, dispositivos, produtos, processos, sistemas ou serviços no-
vos ou substancialmente aprimorados, antes do início da sua produção 
comercial ou do seu uso. 

Valor específico para a entidade é o valor presente dos fluxos de 
caixa que uma entidade espera (i) obter com o uso contínuo de um 
ativo e com a alienação ao final da sua vida útil ou (ii) incorrer para a 
liquidação de um passivo. 

Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo 
ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação 
não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. 
(Ver NBC TG 46 – Mensuração do Valor Justo.) (2) 

Perda por desvalorização é o valor pelo qual o valor contábil de um 
ativo ou de uma unidade geradora de caixa excede seu valor recuperável 
(NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos). 

Ativo intangível é um ativo não monetário identificável sem subs-
tância física. 

Ativo monetário é aquele representado por dinheiro ou por direitos 
a serem recebidos em uma quantia fixa ou determinável de dinheiro. 

Pesquisa é a investigação original e planejada realizada com a 
expectativa de adquirir novo conhecimento e entendimento científico 
ou técnico. 

Valor residual de um ativo intangível é o valor estimado que uma 
entidade obteria com a venda do ativo, após deduzir as despesas esti-
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madas de venda, caso o ativo já tivesse a idade e a condição esperadas 
para o fim de sua vida útil. 

Vida útil é: 
(a) o período de tempo no qual a entidade espera utilizar um ati-

vo; ou 
(b) o número de unidades de produção ou de unidades seme-

lhantes que a entidade espera obter pela utilização do ativo. 
 

Ativo intangível 
 

9. As entidades frequentemente despendem recursos ou contraem 
obrigações com a aquisição, o desenvolvimento, a manutenção ou o 
aprimoramento de recursos intangíveis como conhecimento científico 
ou técnico, projeto e implantação de novos processos ou sistemas, 
licenças, propriedade intelectual, conhecimento mercadológico, nome, 
reputação, imagem e marcas registradas (incluindo nomes comerciais 
e títulos de publicações). Exemplos de itens que se enquadram nessas 
categorias amplas são: softwares, patentes, direitos autorais, direitos 
sobre filmes cinematográficos, listas de clientes, direitos sobre hipote-
cas, licenças de pesca, quotas de importação, franquias, relacionamen-
tos com clientes ou fornecedores, fidelidade de clientes, participação 
no mercado e direitos de comercialização.  

 

10. Nem todos os itens descritos no item anterior se enquadram 
na definição de ativo intangível, ou seja, são identificáveis, controla-
dos e geradores de benefícios econômicos futuros. Caso um item a-
brangido pela presente Norma não atenda à definição de ativo intangí-
vel, o gasto incorrido na sua aquisição ou geração interna deve ser 
reconhecido como despesa quando incorrido. No entanto, se o item for 
adquirido em uma combinação de negócios, passa a fazer parte do 
ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) reco-
nhecido na data da aquisição (ver item 68).  

 

Identificação 
 

11. A definição de ativo intangível requer que ele seja identificá-
vel, para diferenciá-lo do ágio derivado da expectativa de rentabilida-
de futura (goodwill). O ágio derivado da expectativa de rentabilidade 
futura (goodwill) reconhecido em uma combinação de negócios é um 
ativo que representa benefícios econômicos futuros gerados por outros 
ativos adquiridos em uma combinação de negócios, que não são iden-
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tificados individualmente e reconhecidos separadamente. Tais benefí-
cios econômicos futuros podem advir da sinergia entre os ativos iden-
tificáveis adquiridos ou de ativos que, individualmente, não se qualifi-
cam para reconhecimento em separado nas demonstrações contábeis. 

 

12. Um ativo satisfaz o critério de identificação, em termos de de-
finição de um ativo intangível, quando: 

 

(a) for separável, ou seja, puder ser separado da entidade e ven-
dido, transferido, licenciado, alugado ou trocado, individualmente ou 
junto com um contrato, ativo ou passivo relacionado, independente da 
intenção de uso pela entidade; ou  

(b) resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais, in-
dependentemente de tais direitos serem transferíveis ou separáveis da 
entidade ou de outros direitos e obrigações. 

 

Controle 
 

13. A entidade controla um ativo quando detém o poder de obter 
benefícios econômicos futuros gerados pelo recurso subjacente e de 
restringir o acesso de terceiros a esses benefícios. Normalmente, a 
capacidade da entidade de controlar os benefícios econômicos futuros 
de ativo intangível advém de direitos legais que possam ser exercidos 
num tribunal. A ausência de direitos legais dificulta a comprovação do 
controle. No entanto, a imposição legal de um direito não é uma con-
dição imprescindível para o controle, visto que a entidade pode con-
trolar benefícios econômicos futuros de outra forma. 

 

14. O conhecimento de mercado e o técnico podem gerar benefí-
cios econômicos futuros. A entidade controla esses benefícios se, por 
exemplo, o conhecimento for protegido por direitos legais, tais como 
direitos autorais, uma limitação de um acordo comercial (se permitida) 
ou o dever legal dos empregados de manterem a confidencialidade. 

 

15. A entidade pode dispor de equipe de pessoal especializado e ser 
capaz de identificar habilidades adicionais que gerarão benefícios econô-
micos futuros a partir do treinamento. A entidade pode também esperar 
que esse pessoal continue a disponibilizar as suas habilidades. Entretanto, 
o controle da entidade sobre os eventuais benefícios econômicos futuros 
gerados pelo pessoal especializado e pelo treinamento é insuficiente para 
que esses itens se enquadrem na definição de ativo intangível. Por razão 
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semelhante, raramente um talento gerencial ou técnico específico atende à 
definição de ativo intangível, a não ser que esteja protegido por direitos 
legais sobre a sua utilização e obtenção dos benefícios econômicos futu-
ros, além de se enquadrar nos outros aspectos da definição. 

 

16. A entidade pode ter uma carteira de clientes ou participação 
de mercado e esperar que, em virtude dos seus esforços para criar 
relacionamentos e fidelizar clientes, estes continuarão a negociar com 
a entidade. No entanto, a ausência de direitos legais de proteção ou de 
outro tipo de controle sobre as relações com os clientes ou a sua fide-
lidade faz com que a entidade normalmente não tenha controle sufici-
ente sobre os benefícios econômicos previstos, gerados do relaciona-
mento com os clientes e de sua fidelidade, para considerar que tais 
itens (por exemplo, carteira de clientes, participação de mercado, rela-
cionamento e fidelidade dos clientes) se enquadrem na definição de 
ativo intangível. Entretanto, na ausência de direitos legais de proteção 
do relacionamento com clientes, a capacidade de realizar operações 
com esses clientes ou similares por meio de relações não contratuais 
(que não sejam as advindas de uma combinação de negócios) fornece 
evidências de que a entidade é, mesmo assim, capaz de controlar os 
eventuais benefícios econômicos futuros gerados pelas relações com 
clientes. Uma vez que tais operações também fornecem evidências 
que esse relacionamento com clientes é separável, ele pode ser defini-
do como ativo intangível. 

 

Benefício econômico futuro 
 

17. Os benefícios econômicos futuros gerados por ativo intangí-
vel podem incluir a receita da venda de produtos ou serviços, redução 
de custos ou outros benefícios resultantes do uso do ativo pela entida-
de. Por exemplo, o uso da propriedade intelectual em um processo de 
produção pode reduzir os custos de produção futuros em vez de au-
mentar as receitas futuras. 

 

Reconhecimento e mensuração 
 

18. O reconhecimento de um item como ativo intangível exige 
que a entidade demonstre que ele atende: 

(a) a definição de ativo intangível (ver itens 8 a 17); e 
(b) os critérios de reconhecimento (ver itens 21 a 23). 
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Este requerimento é aplicável a custos incorridos inicialmente pa-
ra adquirir ou gerar internamente um ativo intangível e aos custos 
incorridos posteriormente para acrescentar algo, substituir parte ou 
recolocá-lo em condições de uso. 

 

19. Os itens 25 a 32 tratam da aplicação dos critérios de reconhe-
cimento de ativos intangíveis adquiridos separadamente, enquanto os 
itens 33 a 43 tratam da sua aplicação a ativos intangíveis adquiridos 
em uma combinação de negócios. O item 44 trata da avaliação inicial 
dos ativos intangíveis adquiridos por meio de subvenção ou assistên-
cia governamentais; os itens 45 a 47, das permutas de ativos intangí-
veis; os itens 48 a 50, do ágio derivado da expectativa de rentabilidade 
futura (goodwill) gerado internamente. Os itens 51 a 67 tratam do 
reconhecimento e mensuração iniciais dos ativos intangíveis gerados 
internamente. 

 

20. A natureza dos ativos intangíveis implica, em muitos casos, 
não haver o que ser adicionado ao ativo nem se poder substituir parte 
dele. Por conseguinte, a maioria dos gastos subsequentes provavel-
mente são efetuados para manter a expectativa de benefícios econômi-
cos futuros incorporados ao ativo intangível existente, e não atendem 
à definição de ativo intangível, tampouco aos critérios de reconheci-
mento da presente Norma. Além disso, dificilmente gastos subsequen-
tes são atribuídos diretamente a determinado ativo intangível em vez 
da entidade como um todo. Portanto, somente em raras ocasiões os 
gastos subsequentes (incorridos após o reconhecimento inicial de ativo 
intangível adquirido ou a conclusão de item gerado internamente) 
devem ser reconhecidos no valor contábil de um ativo. Em conformi-
dade com o item 63, gastos subsequentes com marcas, títulos de pu-
blicações, logomarcas, listas de clientes e itens de natureza similar 
(quer sejam eles adquiridos externamente ou gerados internamente) 
sempre devem ser reconhecidos no resultado, quando incorridos, uma 
vez que não se consegue separá-los de outros gastos incorridos no 
desenvolvimento do negócio como um todo. 

 

21. Um ativo intangível deve ser reconhecido apenas se: 
 

(a) for provável que os benefícios econômicos futuros esperados 
atribuíveis ao ativo serão gerados em favor da entidade; e 

(b) o custo do ativo possa ser mensurado com confiabilidade. 
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22. A entidade deve avaliar a probabilidade de geração de benefícios 
econômicos futuros utilizando premissas razoáveis e comprováveis que 
representem a melhor estimativa da administração em relação ao conjunto 
de condições econômicas que existirão durante a vida útil do ativo. 

 

23. A entidade deve utilizar seu julgamento para avaliar o grau de 
certeza relacionado ao fluxo de benefícios econômicos futuros atribuí-
veis ao uso do ativo, com base nas evidências disponíveis no momento 
do reconhecimento inicial, dando maior peso às evidências externas. 

 

24. Um ativo intangível deve ser reconhecido inicialmente ao custo. 
 

Aquisição separada 
 

25. Normalmente, o preço que a entidade paga para adquirir sepa-
radamente um ativo intangível reflete sua expectativa sobre a probabili-
dade de os benefícios econômicos futuros esperados, incorporados no 
ativo, serem gerados a seu favor. Em outras palavras, a entidade espera 
que haverá benefícios econômicos a seu favor, mesmo que haja incerte-
za em relação à época e ao valor desses benefícios econômicos. Portan-
to, a condição de probabilidade a que se refere o item 21(a) é sempre 
considerada atendida para ativos intangíveis adquiridos separadamente.  

 

26. Além disso, o custo de ativo intangível adquirido em separa-
do pode normalmente ser mensurado com confiabilidade, sobretudo 
quando o valor é pago em dinheiro ou com outros ativos monetários. 

 

27. O custo de ativo intangível adquirido separadamente inclui: 
 

(a) seu preço de compra, acrescido de impostos de importação e 
impostos não recuperáveis sobre a compra, depois de deduzidos os 
descontos comerciais e abatimentos; e 

(b) qualquer custo diretamente atribuível à preparação do ativo 
para a finalidade proposta.  

 

28. Exemplos de custos diretamente atribuíveis são: 
 

(a) custos de benefícios aos empregados (conforme definido na 
NBC TG 33 – Benefícios a Empregados) incorridos diretamente para que 
o ativo fique em condições operacionais (de uso ou funcionamento); 

(b) honorários profissionais diretamente relacionados para que o 
ativo fique em condições operacionais; e 
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(c) custos com testes para verificar se o ativo está funcionando 
adequadamente. 

 

29. Exemplos de gastos que não fazem parte do custo de ativo in-
tangível: 

 

(a) custos incorridos na introdução de novo produto ou serviço 
(incluindo propaganda e atividades promocionais); 

(b) custos da transferência das atividades para novo local ou pa-
ra nova categoria de clientes (incluindo custos de treinamento); e 

(c) custos administrativos e outros custos indiretos. 
 

30. O reconhecimento dos custos no valor contábil de ativo intan-
gível cessa quando esse ativo está nas condições operacionais pretendi-
das pela administração. Portanto, os custos incorridos no uso ou na 
transferência ou reinstalação de ativo intangível não devem ser incluí-
dos no seu valor contábil, como, por exemplo, os seguintes custos: 

 

(a) custos incorridos durante o período em que um ativo capaz 
de operar nas condições operacionais pretendidas pela administração 
não é utilizado; e 

(b) prejuízos operacionais iniciais, tais como os incorridos en-
quanto a demanda pelos produtos do ativo é estabelecida. 

 

31. Algumas operações realizadas em conexão com o desenvol-
vimento de ativo intangível não são necessárias para deixá-lo em con-
dições operacionais pretendidas pela administração. Essas atividades 
eventuais podem ocorrer antes ou durante as atividades de desenvol-
vimento. Como essas atividades não são necessárias para que um ativo 
fique em condições de funcionar da maneira pretendida pela adminis-
tração, as receitas e as despesas relacionadas devem ser reconhecidas 
imediatamente no resultado e incluídas nas suas respectivas classifica-
ções de receita e despesa. 

 

32. Se o prazo de pagamento de ativo intangível excede os prazos 
normais de crédito, seu custo deve ser o equivalente ao preço à vista. 
A diferença entre esse valor e o total dos pagamentos deve ser reco-
nhecida como despesa com juros, durante o período, a menos que seja 
passível de capitalização, como custo financeiro diretamente identifi-
cável de ativo, durante o período em que esteja sendo preparado para o 
uso pretendido pela administração (quando se tratar de ativo que leva 
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necessariamente um período substancial de tempo para ficar pronto 
para o seu uso). Nesse último caso, o custo financeiro deve ser capita-
lizado no valor do ativo de acordo com a NBC TG 20 – Custos de 
Empréstimos. 

 

Aquisição como parte de combinação de negócios 
 

33. De acordo com a NBC TG 15, se um ativo intangível for ad-
quirido em uma combinação de negócios, o seu custo deve ser o valor 
justo na data de aquisição, o qual reflete as expectativas dos partici-
pantes do mercado na data de aquisição sobre a probabilidade de que 
os benefícios econômicos futuros incorporados no ativo serão gerados 
em favor da entidade. Em outras palavras, a entidade espera que haja 
benefícios econômicos em seu favor, mesmo se houver incerteza em 
relação à época e ao valor desses benefícios econômicos. Portanto, a 
condição de probabilidade a que se refere o item 21(a) é sempre con-
siderada atendida para ativos intangíveis adquiridos em uma combina-
ção de negócios. Se um ativo adquirido em uma combinação de negó-
cios for separável ou resultar de direitos contratuais ou outros direitos 
legais, considera-se que exista informação suficiente para mensurar 
com confiabilidade o seu valor justo. Portanto, o critério de mensura-
ção previsto no item 21(b) é sempre considerado atendido para ativos 
intangíveis adquiridos em uma combinação de negócios. (2) 

 

34. De acordo com a NBC TG 15 – Combinação de Negócios, o 
adquirente deve reconhecer na data da aquisição, separadamente do 
ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) apura-
do em uma combinação de negócios, um ativo intangível da adquirida, 
independentemente de o ativo ter sido reconhecido pela adquirida 
antes da aquisição da empresa. Isso significa que a adquirente reco-
nhece como ativo, separadamente do ágio derivado da expectativa de 
rentabilidade futura (goodwill), um projeto de pesquisa e desenvolvi-
mento em andamento da adquirida se o projeto atender à definição de 
ativo intangível. Um projeto de pesquisa e desenvolvimento em an-
damento da adquirida atende à definição de ativo intangível quando:  

 

(a) corresponder à definição de ativo; e 
(b) for identificável, ou seja, é separável ou resulta de direitos 

contratuais ou outros direitos legais. 
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Mensuração do valor justo de ativo intangível adquirido 
em combinação de negócios 
 
35. Se um ativo intangível adquirido em uma combinação de negó-

cios for separável ou resultar de direitos contratuais ou outros direitos 
legais, considera-se que o seu valor justo pode ser mensurado com confi-
abilidade. Quando, para as estimativas utilizadas na avaliação do valor 
justo de ativo intangível, existir uma gama de resultados possíveis, com 
diferentes probabilidades, a incerteza passa a fazer parte da determinação 
do valor justo. Se um ativo intangível adquirido em uma combinação de 
negócios tiver vida útil definida, haverá a presunção de que o valor justo 
possa ser estimado com segurança.  

 

36. Um ativo intangível adquirido em combinação de negócios 
pode ser separável, mas apenas em conjunto com um contrato a ele 
relacionado, ativo ou passivo identificável. Nesses casos, a adquirente 
deve reconhecer o ativo intangível separadamente do ágio derivado da 
expectativa de rentabilidade futura (goodwill), mas em conjunto com o 
item relacionado. 

 

37. O adquirente pode reconhecer um grupo de ativos intangíveis 
complementares como um único ativo desde que os ativos individuais no 
grupo tenham vida útil semelhante. Por exemplo, as expressões “marca” e 
“nome comercial” são muitas vezes utilizadas como sinônimos de marcas 
registradas e outros. No entanto, as primeiras são nomes comerciais gené-
ricos que são usados para se referir a um grupo de ativos complementa-
res, como marca comercial (ou marca de serviço) e os seus relacionados 
nome comercial, fórmulas, receitas e especialização técnica. 

 

38. (Eliminado). 
 

39. (Eliminado) (2). 
 

40. (Eliminado) (2). 
 

41. (Eliminado) (2) 
 

Gastos subsequentes em projeto de pesquisa e 
desenvolvimento em andamento adquirido 
 

42. Gastos de pesquisa ou desenvolvimento: 
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(a) relativos a projeto de pesquisa e desenvolvimento em anda-
mento, adquirido em separado ou em combinação de negócios e reco-
nhecido como ativo intangível; e 

(b) incorridos após a aquisição desse projeto, devem ser contabi-
lizados de acordo com os itens 54 a 62. 

 

43. A aplicação das disposições dos itens 54 a 62 significa que os 
gastos subsequentes de projeto de pesquisa e desenvolvimento em 
andamento, adquirido separadamente ou em uma combinação de ne-
gócios e reconhecido como ativo intangível, devem ser reconhecidos 
da seguinte maneira: 

(a) gastos de pesquisa – como despesa quando incorridos; 
(b) gastos de desenvolvimento que não atendem aos critérios de 

reconhecimento como ativo intangível, previstos no item 57 – como 
despesa quando incorridos; e 

(c) gastos de desenvolvimento em conformidade com referidos 
critérios de reconhecimento do item 57 – adicionados ao valor contábil 
do projeto de pesquisa ou desenvolvimento em andamento adquirido. 

 

Aquisição por meio de subvenção ou assistência 
governamentais 
 

44. Em alguns casos, um ativo intangível pode ser adquirido sem 
custo ou por valor nominal, por meio de subvenção ou assistência 
governamentais. Isso pode ocorrer quando um governo transfere ou 
destina a uma entidade ativos intangíveis, como direito de aterrissa-
gem em aeroporto, licenças para operação de estações de rádio ou de 
televisão, licenças de importação ou quotas ou direitos de acesso a 
outros recursos restritos. De acordo com a NBC TG 07 – Subvenção e 
Assistência Governamentais, uma entidade tem a faculdade de reco-
nhecer inicialmente ao valor justo tanto o ativo intangível quanto a 
concessão governamental. Se uma entidade optar por não reconhecer 
inicialmente ao valor justo o ativo, ela deve reconhecer o ativo inici-
almente ao valor nominal (o outro tratamento permitido pela NBC TG 
07) acrescido de quaisquer gastos que sejam diretamente atribuídos à 
preparação do ativo para o uso pretendido. 

 

Permuta de ativos 
 

45. Um ou mais ativos intangíveis podem ser adquiridos por meio 
de permuta por ativo ou ativos não monetários, ou conjunto de ativos 
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monetários e não monetários. O ativo ou ativos objeto de permuta po-
dem ser de mesma natureza ou de naturezas diferentes. O texto a seguir 
refere-se apenas à permuta de ativo não monetário por outro; todavia, o 
mesmo conceito pode ser aplicado a todas as permutas descritas anteri-
ormente. O custo de ativo intangível é mensurado pelo valor justo a não 
ser que (a) a operação de permuta não tenha natureza comercial ou (b) o 
valor justo do ativo recebido e do ativo cedido não possa ser mensurado 
com confiabilidade. O ativo adquirido deve ser mensurado dessa forma 
mesmo que a entidade não consiga dar baixa imediata ao ativo cedido. 
Se o ativo adquirido não for mensurável ao valor justo, seu custo deve 
ser determinado pelo valor contábil do ativo cedido. 

 

46. A entidade deve determinar se a operação de permuta tem na-
tureza comercial considerando até que ponto os seus fluxos de caixa 
futuros serão modificados em virtude da operação. A operação de 
permuta tem natureza comercial se: 

 

(a) a configuração (ou seja, risco, oportunidade e valor) dos flu-
xos de caixa do ativo recebido for diferente da configuração dos flu-
xos de caixa do ativo cedido; ou 

(b) o valor específico para a entidade de parcela das suas ativi-
dades for afetado pelas mudanças resultantes da permuta; e 

(c) a diferença em (a) ou (b) for significativa em relação ao va-
lor justo dos ativos permutados. 

 

Para determinar se uma operação de permuta tem natureza co-
mercial, o valor específico para a entidade da parcela das suas ativida-
des afetado pela operação deve estar refletido nos fluxos de caixa após 
os efeitos da sua tributação. O resultado dessas análises pode ficar 
claro sem que a entidade realize cálculos detalhados. 

 

47. O item 21(b) especifica que uma das condições de reconhe-
cimento de ativo intangível é a mensuração do seu custo com confia-
bilidade. O valor justo de ativo intangível é mensurado com confiabi-
lidade: (a) se a variabilidade da faixa de mensuração de valor justo 
razoável não for significativa ou (b) se as probabilidades de várias 
estimativas, dentro dessa faixa, possam ser razoavelmente avaliadas e 
utilizadas na mensuração do valor justo. Caso a entidade seja capaz de 
mensurar com confiabilidade tanto o valor justo do ativo recebido 
como do ativo cedido, então o valor justo do segundo deve ser usado 
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para mensurar o custo, a não ser que o valor justo do primeiro seja 
mais evidente. (2) 

 

Ágio derivado da expectativa de rentabilidade 
futura ( goodwill) gerado internamente 
 

48. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura  
(goodwill) gerado internamente não deve ser reconhecido como ativo. 

 

 

49. Em alguns casos incorre-se em gastos para gerar benefícios 
econômicos futuros, mas que não resultam na criação de ativo intan-
gível que se enquadre nos critérios de reconhecimento estabelecidos 
na presente Norma. Esses gastos costumam ser descritos como contri-
buições para o ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura 
(goodwill) gerado internamente, o qual não é reconhecido como ativo 
porque não é um recurso identificável (ou seja, não é separável nem 
advém de direitos contratuais ou outros direitos legais) controlado 
pela entidade que pode ser mensurado com confiabilidade ao custo. 

 

50. As diferenças entre valor justo da entidade e o valor contábil 
de seu patrimônio líquido, a qualquer momento, podem incluir uma 
série de fatores que afetam o valor justo da entidade. No entanto, essas 
diferenças não representam o custo dos ativos intangíveis controlados 
pela entidade. (2) 

 

Ativo intangível gerado internamente 
 

51. Por vezes é difícil avaliar se um ativo intangível gerado inter-
namente se qualifica para o reconhecimento, devido às dificuldades 
para: 

(a) identificar se, e quando, existe um ativo identificável que ge-
rará benefícios econômicos futuros esperados; e 

(b) determinar com confiabilidade o custo do ativo. Em alguns 
casos não é possível separar o custo incorrido com a geração interna 
de ativo intangível do custo da manutenção ou melhoria do ágio deri-
vado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado inter-
namente ou com as operações regulares (do dia a dia) da entidade. 

 

Portanto, além de atender às exigências gerais de reconhecimento 
e mensuração inicial de ativo intangível, a entidade deve aplicar os 
requerimentos e orientações contidos nos itens 52 a 67, a seguir, a 
todos os ativos intangíveis gerados. 
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52. Para avaliar se um ativo intangível gerado internamente aten-
de aos critérios de reconhecimento, a entidade deve classificar a gera-
ção do ativo: 

(a) na fase de pesquisa; e/ou 
(b) na fase de desenvolvimento. 
 

Embora os termos "pesquisa" e "desenvolvimento" estejam defi-
nidos, as expressões "fase de pesquisa" e "fase de desenvolvimento" 
têm um significado mais amplo para efeitos desta Norma.  

 

53. Caso a entidade não consiga diferenciar a fase de pesquisa da 
fase de desenvolvimento de projeto interno de criação de ativo intan-
gível, o gasto com o projeto deve ser tratado como incorrido apenas na 
fase de pesquisa.  

 

Fase de pesquisa 
 

54. Nenhum ativo intangível resultante de pesquisa (ou da fase de 
pesquisa de projeto interno) deve ser reconhecido. Os gastos com pes-
quisa (ou da fase de pesquisa de projeto interno) devem ser reconheci-
dos como despesa quando incorridos. 

 

55. Durante a fase de pesquisa de projeto interno, a entidade não 
está apta a demonstrar a existência de ativo intangível que gerará pro-
váveis benefícios econômicos futuros. Portanto, tais gastos devem ser 
reconhecidos como despesa quando incorridos. 

 

56. São exemplos de atividades de pesquisa: 
 

(a) atividades destinadas à obtenção de novo conhecimento; 
(b) busca, avaliação e seleção final das aplicações dos resultados 

de pesquisa ou outros conhecimentos; 
(c) busca de alternativas para materiais, dispositivos, produtos, 

processos, sistemas ou serviços; e 
(d) formulação, projeto, avaliação e seleção final de alternativas 

possíveis para materiais, dispositivos, produtos, processos, sistemas 
ou serviços novos ou aperfeiçoados. 

 

Fase de desenvolvimento 
 

57. Um ativo intangível resultante de desenvolvimento (ou da fa-
se de desenvolvimento de projeto interno) deve ser reconhecido so-
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mente se a entidade puder demonstrar todos os aspectos a seguir enu-
merados: 

 

(a) viabilidade técnica para concluir o ativo intangível de forma 
que ele seja disponibilizado para uso ou venda; 

(b) intenção de concluir o ativo intangível e de usá-lo ou vendê-lo; 
(c) capacidade para usar ou vender o ativo intangível; 
(d) forma como o ativo intangível deve gerar benefícios econô-

micos futuros. Entre outros aspectos, a entidade deve demonstrar a 
existência de mercado para os produtos do ativo intangível ou para o 
próprio ativo intangível ou, caso este se destine ao uso interno, a sua 
utilidade; 

(e) disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e outros re-
cursos adequados para concluir seu desenvolvimento e usar ou vender 
o ativo intangível; e 

(f) capacidade de mensurar com confiabilidade os gastos atribu-
íveis ao ativo intangível durante seu desenvolvimento. 

 
58. Na fase de desenvolvimento de projeto interno, a entidade 

pode, em alguns casos, identificar um ativo intangível e demonstrar 
que este gerará prováveis benefícios econômicos futuros, uma vez que 
a fase de desenvolvimento de um projeto é mais avançada do que a 
fase de pesquisa.  

 
59. São exemplos de atividades de desenvolvimento: 
 
(a) projeto, construção e teste de protótipos e modelos pré-

produção ou pré-utilização; 
(b) projeto de ferramentas, gabaritos, moldes e matrizes que en-

volvam nova tecnologia; 
(c) projeto, construção e operação de fábrica-piloto, desde que 

já não esteja em escala economicamente viável para produção comer-
cial; e 

(d) projeto, construção e teste da alternativa escolhida de mate-
riais, dispositivos, produtos, processos, sistemas e serviços novos ou 
aperfeiçoados. 

 
60. Para demonstrar como um ativo intangível gerará prováveis 

benefícios econômicos futuros, a entidade deve avaliar os benefícios 
econômicos a serem obtidos por meio desse ativo com base nos prin-
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cípios da NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos. Se 
o ativo gerar benefícios econômicos somente em conjunto com outros 
ativos, deve ser considerado o conceito de unidades geradoras de caixa 
previsto na NBC TG 01. 

 
61. A disponibilidade de recursos para concluir, usar e obter os 

benefícios gerados por um ativo intangível pode ser evidenciada, por 
exemplo, por um plano de negócios que demonstre os recursos técni-
cos, financeiros e outros recursos necessários, e a capacidade da enti-
dade de garantir esses recursos. Em alguns casos, a entidade demons-
tra a disponibilidade de recursos externos ao conseguir, junto a um 
financiador, indicação de que ele está disposto a financiar o plano. 

 
62. Os sistemas de custeio de uma entidade podem muitas vezes 

mensurar com confiabilidade o custo da geração interna de ativo in-
tangível e outros gastos incorridos para obter direitos autorais, licen-
ças ou para desenvolver software de computadores. 

 
63. Marcas, títulos de publicações, listas de clientes e outros itens 

similares, gerados internamente, não devem ser reconhecidos como 
ativos intangíveis. 

 
64. Os gastos incorridos com marcas, títulos de publicações, lis-

tas de clientes e outros itens similares não podem ser separados dos 
custos relacionados ao desenvolvimento do negócio como um todo. 
Dessa forma, esses itens não devem ser reconhecidos como ativos 
intangíveis. 

 
Custo de ativo intangível gerado internamente 
 
65. O custo de ativo intangível gerado internamente que se quali-

fica para o reconhecimento contábil nos termos desta Norma como 
estabelecido no item 24 se restringe à soma dos gastos incorridos a 
partir da data em que o ativo intangível atende aos critérios de reco-
nhecimento contidos nos itens 21, 22 e 57. O item 71 não permite a 
reintegração de gastos anteriormente reconhecidos como despesa. 

 
66. O custo de ativo intangível gerado internamente inclui todos 

os gastos diretamente atribuíveis, necessários à criação, produção e 
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preparação do ativo para ser capaz de funcionar da forma pretendida 
pela administração. Exemplos de custos diretamente atribuíveis: 

(a) gastos com materiais e serviços consumidos ou utilizados na 
geração do ativo intangível; 

(b) custos de benefícios a empregados (conforme definido na 
NBC TG 33 – Benefícios a Empregados) relacionados à geração do 
ativo intangível; 

(c) taxas de registro de direito legal; e 
(d) amortização de patentes e licenças utilizadas na geração do 

ativo intangível. 
 

A NBC TG 20 – Custos de Empréstimos especifica critérios para 
o reconhecimento dos juros como um elemento do custo de um ativo 
intangível gerado internamente. 

 

67. Os seguintes itens não são componentes do custo de ativo in-
tangível gerado internamente: 

 

(a) gastos com vendas, administrativos e outros gastos indiretos, 
exceto se tais gastos puderem ser atribuídos diretamente à preparação 
do ativo para uso; 

(b) ineficiências identificadas e prejuízos operacionais iniciais 
incorridos antes do ativo atingir o desempenho planejado; e 

(c) gastos com o treinamento de pessoal para operar o ativo. 
 

Exemplo do item 65 
 

Uma entidade está desenvolvendo novo processo de produção. No 
exercício de 20X5, os gastos incorridos foram de $ 1.000, dos quais $ 
900 foram incorridos antes de 1º de dezembro de 20X5 e $ 100 entre 
essa data e 31 de dezembro de 20X5. A entidade está apta a demons-
trar que em 1º de dezembro de 20X5 o processo de produção atendia 
aos critérios para reconhecimento como ativo intangível. O valor re-
cuperável do know-how incorporado no processo (inclusive futuras 
saídas de caixa para concluí-lo e deixá-lo pronto para uso) está esti-
mado em $ 500. 
 

Ao final de 20X5, o processo de produção está reconhecido como 
ativo intangível ao custo de $ 100 (gasto incorrido desde a data em 
que os critérios de reconhecimento foram atendidos, ou seja, 1º de 
dezembro de 20X5). Os gastos de $ 900 incorridos antes de 1º de de-
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zembro de 20X5 devem ser reconhecidos como despesa porque os 
critérios de reconhecimento só foram atendidos nessa data, não po-
dendo ser incluídos no custo do processo de produção reconhecido na 
data do balanço. 
 
No exercício de 20X6, os gastos incorridos são de $ 2.000. Ao final de 
20X6, o valor recuperável do know-how incorporado no processo (in-
clusive futuras saídas de caixa para concluí-lo e deixá-lo pronto para 
uso) está estimado em $1.900.  
 
Ao final de 20X6, o custo do processo de produção é de $ 2.100 (gas-
tos de $ 100 reconhecidos no final de 20X5 mais $ 2.000 reconhecidos 
em 20X6). A entidade deve reconhecer uma perda de valor de $ 200 
para ajustar o valor contábil do processo antes dessa perda de valor ($ 
2.100) ao seu valor recuperável ($ 1.900). Essa perda por redução no 
valor recuperável será revertida em um período posterior se os reque-
rimentos de reversão de perda de valor, previstos na NBC TG 01 (R2) 
– Redução ao Valor Recuperável de Ativos, forem atendidos.  

 

Reconhecimento de despesa 
 
68. Os gastos com um item intangível devem ser reconhecidos 

como despesa quando incorridos, exceto: 
 

(a) se fizerem parte do custo de ativo intangível que atenda aos 
critérios de reconhecimento (ver itens 18 a 67); ou 

(b) se o item é adquirido em uma combinação de negócios e não 
possa ser reconhecido como ativo intangível. Nesse caso, esse gasto 
(incluído no custo da combinação de negócios) deve fazer parte do 
valor atribuível ao ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura 
(goodwill) na data de aquisição (ver NBC TG 15). 

 

69. Em alguns casos são incorridos gastos para gerar benefícios 
econômicos futuros à entidade, sem a aquisição ou criação de ativo 
intangível ou outros ativos passíveis de serem reconhecidos. No caso 
do fornecimento de produtos, a entidade deve reconhecer esse gasto 
como despesa quando tiver o direito de acessar aqueles produtos. No 
caso do fornecimento de serviços, a entidade deve reconhecer o gasto 
como despesa quando receber os serviços. Por exemplo, gastos com 
pesquisa devem ser reconhecidos como despesa quando incorridos 
(ver item 54), exceto quando forem adquiridos como parte de uma 
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combinação de negócios. Exemplos de outros gastos a serem reconhe-
cidos como despesa quando incorridos: 

 

(a) gastos com atividades pré-operacionais destinadas a consti-
tuir a empresa (ou seja, custo do início das operações), exceto se esti-
verem incluídas no custo de um item do ativo imobilizado, conforme 
NBC TG 27 (R1)– Ativo Imobilizado. O custo do início das operações 
pode incluir custos de estabelecimento, tais como custos jurídicos e de 
secretaria, incorridos para constituir a pessoa jurídica, gastos para 
abrir novas instalações ou negócio (ou seja, custos pré-abertura) ou 
gastos com o início de novas unidades operacionais ou o lançamento 
de novos produtos ou processos; 

(b) gastos com treinamento;  
(c) gastos com publicidade e atividades promocionais (incluindo 

envio de catálogos); e 
(d) gastos com remanejamento ou reorganização, total ou parci-

al, da entidade. 
 

69A. A entidade tem o direito de acessar os produtos quando es-
tes passam a ser de sua propriedade. Da mesma forma, ela tem o direi-
to de acessar produtos que tenham sido desenvolvidos por um forne-
cedor, de acordo com os termos de contrato de fornecimento e cuja 
entrega possa ser exigida pela entidade em troca do pagamento efetu-
ado. Serviços são recebidos quando são prestados por um fornecedor 
de acordo com contrato de prestação de serviços e não quando a enti-
dade usa os mesmos para prestar outros serviços, como, por exemplo, 
para enviar material de publicidade aos clientes. 

 

70. O item 68 não impede que a entidade reconheça o pagamento 
antecipado como ativo, quando bens tenham sido pagos antes de a 
entidade obter o direito de acessar aqueles bens. De forma similar, o 
item 68 não impede que a entidade reconheça o pagamento antecipado 
como ativo, quando serviços tiverem sido pagos antes de a entidade 
receber esses serviços.  

 

Despesa anterior não reconhecida como ativo 
 

71. Gastos com um item intangível reconhecidos inicialmente 
como despesa não devem ser reconhecidos como parte do custo de 
ativo intangível em data subsequente. 
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Mensuração após reconhecimento 
 
72. A NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL – Estrutura Con-

ceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contá-
beis prevê que a entidade pode, em determinadas circunstâncias, optar 
pelo método de custo ou pelo método de reavaliação para a sua políti-
ca contábil. Quando a opção pelo método de reavaliação não estiver 
restringida por lei ou norma legal regularmente estabelecida, (*) a 
entidade deve optar em reconhecer um ativo intangível pelo método 
de custo (item 74) ou pelo método de reavaliação (item 75). Caso um 
ativo intangível seja contabilizado com base no método de reavalia-
ção, todos os ativos restantes da sua classe devem ser registrados utili-
zando o mesmo método, exceto quando não existir mercado ativo para 
tais itens. 

 
(*)  Na data da aprovação desta Norma, a reavaliação de bens tangíveis ou 

intangíveis não é permitida devido às disposições contidas na Lei nº. 
11.638-07, que alterou a Lei nº. 6.404-76, com vigência a partir de 1º de 
janeiro de 2008.  

 
73. Uma classe de ativos intangíveis é um grupo de ativos com 

natureza e uso semelhante, dentro das operações da entidade. Os itens 
de uma classe de ativos intangíveis devem ser reavaliados simultane-
amente para evitar a reavaliação de apenas alguns ativos e a apresen-
tação de valores de outros ativos nas demonstrações contábeis, repre-
sentando uma mistura de custos e valores em datas diferentes. 

 
Método de custo 
 
74. Após o seu reconhecimento inicial, um ativo intangível deve 

ser apresentado ao custo, menos a eventual amortização acumulada e a 
perda acumulada (NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de 
Ativos). 

 
Método de reavaliação 
 
75. Após o seu reconhecimento inicial, se permitido legalmente1, um 

ativo intangível pode ser apresentado pelo seu valor reavaliado, corres-
pondente ao seu valor justo à data da reavaliação. Para efeitos de reavali-
ação nos termos da presente Norma, o valor justo deve ser mensurado em 
relação a um mercado ativo. A reavaliação deve ser realizada regularmen-
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te para que, na data do balanço, o valor contábil do ativo não apresente 
divergências relevantes em relação ao seu valor justo. (2) 

 

76. O método de reavaliação não permite: 
(a) a reavaliação de ativos intangíveis que não tenham sido pre-

viamente reconhecidos como ativos; nem 
(b) o reconhecimento inicial de ativos intangíveis a valores dife-

rentes do custo. 
 

77. O método de reavaliação deve ser aplicado após um ativo ter 
sido inicialmente reconhecido pelo custo. No entanto, se apenas parte 
do custo de um ativo intangível é reconhecido como ativo porque ele 
não atendia aos critérios de reconhecimento até determinado ponto do 
processo (ver item 65), o método de reavaliação pode ser aplicado a 
todo o ativo. Além disso, o método de reavaliação pode ser aplicado a 
ativo intangível recebido por subvenção ou assistência governamental 
e reconhecido pelo valor nominal (ver item 44). 

 

78. É raro existir mercado ativo para um ativo intangível, mas pode 
acontecer. Por exemplo, em alguns locais, pode haver mercado ativo para 
licenças de táxi, licenças de pesca ou cotas de produção transferíveis livre-
mente. No entanto, pode não haver mercado ativo para marcas, títulos de 
publicações, direitos de edição de músicas e filmes, patentes ou marcas 
registradas porque esse tipo de ativo é único. Além do mais, apesar de ati-
vos intangíveis serem comprados e vendidos, contratos são negociados 
entre compradores e vendedores individuais e transações são relativamente 
raras. Por essa razão, o preço pago por um ativo pode não constituir evi-
dência suficiente do valor justo de outro. Ademais, os preços muitas vezes 
não estão disponíveis para o público. (2) 

 

79. A frequência das reavaliações depende da volatilidade do va-
lor justo de ativos intangíveis que estão sendo reavaliados. Se o valor 
justo do ativo reavaliado diferir significativamente do seu valor contá-
bil, será necessário realizar outra reavaliação. O valor justo de alguns 
ativos intangíveis pode variar significativamente, exigindo, por isso, 
reavaliação anual. Reavaliações frequentes são desnecessárias no caso 
de ativos intangíveis sem variações significativas do seu valor justo.  

 

80. Quando um ativo intangível for reavaliado, o valor contábil 
do ativo deve ser ajustado para o valor da reavaliação. Na data da 
reavaliação, o ativo deve ser tratado de uma das seguintes formas: (3) 
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(a) o valor contábil bruto deve ser ajustado de forma que seja 
consistente com a reavaliação do valor contábil do ativo. Por exemplo, 
o valor contábil bruto pode ser ajustado em função dos dados de mer- 
cado observáveis, ou pode ser ajustado proporcionalmente à variação 
no valor contábil. A amortização acumulada à data da reavaliação 
deve ser ajustada para igualar a diferença entre o valor contábil bruto e 
o valor contábil do ativo após considerar as perdas por desvalorização 
acumuladas; ou (3) 

(b) a amortização acumulada deve ser eliminada contra o valor 
contábil bruto do ativo. (3) 

O valor do ajuste da amortização acumulada faz parte do 
aumento ou da diminuição no valor contábil registrado de acor-
do com os itens 85 e 86. (3) 

 

81. Caso um ativo intangível em uma classe de ativos intangíveis 
reavaliados não possa ser reavaliado porque não existe mercado ativo 
para ele, deve ser reconhecido pelo custo menos a amortização acumu-
lada e a perda por desvalorização. 

 

82. Se o valor justo de ativo intangível reavaliado deixar de poder 
ser mensurado em relação a um mercado ativo, o seu valor contábil 
deve ser o valor reavaliado na data da última reavaliação em relação 
ao mercado ativo, menos a eventual amortização acumulada e a perda 
por desvalorização. (2) 

 

83. O fato de já não existir mercado ativo para o ativo intangível 
reavaliado pode indicar que ele pode ter perdido valor, devendo ser 
testado de acordo com a NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável 
de Ativos. 

 

84. Se o valor justo do ativo puder ser mensurado em relação a 
um mercado ativo na data de avaliação posterior, o método de reavali-
ação deve ser aplicado a partir dessa data. (2) 

 

85. Se o valor contábil de ativo intangível aumentar em virtude 
de reavaliação, esse aumento deve ser creditado diretamente à conta 
própria de outros resultados abrangentes no patrimônio líquido. No 
entanto, o aumento deve ser reconhecido no resultado quando se tratar 
da reversão de decréscimo de reavaliação do mesmo ativo anterior-
mente reconhecido no resultado. 
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86. Se o valor contábil de ativo intangível diminuir em virtude de 
reavaliação, essa diminuição deve ser reconhecida no resultado. No 
entanto, a diminuição do ativo intangível deve ser debitada diretamen-
te ao patrimônio líquido, contra a conta de reserva de reavaliação, até 
o seu limite. 

 

87. O saldo acumulado relativo à reavaliação acumulada do ativo 
intangível incluída no patrimônio líquido somente pode ser transferida 
para lucros acumulados quando for realizada. O valor total pode ser 
realizado com a baixa ou a alienação do ativo. Entretanto, uma parte 
da reavaliação pode ser realizada enquanto o ativo é usado pela enti-
dade; nesse caso, o valor realizado será a diferença entre a amortiza-
ção baseada no valor contábil do ativo e a amortização que teria sido 
reconhecida com base no custo histórico do ativo. A transferência para 
lucros acumulados não deve transitar pelo resultado. 

 

Vida útil 
 

88. A entidade deve avaliar se a vida útil de ativo intangível é de-
finida ou indefinida e, no primeiro caso, a duração ou o volume de 
produção ou unidades semelhantes que formam essa vida útil. A enti-
dade deve atribuir vida útil indefinida a um ativo intangível quando, 
com base na análise de todos os fatores relevantes, não existe um limi-
te previsível para o período durante o qual o ativo deverá gerar fluxos 
de caixa líquidos positivos para a entidade.  

 

89. A contabilização de ativo intangível baseia-se na sua vida ú-
til. Um ativo intangível com vida útil definida deve ser amortizado 
(ver itens 97 a 106), enquanto a de um ativo intangível com vida útil 
indefinida não deve ser amortizado (ver itens 107 a 110). Os exemplos 
incluídos nesta Norma ilustram a determinação da vida útil de diferen-
tes ativos intangíveis e a sua posterior contabilização com base na 
determinação da vida útil.  

 

90. Muitos fatores devem ser considerados na determinação da 
vida útil de ativo intangível, inclusive: 

(a) a utilização prevista de um ativo pela entidade e se o ativo 
pode ser gerenciado eficientemente por outra equipe de administração; 

(b) os ciclos de vida típicos dos produtos do ativo e as informa-
ções públicas sobre estimativas de vida útil de ativos semelhantes, 
utilizados de maneira semelhante; 
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(c) obsolescência técnica, tecnológica, comercial ou de outro tipo; 
(d) a estabilidade do setor em que o ativo opera e as mudanças 

na demanda de mercado para produtos ou serviços gerados pelo ativo; 
(e) medidas esperadas da concorrência ou de potenciais concor-

rentes; 
(f) o nível dos gastos de manutenção requerido para obter os 

benefícios econômicos futuros do ativo e a capacidade e a intenção da 
entidade para atingir tal nível; 

(g) o período de controle sobre o ativo e os limites legais ou si-
milares para a sua utilização, tais como datas de vencimento dos ar-
rendamentos/locações relacionados; e 

(h) se a vida útil do ativo depende da vida útil de outros ativos da 
entidade. 

 

91. O termo “indefinida” não significa “infinita”. A vida útil de 
ativo intangível deve levar em consideração apenas a manutenção 
futura exigida para mantê-lo no nível de desempenho avaliado no 
momento da estimativa da sua vida útil e capacidade e intenção da 
entidade para atingir tal nível. A conclusão de que a vida útil de ativo 
intangível é indefinida não deve estar fundamentada em uma previsão 
de gastos futuros superiores ao necessário para mantê-lo nesse nível 
de desempenho. 

 

92. . Considerando o histórico de rápidas alterações na tecno-
logia, os softwares e muitos outros ativos intangíveis estão suscetí-
veis à obsolescência tecnológica. Portanto, muitas vezes será o 
caso de que sua vida útil seja curta. Reduções futuras esperadas no 
preço de venda de item que foi produzido usando um ativo intangí-
vel podem indicar a expectativa de obsolescência tecnológica ou 
comercial do bem, que, por sua vez, pode refletir uma redução dos 
benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. (4) 

 

93. A vida útil de ativo intangível pode ser muito longa ou até in-
definida. A incerteza justifica a prudência na estimativa da sua vida 
útil, mas isso não justifica escolher um prazo tão curto que seja irreal.  

 

94. A vida útil de ativo intangível resultante de direitos contratu-
ais ou outros direitos legais não deve exceder a vigência desses direi-
tos, podendo ser menor dependendo do período durante o qual a enti-
dade espera utilizar o ativo. Caso os direitos contratuais ou outros 
direitos legais sejam outorgados por um prazo limitado renovável, a 
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vida útil do ativo intangível só deve incluir o prazo de renovação, se 
existirem evidências que suportem a renovação pela entidade sem 
custo significativo. A vida útil de um direito readquirido reconhecido 
como ativo intangível em uma combinação de negócios é o período 
contratual remanescente do contrato em que o direito foi concedido e 
não incluirá períodos de renovação.  

 

95. Podem existir tanto fatores econômicos como legais influen-
ciando a vida útil de ativo intangível. Os fatores econômicos determi-
nam o período durante o qual a entidade receberá benefícios econômi-
cos futuros, enquanto os fatores legais podem restringir o período 
durante o qual a entidade controla o acesso a esses benefícios. A vida 
útil a ser considerada deve ser o menor dos períodos determinados por 
esses fatores. 

 

96. A existência dos fatores a seguir, entre outros, indica que a 
entidade está apta a renovar os direitos contratuais ou outros direitos 
legais sem custo significativo: 

(a) existem evidências, possivelmente com base na experiência, 
de que os direitos contratuais ou outros direitos legais serão renova-
dos. Se a renovação depender de autorização de terceiros, devem ser 
incluídas evidências de que essa autorização será concedida; 

(b) existem evidências de que quaisquer condições necessárias 
para obter a renovação serão cumpridas; e 

(c) o custo de renovação para a entidade não é significativo se 
comparado aos benefícios econômicos futuros que se espera fluam 
para a entidade a partir dessa renovação. 

 

Caso esse custo seja significativo, quando comparado aos benefí-
cios econômicos futuros esperados, o custo de “renovação” deve re-
presentar, em essência, o custo de aquisição de um novo ativo intangí-
vel na data da renovação. 

 

Ativo intangível com vida útil definida 
 

Período e método de amortização 
 

97. O valor amortizável de ativo intangível com vida útil definida 
deve ser apropriado de forma sistemática ao longo da sua vida útil 
estimada. A amortização deve ser iniciada a partir do momento em que 
o ativo estiver disponível para uso, ou seja, quando se encontrar no local 
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e nas condições necessários para que possa funcionar da maneira pre-
tendida pela administração. A amortização deve cessar na data em que o 
ativo é classificado como mantido para venda ou incluído em um grupo 
de ativos classificado como mantido para venda, de acordo com a NBC 
TG 31 – Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Des-
continuada, ou, ainda, na data em que ele é baixado, o que ocorrer pri-
meiro. O método de amortização utilizado reflete o padrão de consumo 
pela entidade dos benefícios econômicos futuros. Se não for possível 
determinar esse padrão com confiabilidade, deve ser utilizado o método 
linear. A despesa de amortização para cada período deve ser reconheci-
da no resultado, a não ser que outra norma contábil permita ou exija a 
sua inclusão no valor contábil de outro ativo. 

 

98. Podem ser utilizados vários métodos de amortização para a-
propriar de forma sistemática o valor amortizável de um ativo ao lon-
go da sua vida útil. Tais métodos incluem o método linear, também 
conhecido como método de linha reta, o método dos saldos decrescen-
tes e o método de unidades produzidas. A seleção do método deve 
obedecer ao padrão de consumo dos benefícios econômicos futuros 
esperados, incorporados ao ativo, e aplicado consistentemente entre 
períodos, a não ser que exista alteração nesse padrão.  

 

98A. Há uma presunção refutável de que o método de amortiza-
ção baseado na receita gerada por atividade que inclui o uso de ativo 
intangível não é apropriado. A receita gerada por atividade que inclui 
o uso de ativo intangível reflete fatores típicos que não estão direta-
mente ligados ao consumo dos benefícios econômicos incorporados 
no ativo intangível. Por exemplo, a receita é afetada por outros insu-
mos e processos, atividades de venda e mudanças nos volumes e pre-
ços de venda. O componente de preço da receita pode ser afetado pela 
inflação, o que não tem qualquer influência sobre a maneira como o 
ativo é consumido. Essa presunção só pode ser superada em circuns-
tâncias limitadas: (4) 

(a) em que o ativo intangível é expresso como mensuração de re-
ceitas, conforme descrito no item 98C; ou  (4) 

(b) quando possa ser demonstrado que as receitas e o consumo 
dos benefícios econômicos do ativo intangível são altamente correla-
cionados. (4) 
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98B. Na escolha do método de amortização adequado, de acordo 
com o item 98, a entidade pode determinar o fator limitante predomi-
nante que é inerente ao ativo intangível. Por exemplo, o contrato que 
estabelece os direitos da entidade sobre o uso do ativo intangível pode 
especificar o uso do ativo intangível pela entidade como número pre-
determinado de anos (ou seja, tempo), como número de unidades pro-
duzidas ou como montante total fixo da receita a ser gerada. A identi-
ficação do fator limitante predominante pode servir de ponto de parti-
da para a identificação da base adequada da amortização, mas outra 
base pode ser aplicada se refletir de forma mais próxima o padrão 
esperado de consumo de benefícios econômicos. (4) 

 
98C. Na circunstância em que o fator limitante predominante, que 

é inerente ao ativo intangível, é a obtenção de um limite de receita, a 
receita a ser gerada pode ser a base adequada para a amortização. Por 
exemplo, a entidade pode adquirir uma concessão para explorar e ex-
trair ouro de uma mina de ouro. O fim do contrato pode estar baseado 
no valor fixo da receita total a ser gerada a partir da extração (por 
exemplo, o contrato pode permitir a extração de ouro da mina até que 
a receita total acumulada com a venda de ouro atinja $ 2 bilhões) e 
não ser baseado no tempo ou na quantidade de ouro extraído. Em ou-
tro exemplo, o direito de operar a estrada com pedágio pode estar ba-
seado no montante total fixo de receita a ser gerado a partir de pedá-
gios cobrados cumulativos (por exemplo, o contrato pode permitir a 
operação da estrada com pedágio até que o montante acumulado de 
pedágios gerados a partir da operação da estrada atinja $ 100 milhões). 
No caso em que a receita foi estabelecida como o fator limitante pre-
dominante no contrato para a utilização do ativo intangível, a receita 
que será gerada pode ser a base adequada para a amortização do ativo 
intangível, desde que o contrato especifique o valor fixo total da recei-
ta a ser gerado sobre o qual a amortização deve ser determinada. (4) 

 

99. A amortização deve normalmente ser reconhecida no resulta-
do. No entanto, por vezes os benefícios econômicos futuros incorpo-
rados no ativo são absorvidos para a produção de outros ativos. Nesses 
casos, a amortização faz parte do custo de outro ativo, devendo ser 
incluída no seu valor contábil. Por exemplo, a amortização de ativos 
intangíveis utilizados em processo de produção faz parte do valor 
contábil dos estoques (ver NBC TG 16 – Estoques). 
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Valor residual 
 

100. Deve-se presumir que o valor residual de ativo intangível 
com vida útil definida é zero, a não ser que: 

 

(a) haja compromisso de terceiros para comprar o ativo ao final 
da sua vida útil; ou 

(b) exista mercado ativo (como definido na NBC TG 46) para 
ele e: (2) 

(i)  o valor residual possa ser determinado em relação a esse 
mercado; e 

(ii)  seja provável que esse mercado continuará a existir ao 
final da vida útil do ativo. 

 

101. O valor amortizável de ativo com vida útil definida deve ser 
determinado após a dedução de seu valor residual. O valor residual 
diferente de zero implica que a entidade espera a alienação do ativo 
intangível antes do final de sua vida econômica. 

 

102. A estimativa do valor residual baseia-se no valor recuperá-
vel pela alienação, utilizando os preços em vigor na data da estimativa 
para a venda de ativo similar que tenha atingido o final de sua vida útil 
e que tenha sido operado em condições semelhantes àquelas em que o 
ativo será utilizado. O valor residual deve ser revisado pelo menos ao 
final de cada exercício. Uma alteração no valor residual deve ser con-
tabilizada como mudança na estimativa contábil, de acordo com a 
NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retifica-
ção de Erro.  

 

103. O valor residual de ativo intangível pode ser aumentado. A 
despesa de amortização de ativo intangível será zero enquanto o valor 
residual subsequente for igual ou superior ao seu valor contábil. 

 

Revisão do período e do método de amortização 
 

104. O período e o método de amortização de ativo intangível 
com vida útil definida devem ser revisados pelo menos ao final de 
cada exercício. Caso a vida útil prevista do ativo seja diferente de 
estimativas anteriores, o prazo de amortização deve ser devidamente 
alterado. Se houver alteração no padrão de consumo previsto, o méto-
do de amortização deve ser alterado para refletir essa mudança. Tais 
mudanças devem ser registradas como mudanças nas estimativas con-
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tábeis, de acordo com a NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança 
de Estimativa e Retificação de Erro. 

 

105. Ao longo da vida de ativo intangível, pode ficar evidente 
que a estimativa de sua vida útil é inadequada. Por exemplo, o reco-
nhecimento de prejuízo por perda de valor pode indicar que o prazo de 
amortização deve ser alterado. 

 

106. Com o decorrer do tempo, o padrão dos benefícios econômi-
cos futuros gerados pelo ativo intangível que se espera ingressem na 
entidade pode mudar. Por exemplo, pode ficar evidente que o método 
dos saldos decrescentes é mais adequado que o método linear. Outro 
exemplo é o caso da utilização de direitos de licença que depende de 
medidas pendentes em relação a outros componentes do plano de ne-
gócios. Nesse caso, os benefícios econômicos gerados pelo ativo tal-
vez só sejam auferidos em períodos posteriores. 

 

Ativo intangível com vida útil indefinida 
 

107. Ativo intangível com vida útil indefinida não deve ser amor-
tizado. 

 

108. De acordo com a NBC TG 01 – Redução ao Valor Recupe-
rável de Ativos, a entidade deve testar a perda de valor dos ativos 
intangíveis com vida útil indefinida, comparando o seu valor recupe-
rável com o seu valor contábil: 

(a) anualmente; e 
(b) sempre que existam indícios de que o ativo intangível pode 

ter perdido valor. 
Revisão da vida útil 
 

109. A vida útil de ativo intangível que não é amortizado deve ser 
revisada periodicamente para determinar se eventos e circunstâncias 
continuam a consubstanciar a avaliação de vida útil indefinida. Caso 
contrário, a mudança na avaliação de vida útil de indefinida para defi-
nida deve ser contabilizada como mudança de estimativa contábil, 
conforme NBC TG 23. 

 

110. De acordo com a NBC TG 01 – Redução ao Valor Recupe-
rável de Ativos, a revisão da vida útil de ativo intangível de indefinida 
para definida é um indicador de que o ativo pode já não ter valor. As-
sim, a entidade deve testar a perda de valor do ativo em relação ao seu 
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valor recuperável, de acordo com a referida Norma, reconhecendo a 
eventual desvalorização como perda. 

 

Recuperação do valor contábil – perda por redução ao 
valor recuperável de ativos 
 

111. Para determinar se um ativo intangível já não tem valor, a enti-
dade deve aplicar a NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de 
Ativos. Essa Norma determina quando e como a entidade deve revisar o 
valor contábil de seus ativos, como determinar o seu valor recuperável e 
quando reconhecer ou reverter perda por desvalorização. 

 
Baixa e alienação 
 

112. O ativo intangível deve ser baixado: 
(a) por ocasião de sua alienação; ou 
(b) quando não são esperados benefícios econômicos futuros 

com a sua utilização ou alienação. 
 

113. Os ganhos ou perdas decorrentes da baixa de ativo intangí-
vel devem ser determinados pela diferença entre o valor líquido da 
alienação, se houver, e o valor contábil do ativo. Esses ganhos ou per-
das devem ser reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado (a 
menos que a NBC TG 06 – Operações de Arrendamento Mercantil 
venha a requerer outro tratamento em uma venda e lease back), mas os 
ganhos não devem ser classificados como receitas de venda. 

 

114. Existem várias formas de alienação de ativo intangível (por 
exemplo, venda, arrendamento financeiro ou doação). Para determinar 
a data da alienação de ativo, a entidade deve aplicar o critério, previsto 
na NBC TG 30 – Receitas, de reconhecimento da receita de venda de 
produtos. A NBC TG 06 – Operações de Arrendamento Mercantil 
deve ser aplicada à baixa por meio de uma venda e lease back.  

 
115. Se, de acordo com o princípio de reconhecimento de ativo 

intangível previsto no item 21, a entidade reconhecer no valor contábil 
de ativo o custo de substituição de parte de ativo intangível, deve bai-
xar o valor contábil da parcela substituída. Se a apuração desse valor 
contábil não for praticável para a entidade, esta pode utilizar o custo 
de substituição como indicador do custo da parcela substituída na 
época em que foi adquirida ou gerada internamente. 
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115A. No caso de reaquisição de direitos por meio de uma com-

binação de negócios, se esses direitos forem subsequentemente reven-
didos a um terceiro, o correspondente valor contábil, se existir, deve 
ser utilizado para determinar o ganho ou a perda na revenda.  

 
116. A importância a receber pela alienação de ativo intangível 

deve ser reconhecida inicialmente pelo seu valor justo. Se esse paga-
mento for a prazo, o valor recebido deve ser reconhecido inicialmente 
pelo valor presente. A diferença entre o valor nominal da remuneração 
e seu valor presente deve ser reconhecida como receita de juros pela 
fluência do prazo, de acordo com a NBC TG 30 – Receitas, refletindo 
o rendimento do valor a receber. 

 
117. A amortização de ativo intangível com vida útil definida não 

termina quando ele deixa de ser utilizado, a não ser que esteja comple-
tamente amortizado ou classificado como mantido para venda, de 
acordo com a NBC TG 31 – Ativo Não Circulante Mantido para Ven-
da e Operação Descontinuada. 

 
Divulgação 
 
Geral 
 

118. A entidade deve divulgar as seguintes informações para cada 
classe de ativos intangíveis, fazendo a distinção entre ativos intangí-
veis gerados internamente e outros ativos intangíveis: 

 
(a) com vida útil indefinida ou definida e, se definida, os prazos 

de vida útil ou as taxas de amortização utilizados; 
(b) os métodos de amortização utilizados para ativos intangíveis 

com vida útil definida; 
(c) o valor contábil bruto e eventual amortização acumulada 

(mais as perdas acumuladas no valor recuperável) no início e no final 
do período; 

(d) a rubrica da demonstração do resultado em que qualquer 
amortização de ativo intangível for incluída; 

(e) a conciliação do valor contábil no início e no final do perío-
do, demonstrando: 

(i)  adições, indicando separadamente as que foram gera-
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das por desenvolvimento interno e as adquiridas, bem como as 
adquiridas por meio de uma combinação de negócios; 

(ii)  ativos classificados como mantidos para venda ou inclu-
ídos em grupo de ativos classificados como mantidos para venda, 
nos moldes da NBC TG 31 – Ativo Não Circulante Mantido para 
Venda e Operação Descontinuada e outras baixas; 

(iii)   aumentos ou reduções durante o período, decorrentes 
de reavaliações nos termos dos itens 75, 85 e 86 e perda por 
desvalorização de ativos reconhecida ou revertida diretamente 
no patrimônio líquido, de acordo com a NBC TG 01 – Redu-
ção ao Valor Recuperável de Ativos (se houver); 

(iv)   provisões para perdas de ativos, reconhecidas no re-
sultado do período, de acordo com a NBC TG 01 – Redução 
ao Valor Recuperável de Ativos (se houver); 

(v)   reversão de perda por desvalorização de ativos, apro-
priada ao resultado do período, de acordo com a NBC TG 01 
– Redução ao Valor Recuperável de Ativos (se houver); 

(vi)   qualquer amortização reconhecida no período; 
(vii)   variações cambiais líquidas geradas pela conversão 

das demonstrações contábeis para a moeda de apresentação e 
de operações no exterior para a moeda de apresentação da en-
tidade; e 

(viii)  outras alterações no valor contábil durante o período. 
 
119. Uma classe de ativos intangíveis é um grupo de ativos de na-

tureza e com utilização similar nas atividades da entidade. Entre os 
exemplos de classes distintas, temos: 

(a) marcas; 
(b) títulos de periódicos; 
(c) softwares; 
(d) licenças e franquias; 
(e) direitos autorais, patentes e outros direitos de propriedade 

industrial, de serviços e operacionais; 
(f) receitas, fórmulas, modelos, projetos e protótipos; e 
(g) ativos intangíveis em desenvolvimento. 
 
As classes acima mencionadas devem ser separadas (agregadas) 

em classes menores (maiores) se isso resultar em informação mais 
relevante para os usuários das demonstrações contábeis. 

 



 192

120. A entidade deve divulgar informações sobre ativos intangí-
veis que perderam o seu valor de acordo com a NBC TG 01 – Redu-
ção ao Valor Recuperável de Ativos, além das informações exigidas 
no item 118(e)(iii) a (v).  

 
121. A NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimati-

va e Retificação de Erro requer que uma entidade divulgue a natureza 
e o valor das variações nas estimativas contábeis com impacto rele-
vante no período corrente ou em períodos subsequentes. Essa divulga-
ção pode resultar de alterações: 

(a) na avaliação da vida útil de ativo intangível: 
(b) no método de amortização; ou 
(c) nos valores residuais. 
 
122. A entidade também deve divulgar: 
(a) em relação a ativos intangíveis avaliados como tendo vida 

útil indefinida, o seu valor contábil e os motivos que fundamentam 
essa avaliação. Ao apresentar essas razões, a entidade deve descrever 
os fatores mais importantes que levaram à definição de vida útil inde-
finida do ativo; 

(b) uma descrição, o valor contábil e o prazo de amortização 
remanescente de qualquer ativo intangível individual relevante para as 
demonstrações contábeis da entidade; 

(c) em relação a ativos intangíveis adquiridos por meio de sub-
venção ou assistência governamentais e inicialmente reconhecidos ao 
valor justo (ver item 44): 

(i)  o valor justo inicialmente reconhecido dos ativos; 
(ii)  o seu valor contábil; e 
(iii)  se são mensurados, após o reconhecimento, pelo mé-

todo de custo ou de reavaliação; (*) 
 
(*)  Na data da aprovação desta Norma, a reavaliação de bens tangíveis ou in-

tangíveis não é permitida devido às disposições contidas na Lei nº. 11.638-
07, que alterou a Lei nº. 6.404-76, com vigência a partir de 1º de janeiro de 
2008. 

 

(d) a existência e os valores contábeis de ativos intangíveis cuja 
titularidade é restrita e os valores contábeis de ativos intangíveis ofe-
recidos como garantia de obrigações; e 

(e) o valor dos compromissos contratuais advindos da aquisição 
de ativos intangíveis. 
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123. Quando a entidade descrever os fatores mais importantes 

que levaram à definição de que a vida útil do ativo é indefinida, deve 
levar em consideração os fatores relacionados no item 90. 

 

Ativo intangível mensurado após o reconhecimento 
utilizando o método de reavaliação 
 

124. Caso os ativos intangíveis sejam contabilizados a valores re-
avaliados, a entidade deve divulgar o seguinte: 

(a) por classe de ativos intangíveis: 
(i)  a data efetiva da reavaliação; 
(ii)  o valor contábil dos ativos intangíveis reavaliados; e 
(iii)  o diferencial entre o valor contábil dos ativos intangí-

veis reavaliados e o valor desses mesmos ativos se utilizado o 
método de custo especificado no item 74; 

(b) o saldo da reavaliação, relacionada aos ativos intangíveis, no 
início e no final do período, indicando as variações ocorridas no perí-
odo e eventuais restrições à distribuição do saldo aos acionistas; e 

(c) (Eliminada) (2) 
 

125. Pode ser necessário agrupar as classes de ativo reavaliadas 
em classes maiores para efeitos de divulgação. No entanto, elas não 
serão agrupadas se isso provocar a apresentação de uma classe de 
ativos intangíveis que inclua valores mensurados pelos métodos de 
custo e de reavaliação. 

 

Gasto com pesquisa e desenvolvimento 
 

126. A entidade deve divulgar o total de gastos com pesquisa e 
desenvolvimento reconhecidos como despesas no período. 

 

127. Os gastos com pesquisa e desenvolvimento devem incluir 
todos os gastos diretamente atribuíveis às atividades de pesquisa ou de 
desenvolvimento (ver itens 66 e 67 para obter orientação sobre o tipo 
de gasto a incluir para efeito da exigência de divulgação prevista no 
item 126). 

 

Outras informações 
 

128. É recomendável, mas não obrigatório, que a entidade divul-
gue as seguintes informações: 
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(a) descrição de qualquer ativo intangível totalmente amortizado 
que ainda esteja em operação; e 

(b) breve descrição de ativos intangíveis significativos, contro-
lados pela entidade, mas que não são reconhecidos como ativos por-
que não atendem aos critérios de reconhecimento da presente Norma, 
ou porque foram adquiridos ou gerados antes de sua entrada em vigor.  

 

Disposições transitórias 
 

129. (Eliminado). 
 

130. A entidade deve adotar esta Norma: 
(a) para contabilizar um ativo intangível adquirido em uma 

combinação de negócios de acordo com o alcance da NBC TG 15 – 
Combinação de Negócios; e 

(b) para contabilizar todos os outros ativos intangíveis prospecti-
vamente a partir do início do primeiro período anual de aplicação desta 
Norma. Desse modo, quando um ativo intangível existe na data da entra-
da em vigor desta Norma, tendo sido esse custo anteriormente reconheci-
do como ativo, a entidade não deve ajustar o valor contábil dos ativos 
intangíveis reconhecidos nessa data. Entretanto, nessa data, a entidade 
deve aplicar esta Norma para reavaliar as vidas úteis desses ativos intan-
gíveis. Se, como resultado dessa reavaliação, a entidade mudar sua avali-
ação da vida útil de um ativo, essa mudança deve ser contabilizada como 
mudança em uma estimativa contábil de acordo com a NBC TG 23 – 
Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erros. 

 

130A a 130E. (Eliminados). 
 

Permutas de ativos similares 
 

131. A exigência prevista no item 130 para aplicação desta Nor-
ma prospectivamente deve ser entendida de forma tal que se uma per-
muta de ativos tiver sido mensurada antes da vigência desta Norma 
com base no valor contábil do ativo dado em troca, a entidade não 
deve reapresentar o valor contábil do ativo adquirido para refletir seu 
valor justo na data da aquisição. 
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Em razão dessas alterações, as disposições não alteradas desta 
norma são mantidas e a sigla da NBC TG 04 (R2), publicada no DOU, 
Seção 1, de 1º-12-14, passa a ser NBC TG 04 (R3). 

 
As alterações desta norma entram em vigor na data de sua publi-

cação, aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro 
de 2016. 

 
Brasília, 23 de outubro de 2015. 
 
José Martonio Alves Coelho – Presidente 
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Exemplos ilustrativos 
 
Estes exemplos acompanham, mas não fazem parte da NBC TG 04 
(R1) – Ativo Intangível. 
 
Avaliação da vida útil de ativo intangível 
 
A seguinte orientação proporciona exemplos sobre a determinação da 
vida útil de ativo intangível de acordo com a NBC TG 04. 
 
Cada um dos exemplos seguintes descreve um ativo intangível adqui-
rido, os fatos e as circunstâncias que envolvem a determinação da sua 
vida útil e o reconhecimento subsequente baseado nessa determinação. 
 
Exemplo 1 - lista de clientes adquirida 
 
Uma entidade de marketing adquire uma lista de clientes e espera ser 
capaz de obter benefícios da informação contida na lista por pelo me-
nos durante um ano, mas não mais do que três anos. 
 

A lista de clientes deveria ser amortizada durante a melhor estimativa 
da administração em relação à sua vida útil econômica, por exemplo: 
18 meses. Embora a entidade possa ter intenção de adicionar nomes de 
clientes e/ou outra informação à lista no futuro, os benefícios espera-
dos da lista de clientes adquirida relacionam-se apenas com os clientes 
nessa lista na data em que foi adquirida. A lista de clientes também 
seria analisada quanto à necessidade de reconhecimento de perda por 
desvalorização de acordo com a NBC TG 01 – Redução ao Valor Re-
cuperável de Ativos, ao avaliar se há qualquer indicação de que a lista 
de clientes possa estar sujeita a uma perda. 
 
Exemplo 2 - patente adquirida que expira após 15 anos 
 
Espera-se que um produto protegido pela tecnologia patenteada seja 
fonte de geração de fluxos de caixa líquidos em benefício da entidade 
durante, pelo menos, 15 anos. A entidade tem o compromisso de um 
terceiro para comprar essa patente em cinco anos por 60% do valor 
justo da patente na data em que foi adquirida, e a entidade pretende 
vender a patente em cinco anos. 
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A patente seria amortizada durante os cinco anos de vida útil para a 
entidade, com um valor residual igual ao valor presente de 60% do 
valor justo da patente na data em que foi adquirida. A patente também 
seria analisada quanto à necessidade de reconhecimento de perda por 
desvalorização de acordo com a NBC TG 01 – Redução ao Valor Re-
cuperável de Ativos. 
 

Exemplo 3 - copyright adquirido que tem vida legal 
remanescente de 50 anos 
 

A análise dos hábitos dos consumidores e das tendências do mercado 
proporciona evidência de que o material com copyright irá gerar fluxos 
de caixa líquidos em benefício da entidade durante apenas mais 30 anos. 
 

O copyright deve ser amortizado durante a sua vida útil estimada de 
30 anos. O copyright também seria analisado quanto à necessidade de 
reconhecimento de perda por desvalorização de acordo com a NBC 
TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos. 
 
Exemplo 4 - licença de transmissão (broadcasting) adquirida que 
expira após cinco anos 
 
A licença de transmissão (broadcasting) é renovável a cada 10 anos se 
a entidade proporcionar pelo menos um nível médio de serviço aos 
seus clientes e cumprir os requisitos legislativos relevantes. A licença 
pode ser renovada indefinidamente a baixo custo e foi renovada duas 
vezes antes da aquisição mais recente. A entidade adquirente pretende 
renovar a licença indefinidamente e as evidências existentes suportam 
a sua capacidade para fazê-lo. Historicamente, não tem havido qual-
quer contestação quanto à renovação da licença. Não se espera que a 
tecnologia usada na transmissão seja substituída por outra tecnologia 
em futuro previsível. Portanto, espera-se que a licença contribua para 
os fluxos de caixa líquidos em benefício da entidade indefinidamente. 
 
A licença de transmissão seria tratada como tendo vida útil indefinida 
porque se espera que contribua para os fluxos de caixa líquidos em 
benefício da entidade indefinidamente. Portanto, a licença não seria 
amortizada enquanto a sua vida útil não fosse determinada como defi-
nida. A licença deve ser testada quanto à necessidade de reconheci-
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mento de perda por desvalorização de acordo com a NBC TG 01 – 
Redução ao Valor Recuperável de Ativos. 
 
Exemplo 5 - licença de transmissão do exemplo 4 
 
A autoridade licenciadora subsequentemente decide que vai deixar de 
renovar as licenças de transmissão e, em vez disso, vai leiloar essas 
licenças. No momento em que a autoridade licenciadora toma essa 
decisão, a licença de transmissão da entidade tem três anos até expirar. 
A entidade espera que a licença continue a contribuir para os fluxos de 
caixa líquidos em favor da entidade até expirar. 
 
Dado que a licença de transmissão já não pode ser renovada, a sua 
vida útil deixou de ser indefinida. Assim, a licença adquirida seria 
amortizada durante os três anos de vida útil que faltam e imediatamen-
te testada quanto à necessidade de reconhecimento de perda por des-
valorização de acordo com a NBC TG 01 – Redução ao Valor Recu-
perável de Ativos. 
 
Exemplo 6 - autorização de rota de linhas aéreas adquiridas entre 
duas cidades que expira após três anos 
 
A autorização de rota pode ser renovada a cada cinco anos, e a entida-
de adquirente pretende cumprir as regras e regulamentos aplicáveis 
que envolvem a renovação. As renovações de autorizações de rota são 
rotineiramente concedidas a um custo mínimo e historicamente têm 
sido renovadas quando a linha aérea cumpre as regras e regulamentos 
aplicáveis. A entidade adquirente espera utilizar a rota entre as duas 
cidades indefinidamente a partir dos seus aeroportos centrais e espera 
que a infraestrutura de suporte relacionada (utilização de portões de 
aeroporto, slots e locações de instalações de terminais) continue a 
funcionar nesses aeroportos enquanto tiver a autorização de rota. Aná-
lises da procura e dos fluxos de caixa suportam esses pressupostos. 
 
Dado que os fatos e as circunstâncias suportam a capacidade da enti-
dade adquirente para continuar a fornecer serviços aéreos indefinida-
mente entre as duas cidades, o ativo intangível relacionado com a 
autorização de rota é tratado como tendo vida útil indefinida. Portanto, 
a autorização de rota não seria amortizada enquanto a sua vida útil não 
fosse determinada como definida. Seria testada quanto à necessidade 
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de reconhecimento de perda por desvalorização de acordo com a NBC 
TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos. 
 
Exemplo 7 - marca comercial adquirida usada para identificar e 
distinguir um produto de consumo que tem sido líder de mercado 
nos últimos oito anos 
 
A marca comercial tem vida legal restante de cinco anos, mas é reno-
vável a cada 10 anos a baixo custo. A entidade adquirente pretende 
renovar a marca comercial continuamente e a evidência suporta a sua 
capacidade para fazê-lo. Uma análise de (1) estudos sobre o ciclo de 
vida do produto, (2) tendências de mercado, competitivas e ambien-
tais, e (3) oportunidades de extensão da marca proporcionam evidên-
cia de que o produto com marca comercial irá gerar fluxos de caixa 
líquidos para a entidade adquirente durante um período indefinido. 
 
A marca comercial seria tratada com tendo vida útil indefinida porque 
se espera que contribua para fluxos de caixa líquidos para a entidade 
indefinidamente. Portanto, a marca comercial não seria amortizada 
enquanto a sua vida útil não fosse determinada como definida. Seria 
testada quanto à necessidade de reconhecimento de perda por desvalo-
rização de acordo com a NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável 
de Ativos. 
 
Exemplo 8 - marca comercial adquirida há 10 anos que distingue 
um produto de consumo líder 
 
A marca comercial era considerada como tendo vida útil indefinida 
quando foi adquirida porque se esperava que o produto com a marca 
comercial gerasse fluxos de caixa líquidos para a entidade indefinida-
mente. Contudo, uma marca concorrente inesperada entrou recente-
mente no mercado e vai reduzir as futuras vendas do produto. A ad-
ministração estima que os fluxos de caixa líquidos gerados pelo pro-
duto serão 20% inferiores no futuro previsível. Contudo, a administra-
ção espera que o produto continue a gerar fluxos de caixa líquidos 
para a entidade indefinidamente mesmo que por valores reduzidos. 
 
Como resultado do decréscimo projetado nos futuros fluxos de caixa 
líquidos, a entidade determina que o valor recuperável estimado da 
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marca comercial é inferior ao valor contábil, sendo reconhecida a per-
da por desvalorização. Dado que ainda é considerada como tendo vida 
útil indefinida, a marca comercial não seria amortizada, mas continua-
ria sujeita ao teste quanto à necessidade de reconhecimento de perda 
por desvalorização, de acordo com a NBC TG 01 – Redução ao Valor 
Recuperável de Ativos. 
 
Exemplo 9 - marca comercial para uma linha de produtos que foi 
adquirida há vários anos em combinação de negócios 
 
No momento da combinação de negócios, a adquirida produzia a linha 
de produtos há 35 anos com muitos novos modelos desenvolvidos 
segundo a marca comercial. Na data de aquisição, a adquirente espe-
rava continuar a produção da linha, e uma análise de vários fatores 
econômicos indicou que não havia limite para o período durante o 
qual a marca comercial iria contribuir para os fluxos de caixa líquidos 
da adquirente. Consequentemente, a marca comercial não foi amorti-
zada pela adquirente. Contudo, a administração decidiu recentemente 
que a produção da linha de produtos será descontinuada em um prazo 
previsto de quatro anos. 
 
Dado que a vida útil da marca comercial adquirida já não é mais 
considerada como indefinida, o valor contábil da marca comercial 
deve ser testado quanto à necessidade de reconhecimento de perda 
por desvalorização, de acordo com a NBC TG 01 – Redução ao 
Valor Recuperável de Ativos, e amortizado durante os quatro anos 
de vida útil remanescentes. 
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INTERPRETAÇÃO TÉCNICA 
 

Ativo Intangível – Custo com Sítio para Internet (Website Costs) 
 

Referências 
 

• NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis 
• NBC TG 16 – Estoques 
• NBC TG 17 – Contratos de Construção 
• NBC TG 27 – Ativo Imobilizado 
• NBC TG 06 – Operações de Arrendamento Mercantil 
• NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos 
• NBC TG 04 – Ativo Intangível 
• NBC TG 15 – Combinação de Negócios 

 
Questão 
 
1.  Uma entidade pode incorrer em gastos internos com o de-

senvolvimento e funcionamento do seu próprio sítio para in-
ternet (website) para acesso interno ou externo. Um website 
concebido para acesso externo pode ser utilizado para várias 
finalidades, tais como para promover e anunciar produtos e 
serviços de uma entidade, proporcionar serviços eletrônicos 
e vender produtos e serviços. Um website concebido para 
acesso interno pode ser utilizado para armazenar políticas da 
entidade e dados dos clientes, bem como para pesquisar in-
formações relevantes. 

 
2.  As fases de desenvolvimento de um website podem ser des-

critas como segue: 
 
(a) Planejamento – inclui a realização de estudos de viabili-

dade, definindo objetivos e especificações, avaliando al-
ternativas e escolhendo preferências. 

(b) Desenvolvimento de aplicativos e da infraestrutura – in-
clui a obtenção de um nome de domínio, a compra e de-
senvolvimento de hardware e software operativo, a insta-
lação de aplicativos desenvolvidos e testes. 

(c) Desenvolvimento da concepção gráfica – inclui o dese-
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nho do aspecto gráfico das páginas web. 
(d) Desenvolvimento de conteúdos – inclui a criação, com-

pra, preparação e transferência de informação, seja de na-
tureza textual ou gráfica, no website, antes da conclusão 
do desenvolvimento do website. Essa informação pode 
ser armazenada em bases de dados individuais integradas 
no (ou acessadas a partir do) website ou diretamente codi-
ficada nas páginas web. 
 

3.  Uma vez concluído o desenvolvimento de um website, co-
meça a fase de funcionamento. Durante essa fase, a entidade 
mantém e aperfeiçoa os aplicativos, infraestrutura, concep-
ção gráfica e conteúdo do website. 

 

4.  Ao contabilizar os gastos internos com o desenvolvimento e 
funcionamento do website da entidade para acesso interno 
ou externo, as questões a serem levadas em consideração são 
as seguintes: 

 

(a) se o website se constitui em um ativo intangível gerado 
internamente e que está sujeito aos requerimentos da 
NBC TG 04; e 

(b) o tratamento contábil apropriado para tais gastos. 
 

5.  Esta Interpretação não se aplica aos gastos com a aquisição, 
desenvolvimento e operação de hardware (por exemplo, 
servidores de sítio na internet, servidores de teste, servidores 
de produção e conexões à internet) de um sítio na internet. 
Gastos dessa natureza devem ser contabilizados, de acordo 
com a NBC TG 27 – Ativo Imobilizado. Além disso, quando 
uma entidade incorre em gastos com um fornecedor de ser-
viços da internet, o qual realiza a hospedagem do sítio da en-
tidade, o gasto deve ser reconhecido como uma despesa, de 
acordo com a NBC TG 26 – Apresentação das Demonstra-
ções Contábeis, item 88, e com a NBC TG ESTRUTURA 
CONCEITUAL– Estrutura Conceitual para a Elaboração e 
Apresentação das Demonstrações Contábeis, quando os ser-
viços são recebidos. 

 

6.  A NBC TG 04 – Ativo Intangível não se aplica a ativos in-
tangíveis mantidos por uma entidade para venda no curso 
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normal dos negócios (ver NBC TG 16 – Estoques e NBC TG 
17 – Contratos de Construção), nem a arrendamentos dentro 
do alcance da NBC TG 06. Consequentemente, esta Inter-
pretação não deve ser aplicada aos gastos com o desenvol-
vimento ou a operação de um sítio na internet (ou software 
de sítio na internet) para venda a outra entidade. Quando um 
sítio na internet é arrendado por meio de arrendamento (lea-
sing) operacional, o arrendador deve aplicar esta Interpreta-
ção. Quando um sítio na internet é arrendado nos termos de 
arrendamento (leasing) financeiro, o arrendatário deve apli-
car esta Interpretação após o reconhecimento inicial do ativo 
arrendado. 

 

Consenso 
 

7. O website de uma entidade que decorra da fase de desenvol-
vimento e se destine ao acesso interno ou externo constitui 
um ativo intangível gerado internamente e que está sujeito 
aos requerimentos da NBC TG 04. 

 

8.  Um website resultante de desenvolvimento deve ser reco-
nhecido como ativo intangível se, e apenas se, além de aten-
der os requerimentos gerais descritos no item 21 da NBC TG 
04 para reconhecimento e mensuração inicial, a entidade sa-
tisfizer os requerimentos especificados no item 57 da NBC 
TG 04. Em particular, a entidade pode ter capacidade para 
satisfazer o requisito de demonstrar de que forma o seu web-
site irá gerar prováveis benefícios econômicos futuros de a-
cordo com o item 57(d) quando, por exemplo, o website tem 
capacidade para gerar receitas, incluindo receitas diretas de-
correntes da disponibilização de um serviço de encomendas. 
A entidade não pode demonstrar de que forma um website, 
desenvolvido exclusiva e basicamente para promoção e pu-
blicidade dos seus produtos e serviços, irá gerar prováveis 
benefícios econômicos futuros e, assim, todos os gastos com 
o desenvolvimento de tal website devem ser reconhecidos 
como despesa no momento em que forem incorridos. 

 

9.  Qualquer gasto interno com o desenvolvimento e funciona-
mento do website de uma entidade deve ser contabilizado em 
conformidade com a NBC TG 04. A natureza de cada ativi-
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dade que tenha gerado gasto (por exemplo, formação de em-
pregados e manutenção do website) e a fase de desenvolvi-
mento ou pós-desenvolvimento do website devem ser avali-
adas para determinar o tratamento contábil apropriado. 

 

 Por exemplo: 
 
(a) a fase do planejamento é semelhante em natureza à fase 

da pesquisa descrita nos itens 54 a 56 da NBC TG 04. O 
gasto incorrido nessa fase deve ser reconhecido como 
despesa no momento em que for incorrido; 

 

(b) a fase do desenvolvimento de aplicações e da infraestru-
tura, a fase do desenho gráfico e a fase do desenvolvi-
mento de conteúdos, na medida em que o conteúdo seja 
desenvolvido para efeitos que não sejam a publicidade e a 
promoção dos produtos e serviços de uma entidade, são 
semelhantes em natureza à fase de desenvolvimento des-
crita nos itens 57 a 64 da NBC TG 04. O gasto incorrido 
nessas fases deve ser incluído no custo de um website re-
conhecido como ativo intangível, em conformidade com 
o item 8 desta Interpretação, quando o gasto puder ser di-
retamente atribuído e for necessário para a criação, pro-
dução ou preparação do website para que este seja capaz 
de funcionar da forma prevista pela administração. Por 
exemplo, o dispêndio com a aquisição ou criação de con-
teúdos (que não anunciem nem promovam os produtos e 
serviços de uma entidade) especificamente destinados a 
um website, ou o dispêndio incorrido para permitir a uti-
lização dos conteúdos (por exemplo, uma taxa para ad-
quirir uma licença de reprodução) no website, devem ser 
incluídos no custo de desenvolvimento quando essa con-
dição for satisfeita. Porém, em conformidade com o item 
71 da NBC TG 04, o gasto com um item do intangível 
que inicialmente tenha sido reconhecido como despesa 
nas demonstrações contábeis anteriores não deve ser re-
conhecido como parte do custo de ativo intangível em da-
ta posterior (por exemplo, se os custos de direitos autorais 
(copyright) estiverem totalmente amortizados e o conteú-
do for posteriormente disponibilizado num website);  
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(c) o gasto incorrido na fase de desenvolvimento de conteú-
dos, na medida em que o conteúdo seja desenvolvido para 
anunciar e promover os produtos e serviços de uma enti-
dade (por exemplo, fotografias digitais dos produtos), de-
ve ser reconhecido como despesa quando incorrido em 
conformidade com o item 69(c) da NBC TG 04. Por e-
xemplo, ao contabilizar o gasto com serviços profissio-
nais prestados para tirar fotografias digitais dos produtos 
de uma entidade e aperfeiçoar a respectiva apresentação, 
o gasto deve ser reconhecido como despesa na medida 
em que os serviços profissionais vão sendo prestados du-
rante o processo e não quando as fotografias digitais fo-
rem apresentadas no website;  

 

(d) a fase de funcionamento começa quando o desenvolvi-
mento de um website estiver concluído. O gasto incorrido 
nessa fase deve ser reconhecido como despesa quando in-
corrido, a menos que cumpra os critérios de reconheci-
mento enunciados no item 18 da NBC TG 04. 

 

10.  Um website que seja reconhecido como ativo intangível nos 
termos do item 8 desta Interpretação deve ser mensurado a-
pós o reconhecimento inicial aplicando-se os requerimentos 
estipulados nos itens 72 a 87 da NBC TG 04. A melhor es-
timativa da vida útil de um website deve ser curta. 

 
Apêndice da Interpretação Técnica  
 
Este Apêndice é apenas ilustrativo e não faz parte da Interpretação. 
A finalidade do Apêndice é ilustrar exemplos de gastos que ocor-
rem durante cada uma das fases descritas nos itens 2 e 3 da Inter-
pretação e ilustrar a aplicação da Interpretação para ajudar no es-
clarecimento do seu sentido. Não se destina a ser uma lista de veri-
ficações exaustiva dos gastos que possam ser incorridos. 
 

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO 
 

Fase/Natureza do gasto Tratamento contábil 
Planejamento  
• realização de estudos de viabilidade. Reconhecer como despesa quando incorrido de 
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Fase/Natureza do gasto Tratamento contábil 
• definição de especificações de hardware e de 

software. 
• avaliação de produtos e fornecedores alterna-

tivos. 
• seleção de preferências. 

acordo com o item 54 da NBC TG 04. 

  
Desenvolvimento de aplicações e da infraes-
trutura 

 

  

• compra ou desenvolvimento de hardware. Aplicar os requerimentos da NBC TG 27 – Ativo 
Imobilizado. 

  

• obtenção de um nome de domínio. 
• desenvolvimento de software operativo (por 

exemplo, sistema operativo e software de servidor). 
• desenvolvimento de código para a aplicação. 
• instalação das aplicações desenvolvidas no 

servidor. 
• stress teste. 

Reconhecer como despesa quando incorrido, a 
menos que o dispêndio possa ser diretamente 
atribuído à preparação do website para funcio-
nar da forma pretendida pela administração, e 
que o website satisfaça os critérios de reconhe-
cimento dos itens 21 e 57 da NBC TG 04 (R1)*. 

  
Desenvolvimento do desenho gráfico  
  
• desenho da aparência (por exemplo, layout e 

cor) das páginas web. 
Reconhecer como despesa quando incorrido, a 
menos que o gasto possa ser diretamente 
atribuído à preparação do website para funcio-
nar da forma pretendida pela administração, e 
que o website satisfaça os critérios de reconhe-
cimento dos itens 21 e 57 da NBC TG 04 *. 

  
Desenvolvimento do conteúdo  
  
• criação, aquisição, preparação (por exemplo, 

criação de ligações e identificação de códigos) 
e transferência de informação, seja de nature-
za textual ou gráfica, no website, antes da 
conclusão do desenvolvimento do website. 
Exemplos de conteúdo incluem informação 
sobre a entidade, produtos ou serviços dispo-
nibilizados para venda, e tópicos para acesso 
dos assinantes. 

Reconhecer como despesa quando incorrido de 
acordo com o item 69(c) da NBC TG 04 (R1) até 
o ponto em que o conteúdo seja desenvolvido 
para divulgar e promover os próprios produtos e 
serviços da entidade (por exemplo, fotografias 
digitais dos produtos). De outro modo, reconhe-
cer como despesa quando incorrido, a menos 
que o dispêndio possa ser diretamente atribuído 
à preparação do website para funcionar da 
forma pretendida pela administração, e que o 
website satisfaça os critérios de reconhecimento 
dos itens 21 e 57 da NBC TG 04 *. 

  
Funcionamento  
  
• atualização de gráficos e revisão do conteúdo. 
• adição de novas funções, características e 

conteúdo. 
• registro do website em sistemas de pesquisa. 
• cópia de segurança dos dados. 
• revisão da segurança do acesso. 

Avaliar se satisfaz a definição de ativo intangível 
e os critérios de reconhecimento definidos no 
item 18 da NBC TG 04, caso em que o gasto 
deve ser reconhecido como valor do ativo do 
website. 
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Fase/Natureza do gasto Tratamento contábil 
• análise da utilização do website. 
  
Outros  
  
• Custos administrativos, com vendas, e outros 

gerais, a menos que possam ser diretamente 
atribuídos à preparação do website para fun-
cionar da forma pretendida pela administra-
ção. 

• ineficiências claramente identificadas e perdas 
operacionais iniciais incorridas antes de o 
website atingir o desempenho planejado (por 
exemplo, testes de início de operação). 

• treinamento de empregados para operar o 
website. 

Reconhecer como despesa quando incorrido, de 
acordo com os itens 65 a 70 da NBC TG 04. 

 
*  Todo o custo com o desenvolvimento de um website exclusivo ou 

principalmente para promover e anunciar os próprios produtos e servi-
ços da entidade deve ser reconhecido como despesa quando incorrido, 
de acordo com o item 68 da NBC TG 04. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Publicada no DOU, de 02-12-2010. 
(2) Redação dada pela NBC TG 04 (R1), publicada no DOU de 20-12-2013. 
(3) Redação dada pela NBC TG 04 (R2), publicada no DOU de 1º-12-2014. 
(4) Redação dada pela NBC TG 04 (R3), publicada no DOU de 06-11-2015. 
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A Resolução CFC n.º 1.329/11 alterou a sigla e a numeração desta Norma de NBC T 17 para NBC TG 
05 (R2) e de outras normas citadas: de NBC T 19.4 para NBC TG 07 (R1); de NBC T 19.7 para NBC 
TG 25; de NBC T 19.15 para NBC TG 10 (R1); de NBC T 19.27 para NBC TG 26 (R1); de NBC T 19.31 
para NBC TG 33; de NBC T 19.35 para NBC TG 35 (R1); de NBC T 19.36 para NBC TG 36 (R2); de 
NBC T 19.37 para NBC TG 18; e de NBC T 19.38 para NBC TG 19 (R1). 

 
 

RESOLUÇÃO CFC nº 1.297(1) 

de 17 de setembro de 2010 
 
 

Aprova a NBC TG 05 – Divulgação so-
bre Partes Relacionadas. 

 
 

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercí-
cio de suas atribuições legais e regimentais, e com fundamento no 
disposto na alínea “f” do art. 6º do Decreto-Lei nº 9.295-46, alterado 
pela Lei nº 12.249-10, 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Aprovar a NBC TG 05 – Divulgação sobre Partes Rela-

cionadas que tem por base o Pronunciamento Técnico CPC 05 (R1) 
(IAS 24 do IASB). 

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

aplicando-se aos exercícios encerrados a partir de dezembro de 2010, 
quando será revogada a Resolução CFC nº 1.145-08, publicada no 
DOU, Seção I, de 16-12-08. 

 
Brasília, 17 de setembro de 2010. 
 
Juarez Domingues Carneiro – Presidente 
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NBC TG 05 (R3) – DIVULGAÇÃO SOBRE PARTES 
RELACIONADAS 

 
A letra R mais o número que identifica sua alteração (R1, R2, ...) foi adicionada à sigla da 
Norma para identificar o número da consolidação e facilitar a pesquisa no site do CFC. As 
citações desta Norma em outras é identifica pela sua sigla sem a referência a R1, R2, pois, 
essas referências são sempre da norma em vigor, evitando, assim, que em cada alteração 
da norma não haja necessidade de se ajustar as citações em outras normas. 
 
Índice Item 
OBJETIVO 1 
ALCANCE 2 – 4 
PROPÓSITO DA DIVULGAÇÃO SOBRE PARTES RELACIONADAS 5 – 8 
DEFINIÇÕES 9 – 12 
DIVULGAÇÃO 13 – 27 
Todas as entidades 13 – 24 
Entidades relacionadas com o Estado 25 – 27 
EXEMPLOS ILUSTRATIVOS  
NOTA EXPLICATIVA À NORMA  

 

Objetivo 
 

1. O objetivo desta Norma é assegurar que as demonstrações con-
tábeis da entidade contenham as divulgações necessárias para chamar 
a atenção dos usuários para a possibilidade de o balanço patrimonial e 
a demonstração do resultado da entidade estarem afetados pela exis-
tência de partes relacionadas e por transações e saldos, incluindo 
compromissos, com referidas partes relacionadas. 

 

Alcance 
 

2. Esta Norma deve ser aplicada: 
(a) na identificação de relacionamentos e transações com partes 

relacionadas; 
(b) na identificação de saldos existentes, incluindo compromissos, 

entre a entidade que reporta a informação e suas partes relacionadas; 
(c) na identificação de circunstâncias sob as quais a divulgação 

dos itens (a) e (b) é exigida; e 
(d) na determinação das divulgações a serem feitas acerca desses 

itens. 
 

3. Esta Norma requer a divulgação de relacionamentos com par-
tes relacionadas, de transações e saldos existentes com partes relacio-
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nadas, incluindo compromissos, nas demonstrações contábeis consoli-
dadas e separadas de controladora ou investidores com controle con-
junto da investida ou com influência significativa sobre ela, apresen-
tadas de acordo com a NBC TG 35 – Demonstrações Separadas e a 
NBC TG 36 – Demonstrações Consolidadas. Esta Norma também 
deve ser aplicada às demonstrações contábeis individuais.(2) 

 

4. As transações com partes relacionadas e saldos existentes com 
outras entidades de grupo econômico devem ser divulgados nas de-
monstrações contábeis da entidade. As transações e os saldos inter-
companhias existentes com partes relacionadas são eliminados, exceto 
em relação àqueles entre entidade de investimento e suas controladas 
mensuradas ao valor justo por meio do resultado, na elaboração das 
demonstrações contábeis consolidadas do grupo econômico. (3) 

 

Propósito da divulgação sobre partes relacionadas 
 

5. Os relacionamentos com partes relacionadas são uma caracte-
rística normal do comércio e dos negócios. Por exemplo, as entidades 
realizam frequentemente parte das suas atividades por meio de contro-
ladas, empreendimentos controlados em conjunto (joint ventures) e 
coligadas. Nessas circunstâncias, a entidade tem a capacidade de afe-
tar as políticas financeiras e operacionais da investida por meio de 
controle pleno, controle compartilhado ou influência significativa. 

 

6. O relacionamento com partes relacionadas pode ter efeito na 
demonstração do resultado e no balanço patrimonial da entidade. As 
partes relacionadas podem levar a efeito transações que partes não 
relacionadas não realizariam. Por exemplo, a entidade que venda bens 
à sua controladora pelo custo pode não vender nessas condições a 
outro cliente. Além disso, as transações entre partes relacionadas po-
dem não ser feitas pelos mesmos montantes que seriam entre partes 
não relacionadas. 

 

7. A demonstração do resultado e o balanço patrimonial da enti-
dade podem ser afetados por um relacionamento com partes relacio-
nadas mesmo que não ocorram transações com essas partes relaciona-
das. A mera existência do relacionamento pode ser suficiente para 
afetar as transações da entidade com outras partes. Por exemplo, uma 
controlada pode cessar relações com um parceiro comercial quando da 
aquisição pela controladora de outra controlada dedicada à mesma 
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atividade do parceiro comercial anterior. Alternativamente, uma parte 
pode abster-se de agir por causa da influência significativa de outra. 
Por exemplo, uma controlada pode ser orientada pela sua controladora 
a não se envolver em atividades de pesquisa e desenvolvimento. 

 

8. Por essas razões, o conhecimento das transações, dos saldos exis-
tentes, incluindo compromissos, e dos relacionamentos da entidade com 
partes relacionadas pode afetar as avaliações de suas operações por parte 
dos usuários das demonstrações contábeis, inclusive as avaliações dos 
riscos e das oportunidades com os quais a entidade se depara. 

 

Definições 
 

9. Os seguintes termos são usados nesta Norma com os significa-
dos abaixo especificados: 

 

Parte relacionada é a pessoa ou a entidade que está relacionada 
com a entidade que está elaborando suas demonstrações contábeis 
(nesta Norma, tratada como “entidade que reporta a informação”). 

(a) Uma pessoa, ou um membro próximo de sua família, está re-
lacionada com a entidade que reporta a informação se: 

(i)  tiver o controle pleno ou compartilhado da entidade que 
reporta a informação; 
(ii)  tiver influência significativa sobre a entidade que reporta 

a informação; ou 
(iii)  for membro do pessoal chave da administração da entida-

de que reporta a informação ou da controladora da entidade que 
reporta a informação. 
 

(b) Uma entidade está relacionada com a entidade que reporta a 
informação se qualquer das condições abaixo for observada: 

(i)  a entidade e a entidade que reporta a informação são mem-
bros do mesmo grupo econômico (o que significa dizer que a 
controladora e cada controlada são inter-relacionadas, bem como 
as entidades sob controle comum são relacionadas entre si); 
(ii)  a entidade é coligada ou controlada em conjunto (joint ven-

ture) de outra entidade (ou coligada ou controlada em conjunto 
de entidade membro de grupo econômico do qual a outra entida-
de é membro); 
(iii)  ambas as entidades estão sob o controle conjunto (joint 

ventures) de uma terceira entidade; 
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(iv)  uma entidade está sob o controle conjunto (joint venture) 
de uma terceira entidade e a outra entidade for coligada dessa ter-
ceira entidade; 

(v)  a entidade é um plano de benefício pós-emprego cujos be-
neficiários são os empregados de ambas as entidades, a que re-
porta a informação e a que está relacionada com a que reporta a 
informação. Se a entidade que reporta a informação for ela pró-
pria um plano de benefício pós-emprego, os empregados que con-
tribuem com a mesma serão também considerados partes relacio-
nadas com a entidade que reporta a informação; 
(vi)  a entidade é controlada, de modo pleno ou sob controle 

conjunto, por uma pessoa identificada na letra (a); 
(vii)  uma pessoa identificada na letra (a)(i) tem influência signi-

ficativa sobre a entidade, ou for membro do pessoal chave da 
administração da entidade (ou de controladora da entidade); 
(viii)  a entidade, ou qualquer membro de grupo do qual ela faz 
parte, fornece serviços de pessoal-chave da administração da en-
tidade que reporta ou à controladora da entidade que reporta. (4) 
 

Transação com parte relacionada é a transferência de recursos, 
serviços ou obrigações entre uma entidade que reporta a informação e 
uma parte relacionada, independentemente de ser cobrado um preço 
em contrapartida. 

 

Membros próximos da família de uma pessoa são aqueles mem-
bros da família dos quais se pode esperar que exerçam influência ou 
sejam influenciados pela pessoa nos negócios desses membros com a 
entidade e incluem: 

(a) os filhos da pessoa, cônjuge ou companheiro(a); 
(b) os filhos do cônjuge da pessoa ou de companheiro(a); e 
(c) dependentes da pessoa, de seu cônjuge ou companheiro(a). 
 

Remuneração inclui todos os benefícios a empregados e adminis-
tradores (conforme definido na NBC TG 33 – Benefícios a Emprega-
dos), inclusive os benefícios dentro do alcance da NBC TG 10 – Pa-
gamento Baseado em Ações. Os benefícios a empregados são todas as 
formas de contrapartida paga, a pagar, ou proporcionada pela entida-
de, ou em nome dela, em troca de serviços que lhes são prestados. 
Também inclui a contrapartida paga em nome da controladora da enti-
dade em relação à entidade. A remuneração inclui: 

(a) benefícios de curto prazo a empregados e administradores, 
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tais como ordenados, salários e contribuições para a seguridade social, 
licença remunerada e auxílio-doença pago, participação nos lucros e 
bônus (se pagáveis dentro do período de doze meses após o encerra-
mento do exercício social) e benefícios não-monetários (tais como 
assistência médica, habitação, automóveis e bens ou serviços gratuitos 
ou subsidiados) para os atuais empregados e administradores; 

(b) benefícios pós-emprego, tais como pensões, outros benefí-
cios de aposentadoria, seguro de vida pós-emprego e assistência médi-
ca pós-emprego; 

(c) outros benefícios de longo prazo, incluindo licença por anos 
de serviço ou licenças sabáticas, jubileu ou outros benefícios por anos 
de serviço, benefícios de invalidez de longo prazo e, se não forem 
pagáveis na totalidade no período de doze meses após o encerramento 
do exercício social, participação nos lucros, bônus e remunerações 
diferidas; 

(d) benefícios de rescisão de contrato de trabalho; e 
(e) remuneração baseada em ações. 
 

Pessoal chave da administração são as pessoas que têm autorida-
de e responsabilidade pelo planejamento, direção e controle das ativi-
dades da entidade, direta ou indiretamente, incluindo qualquer admi-
nistrador (executivo ou outro) dessa entidade. 

 

Estado refere-se ao governo no seu sentido lato, agências de go-
verno e organizações similares, sejam elas municipais, estaduais, fede-
rais, nacionais ou internacionais. 

 

Entidade relacionada com o Estado é a entidade que é controla-
da, de modo pleno ou em conjunto, ou sofre influência significativa do 
Estado. 

 

Os termos “controle”, “entidade de investimento”, “controle conjun-
to” e “influência significativa” são definidos na NBC TG 36, na NBC TG 
19 e na NBC TG 18, respectivamente, e são utilizados nesta Norma com 
os significados especificados naquelas normas. (3) 

 

10. Ao considerar cada um dos possíveis relacionamentos com 
partes relacionadas, a atenção deve ser direcionada para a essência do 
relacionamento e não meramente para sua forma legal. 

 

11. No contexto desta Norma, não são partes relacionadas: 



 214

(a) duas entidades simplesmente por terem administrador ou ou-
tro membro do pessoal chave da administração em comum, ou porque 
um membro do pessoal chave da administração da entidade exerce 
influência significativa sobre a outra entidade; 

(b) dois empreendedores em conjunto simplesmente por com-
partilharem o controle conjunto sobre um empreendimento controlado 
em conjunto (joint venture); (2) 

(c) (i) entidades que proporcionam financiamentos; 
 (ii) sindicatos; 
 (iii) entidades prestadoras de serviços públicos; e 
 (iv) departamentos e agências de Estado que não controlam, 
de modo pleno ou em conjunto, ou exercem influência significativa 
sobre a entidade que reporta a informação, simplesmente em virtude 
dos seus negócios normais com a entidade (mesmo que possam afetar 
a liberdade de ação da entidade ou participar no seu processo de to-
mada de decisões); 

(d) cliente, fornecedor, franqueador, concessionário, distribuidor 
ou agente geral com quem a entidade mantém volume significativo de 
negócios, meramente em razão da resultante dependência econômica. 

 

12. Na definição de parte relacionada, uma coligada inclui con-
troladas dessa coligada e uma entidade sob controle conjunto (joint 
venture) inclui controladas de entidade sob controle compartilhado 
(joint venture). Portanto, por exemplo, a controlada de uma coligada e 
o investidor que exerce influência significativa sobre a coligada são 
partes relacionadas um com o outro. 

 

Divulgação 
 

Todas as entidades 
 

13. Os relacionamentos entre controladora e suas controladas de-
vem ser divulgados independentemente de ter havido ou não transações 
entre essas partes relacionadas. A entidade deve divulgar o nome da sua 
controladora direta e, se for diferente, da controladora final. Se nem a 
controladora direta tampouco a controladora final elaborarem demons-
trações contábeis consolidadas disponíveis para o público, o nome da 
controladora do nível seguinte da estrutura societária que proceder à 
elaboração de ditas demonstrações também deve ser divulgado. 

 

14. Para possibilitar que os usuários de demonstrações contábeis 
formem uma visão acerca dos efeitos dos relacionamentos entre partes 
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relacionadas na entidade, é apropriado divulgar o relacionamento entre 
partes relacionadas quando existir controle, tendo havido ou não tran-
sações entre as partes relacionadas. 

 

15. A obrigatoriedade de divulgação de relacionamentos de partes 
relacionadas entre controladoras e suas controladas é uma exigência 
adicional ao já requerido na NBC TG 35 e NBC TG 45 – Divulgação 
de Participações em Outras Entidades. (2) 

 

16. O item 13 desta Norma refere-se à controladora do nível se-
guinte da estrutura societária. A controladora do nível seguinte da 
estrutura societária é a primeira controladora do grupo, acima da con-
troladora direta imediata, que produza demonstrações contábeis con-
solidadas disponíveis para o público. 

 

17. A entidade deve divulgar a remuneração do pessoal chave da 
administração no total e para cada uma das seguintes categorias: 

(a) benefícios de curto prazo a empregados e administradores; 
(b) benefícios pós-emprego; 
(c) outros benefícios de longo prazo; 
(d) benefícios de rescisão de contrato de trabalho; e 
(e) remuneração baseada em ações. 
 

17A. Se a entidade obtém serviços de pessoal-chave da adminis-
tração de outra entidade (entidade administradora), a entidade não é 
obrigada a aplicar os requisitos do item 17 na remuneração paga ou a 
pagar pela entidade administradora aos empregados ou diretores da 
entidade administradora. (4)

 

 

18. Se a entidade tiver realizado transações entre partes relacio-
nadas durante os períodos cobertos pelas demonstrações contábeis, a 
entidade deve divulgar a natureza do relacionamento entre as partes 
relacionadas, assim como as informações sobre as transações e saldos 
existentes, incluindo compromissos, necessárias para a compreensão 
dos usuários do potencial efeito desse relacionamento nas demonstra-
ções contábeis. Esses requisitos de divulgação são adicionais aos refe-
ridos no item 17. No mínimo, as divulgações devem incluir: 

(a) montante das transações; 
(b) montante dos saldos existentes, incluindo compromissos, e: 

(i)  seus prazos e condições, incluindo eventuais garantias, e a 
natureza da contrapartida a ser utilizada na liquidação; e 
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(ii)  detalhes de quaisquer garantias dadas ou recebidas; 
(c) provisão para créditos de liquidação duvidosa relacionada 

com o montante dos saldos existentes; e 
(d) despesa reconhecida durante o período relacionada a dívidas 

incobráveis ou de liquidação duvidosa de partes relacionadas. 
 

18A. Valores incorridos pela entidade para a prestação de servi-
ços de pessoal-chave da administração, que são fornecidos por entida-
de administradora separada, devem ser divulgados. (4) 

 

19. As divulgações requeridas no item 18 devem ser feitas sepa-
radamente para cada uma das seguintes categorias: 

(a) controladora; 
(b) entidades com controle conjunto da entidade ou influência 

significativa sobre a entidade que reporta a informação; (2) 
(c) controladas; 
(d) coligadas; 
(e) empreendimentos controlados em conjunto (joint ventures) 

em que a entidade seja investidor conjunto; (2) 
(f) pessoal chave da administração da entidade ou de sua con-

troladora; e 
(g) outras partes relacionadas. 
 

20. A classificação de montantes a pagar e a receber de partes re-
lacionadas em diferentes categorias conforme requerido no item 19 é 
uma extensão dos requerimentos de divulgação da NBC TG 26 – A-
presentação das Demonstrações Contábeis, para informações a serem 
prestadas no balanço patrimonial ou nas notas explicativas que o a-
companham. As categorias de partes relacionadas são ampliadas para 
proporcionar uma análise mais abrangente dos saldos entre partes 
relacionadas, aplicando-a a transações com essas partes. 

 

21. Seguem exemplos de transações que devem ser divulgadas, se 
feitas com parte relacionada: 

(a) compras ou vendas de bens (acabados ou não acabados); 
(b) compras ou vendas de propriedades e outros ativos; 
(c) prestação ou recebimento de serviços; 
(d) arrendamentos; 
(e) transferências de pesquisa e desenvolvimento; 
(f) transferências mediante acordos de licença; 
(g) transferências de natureza financeira (incluindo empréstimos 
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e contribuições para capital em dinheiro ou equivalente); 
(h) fornecimento de garantias, avais ou fianças; 
(i) assunção de compromissos para fazer alguma coisa para o 

caso de um evento particular ocorrer ou não no futuro, incluindo con-
tratos a executar (*) (reconhecidos ou não); e 

(j) liquidação de passivos em nome da entidade ou pela entida-
de em nome de parte relacionada. 

 

(*) A NBC TG 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes define 
contratos a executar como sendo contratos por meio dos quais nenhuma parte cumpriu 
qualquer das suas obrigações ou ambas as partes só tenham parcialmente cumprido as 
suas obrigações em igual extensão. 

 

22. A participação de controladora ou controlada em plano de be-
nefícios definidos que compartilha riscos entre entidades de grupo 
econômico é considerada uma transação entre partes relacionadas (ver 
item 34B da NBC TG 33 – Benefícios a Empregados). 

 

22A. Para quaisquer transações entre partes relacionadas, faz-se 
necessária a divulgação das condições em que as mesmas transações 
foram efetuadas. Transações atípicas com partes relacionadas após o 
encerramento do exercício ou período também devem ser divulgadas. 

 

23. As divulgações de que as transações com partes relacionadas 
foram realizadas em termos equivalentes aos que prevalecem nas tran-
sações com partes independentes são feitas apenas se esses termos 
puderem ser efetivamente comprovados. 

 

24. Os itens de natureza similar podem ser divulgados de forma 
agregada, exceto quando a divulgação em separado for necessária para 
a compreensão dos efeitos das transações com partes relacionadas nas 
demonstrações contábeis da entidade. 

 

Entidades relacionadas com o Estado 
 

25. A entidade que reporta a informação está isenta das exigências 
de divulgação do item 18 no tocante a transações e saldos mantidos com 
partes relacionadas, incluindo compromissos, quando a parte for: 

(a) um ente estatal que tenha controle, controle conjunto ou que 
exerça influência significativa sobre a entidade que reporta a informa-
ção; e (2) 

(b) outra entidade que seja parte relacionada, pelo fato de o 
mesmo ente estatal deter o controle ou o controle conjunto, ou exercer 
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influência significativa, sobre ambas as partes (a entidade que reporta 
a informação e a outra entidade). (2) 

 

26. Se a entidade que reporta a informação aplicar a isenção do 
item 25, ela deve divulgar o que segue acerca de saldos mantidos e 
transações aos quais se refere o item 25: 

(a) o nome do ente estatal e a natureza de seu relacionamento 
com a entidade que reporta a informação (por exemplo, controle, ple-
no ou compartilhado, ou influência significativa); 

(b) a informação que segue, em detalhe suficiente, para possibi-
litar a compreensão dos usuários das demonstrações contábeis da enti-
dade dos efeitos das transações com partes relacionadas nas suas de-
monstrações contábeis: 

(i)  natureza e montante de cada transação individualmente 
significativa; e 

(ii)  para outras transações que no conjunto são significativas, 
mas individualmente não o são, uma indicação qualitativa e 
quantitativa de sua extensão. Tipos de transações incluem aque-
las enumeradas no item 21. 

 

27. Ao recorrer ao julgamento para determinar o nível de detalhe 
a ser divulgado de acordo com as exigências do item 26(b), a adminis-
tração da entidade que reporta a informação deve considerar o quão 
próximo é o relacionamento com a parte relacionada, e outros fatores 
relevantes para o estabelecimento do nível de significância da transa-
ção, ao avaliar se a transação é: 

(a) significativa em termos de magnitude; 
(b) realizada fora das condições de mercado; 
(c) foge das operações normais do dia a dia dos negócios, como 

a compra e venda de negócios; 
(d) divulgada para autoridades de supervisão ou regulação; 
(e) reportada a administradores seniores; 
(f) sujeita à aprovação dos acionistas. 
 
Em razão dessas alterações, as disposições não alteradas desta 

Norma são mantidas e a sigla da NBC TG 05 (R2), publicada no 
DOU, Seção I, de 17-4-14, passa a ser NBC TG 05 (R3). 
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As alterações desta Norma entram em vigor na data de sua publi-
cação, aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro 
de 2015. 

 
Brasília, 21 de novembro de 2014. 
 
Zulmir Ivânio Breda – Presidente em exercício 
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EXEMPLOS ILUSTRATIVOS 
 
Os exemplos a seguir acompanham, mas não são parte integrante da 
NBC TG 05  – Divulgação sobre Partes Relacionadas. Eles ilustram: 
 

• a isenção parcial das entidades relacionadas com o Estado; e 
• como a definição de parte relacionada seria aplicada em cir-

cunstâncias específicas. 
 

Nos exemplos, as referências a demonstrações contábeis devem ser 
entendidas como referências a demonstrações contábeis individuais, 
separadas ou consolidadas. 

 

Isenção parcial das entidades relacionadas com o estado 
 

Exemplo 1 – Isenção de divulgação (item 25) 
 

EI1.  O ente estatal G controla direta ou indiretamente as entida-
des 1 e 2 e as entidades A, B, C e D. A pessoa X é membro 
do pessoal chave da administração da entidade 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EI2.  Para as demonstrações contábeis da entidade A, a isenção 

do item 25 deve ser aplicada a: 
(a) transações com o ente estatal G; e 
(b) transações com as entidades 1 e 2 e com as entidades B, 

C e D. 
 

 Contudo, a isenção não deve ser aplicada em transações 
com a pessoa X. 

 

Ente Estatal G 

Entidade 1 

Entidade A 

Entidade 2 

Entidade B Entidade C Entidade D 

Pessoa 

X 



 221

Exigências de divulgação quando a isenção é aplicada (item 26) 
 

EI3.  Nas demonstrações contábeis da entidade A, um exemplo 
de divulgação para pleno atendimento ao item 26(b)(i), pa-
ra transações individualmente significativas, poderia ser: 

 

Exemplo de divulgação para transações individualmente significati-
vas realizadas fora das condições de mercado 

 

Em 15 de janeiro de 20X1, a entidade A, companhia prestadora de 
serviços públicos de caráter essencial, da qual o ente estatal G detém 
indiretamente 75% das ações, vendeu uma área de 10 hectares para 
outra entidade relacionada com o Estado, também prestadora de servi-
ços públicos de caráter essencial, por $ 5 milhões. Em 31 de dezembro 
de 20X0, uma área de terreno em localidade similar, com tamanho 
similar e com características similares, foi vendida por $ 3 milhões. 
Não ocorreu nenhuma valorização ou desvalorização da área nesse 
interstício temporal. Ver nota X (às demonstrações contábeis) para 
divulgação de assistências governamentais, conforme requerido pela 
NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e notas Y e Z 
(às demonstrações contábeis) para atendimento de outras normas do 
CFC relevantes. 

 

Exemplo de divulgação para transações individualmente significati-
vas realizadas em decorrência do tamanho da transação 

 

No exercício encerrado em dezembro de 20X1, o ente estatal G con-
cedeu à entidade A, companhia prestadora de serviços públicos de 
caráter essencial, da qual o ente estatal G detém indiretamente 75% 
das ações, um empréstimo equivalente a 50% das suas necessidades 
de capitalização (funding), a ser pago em prestações trimestrais ao 
longo dos próximos 5 anos. Os juros cobrados pelo empréstimo foram 
de 3% a.a., o que é comparável com o custo que a entidade A iria in-
correr normalmente em empréstimos bancários (*). Ver as notas Y e Z 
(às demonstrações contábeis) para atendimento de outras normas do 
CFC relevantes. 

 
(*)  Se a entidade que reporta a informação concluir que essa transação constitui 

uma assistência governamental, ela deve levar em consideração as exigências de 
divulgação previstas na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamen-
tais. 
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Exemplo de divulgação de transações coletivamente significativas 
 

Nas demonstrações contábeis da entidade A, um exemplo de divulga-
ção para pleno atendimento ao item 26(b)(ii), para transações coleti-
vamente significativas, pode ser: 
 

O ente estatal G detém, indiretamente, 75% das ações da entidade A. 
As transações significativas da entidade A com o ente estatal G e com 
outras entidades controladas, de modo pleno ou em conjunto, ou que 
sofram influência significativa do ente estatal G são [grande parte de 
suas receitas com vendas de produtos ou compras de matérias-primas] 
ou [cerca de 50% de suas receitas com vendas de produtos e cerca de 
35% de suas compras de matérias-primas]. 
 

A companhia ainda se beneficia das garantias do ente estatal G em 
empréstimos bancários obtidos. Ver nota X (às demonstrações contá-
beis) para divulgação de assistências governamentais, conforme re-
querido pela NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais 
e notas Y e Z (às demonstrações contábeis) para atendimento de ou-
tras normas do CFC relevantes. 
 

Definição de parte relacionada 
 

Exemplo 2 – Coligadas e controladas 
 

EI4.  A entidade controladora detém o controle das entidades A, 
B e C e exerce influência significativa sobre as entidades 1 
e 2. A controlada C exerce influência significativa sobre a 
coligada 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controladora 

Controlada A Controlada B 

Controlada C 

Coligada 1 Coligada 2 

Coligada 3 
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EI5.  Para fins das demonstrações contábeis separadas e indivi-
duais, as controladas A, B e C e as coligadas 1, 2 e 3 são 
consideradas partes relacionadas (item 9(b)(i) e (ii)). 

 
EI6.  Para fins das demonstrações contábeis da controlada A, a 

controladora, as controladas B e C e as coligadas 1, 2 e 3 
são consideradas partes relacionadas. Para fins das de-
monstrações contábeis separadas e individuais da controla-
da B, a controladora, as controladas A e C e as coligadas 1, 
2 e 3 são consideradas partes relacionadas. Para fins das 
demonstrações contábeis da controlada C, a controladora, 
as controladas A e B e as coligadas 1, 2 e 3 são considera-
das partes relacionadas (item 9(b)(i) e (ii)). 

 
EI7.  Para fins das demonstrações contábeis das coligadas 1, 2 e 

3, a controladora e as controladas A, B e C são considera-
das partes relacionadas. As coligadas 1, 2 e 3 não são con-
sideradas partes relacionadas entre elas (item 9(b)(ii)). 

 
EI8.  Para fins das demonstrações contábeis consolidadas da 

controladora, as coligadas 1, 2 e 3 são consideradas partes 
relacionadas com o grupo econômico (item 9(b)(ii)). 

 
Exemplo 3 – Pessoal chave da administração 
 
EI9.  A pessoa X detém 100% de investimento na entidade A e é 

membro do pessoal chave da administração da entidade C. 
A entidade B detém 100% de investimento na entidade C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EI10.  Para fins das demonstrações contábeis da entidade C, a 

entidade A é parte relacionada com a entidade C em função 

Pessoa X Entidade B 

Entidade C Entidade A 
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de a pessoa X controlar a entidade A e ser membro do pes-
soal chave da administração da entidade C (item 9(b)(vi)-
(a)(iii)). 

 
EI11.  Para fins das demonstrações contábeis da entidade C, a 

entidade A também é parte relacionada com a entidade C 
se a pessoa X for membro do pessoal chave da administra-
ção da entidade B e não for da entidade C (item 9(b)(vi)-
(a)(iii)). 

 
EI12.  Ademais, as possíveis situações descritas nos itens EI10 e 

EI11 produzem os mesmos efeitos se a pessoa X controlar 
de modo compartilhado a entidade A (item 9(b)(vi)-
(a)(iii)). (Se a pessoa X exercer tão somente influência sig-
nificativa sobre a entidade A e não controlá-la de modo 
pleno ou em conjunto, então as entidades A e C não são 
consideradas partes relacionadas uma da outra). 

 
EI13.  Para fins das demonstrações contábeis da entidade A, a 

entidade C é parte relacionada com a entidade A em função 
de a pessoa X controlar a entidade A e ser membro do pes-
soal chave da administração da entidade C (item 9(b)(vii)-
(a)(i)). 

 
EI14.  Ademais, a possível situação descrita no item EI13 produz 

o mesmo efeito se a pessoa X controlar de modo conjunto 
a entidade A. Produzirá também o mesmo efeito se a pes-
soa X for membro do pessoal chave da administração da 
entidade B e não for da entidade C (item 9(b)(vii)-(a)(i)). 

 
EI15.  Para fins das demonstrações contábeis consolidadas da 

entidade B, a entidade A é parte relacionada como grupo 
econômico, se a pessoa X for membro do pessoal chave da 
administração do grupo (item 9(b)(vi)-(a)(iii)). 

 
Exemplo 4 – Pessoa como investidora 
 
EI16.  A pessoa X tem investimento na entidade A e na entidade 

B 
 



 225

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EI17.  Para fins das demonstrações contábeis da entidade A, se a 

pessoa X controlar, de modo pleno ou em conjunto, a enti-
dade A, a entidade B é considerada parte relacionada da 
entidade A quando X controlar, de modo pleno ou em con-
junto, ou exercer influência significativa sobre a entidade 
B (item 9(b)(vi)-(a)(i) e item 9(b)(vii)-(a)(i)). 

 

EI18.  Para fins das demonstrações contábeis da entidade B, se a 
pessoa X controlar, de modo pleno ou em conjunto, a enti-
dade A, a entidade A é considerada parte relacionada da 
entidade B quando X controlar, de modo pleno ou em con-
junto, ou exercer influência significativa sobre a entidade 
B (item 9(b)(vi)-(a)(i) e item 9(b)(vi)-(a)(ii)). 

 

EI19.  Se a pessoa X exercer influência significativa sobre ambas 
as entidades A e B, as entidades A e B não são considera-
das partes relacionadas uma da outra. 

 

Exemplo 5 – Membros próximos à família detentora de holding de 
investimentos 

 

EI20.  A pessoa X é sócia de Y. A pessoa X tem investimento na 
entidade A e a pessoa Y tem investimento na entidade B. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pessoa X 

Entidade A Entidade B 

Pessoa X Pessoa Y 

Entidade B Entidade A 
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EI21.  Para fins das demonstrações contábeis da entidade A, se a 
pessoa X controlar, de modo pleno ou em conjunto, a enti-
dade A, a entidade B é considerada parte relacionada com 
a entidade A quando a pessoa Y controlar, de modo pleno 
ou em conjunto, ou exercer influência significativa sobre a 
entidade B (item 9(b)(vi)-(a)(i) e item 9(b)(vii)-(a)(i)). 

 
EI22.  Para fins das demonstrações contábeis da entidade B, se a 

pessoa X controlar, de modo pleno ou em conjunto, a enti-
dade A, a entidade A é considerada parte relacionada com 
a entidade B, quando a pessoa Y controlar, de modo pleno 
ou em conjunto, ou exercer influência significativa sobre a 
entidade B (item 9(b)(vi)-(a)(i) e item 9(b)(vi)-(a)(ii)). 

 
EI23.  Se a pessoa X exercer influência significativa sobre a enti-

dade A e a pessoa Y exercer influência significativa sobre 
a entidade B, as entidades A e B não são consideradas par-
tes relacionadas uma da outra. 

 
Exemplo 6 – Entidade que exerça controle compartilhado (ventu-
rer) 
 
EI24.  A entidade A controla de modo conjunto a entidade B e, 

simultaneamente, exerce influência significativa e controla 
de modo conjunto a entidade C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EI25.  Para fins das demonstrações contábeis da entidade B, a 

entidade C é considerada parte relacionada com a entidade 
B (item 9(b)(iii) e (iv)). 

 

Entidade A 

Entidade B Entidade C 
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EI26.  Similarmente, para fins das demonstrações contábeis da 
entidade C, a entidade B é considerada parte relacionada 
com a entidade C (item 9(b)(iii) e (iv)). 

 
Exemplo 7 - Outras transações que devem ser divulgadas 
 
EI27.  Se ocorrerem com uma parte relacionada, em complemento 

aos constantes no item 21 da Norma, as seguintes transa-
ções devem ser divulgadas:  
(a) prestação de serviços administrativos e/ou qualquer for-

ma de utilização da estrutura física ou de pessoal da enti-
dade pela outra ou outras, com ou sem contraprestação 
financeira; 

(b) aquisição de direitos ou opções de compra ou qualquer 
outro tipo de benefício e seu respectivo exercício do di-
reito; 

(c) quaisquer transferências de bens, direitos e obrigações;  
(d) concessão de comodato de bens imóveis ou móveis de 

qualquer natureza; 
(e) manutenção de quaisquer benefícios para empregados de 

partes relacionadas, tais como: planos suplementares de 
previdência social, plano de assistência médica, refeitó-
rio, centros de recreação, etc.; 

(f) limitações mercadológicas e tecnológicas. 
 
NOTA EXPLICATIVA À NORMA 
 
NE1.  Esta nota explicativa acompanha, mas não é parte integran-

te da Norma. Destina-se esta nota a evidenciar situações 
em que a Norma possui certas diferenças com relação às 
Normas Internacionais de Contabilidade emitidas pelo 
IASB e, após isso, comentá-las. 

 
NE2.  O item 22A não existe na versão do IASB; assim, é um 

requerimento adicional no Brasil, mas não necessariamente 
em outras jurisdições. 

 
NE3.  O exemplo 7, item EI 27, do anexo exemplos ilustrativos, 

que acompanha, mas não é parte integrante da Norma, não 
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existe na versão do IASB; esse foi um exemplo adicional 
que não contradiz a Norma. 

 
NE4.  O IASB, por meio do seu documento denominado State-

ment of Best Practice: Working Relationships between the 
IASB and other Accounting Standard-Setters, admite que 
as jurisdições façam exigências de informações adicionais 
às requeridas por ele e declara que isso não impede que as 
demonstrações contábeis assim elaboradas possam ser de-
claradas como estando conforme as Normas Internacionais 
de Contabilidade por ele emitidas. 

 
NE5.  Assim, a existência das diferenças comentadas nos itens 

NE2 e NE3 não faz com que as divulgações sobre partes 
relacionadas conforme esta Norma não estejam em con-
formidade com as normas do IASB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Publicada no DOU, de 07-10-2010. 
(2) Redação dada pela NBC TG 05 (R1), publicada no DOU de 20-12-2013. 
(3) Redação dada pela NBC TG 05 (R2), publicada no DOU de 17-04-2014. 
(4) Redação dada pela NBC TG 05 (R3), publicada na DOU de 1º-12-2014. 
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A Resolução CFC n.º 1.329/11 alterou a sigla e a numeração desta Norma de NBC T 10.2 para NBC TG 
06 (R1) e de outras normas citadas: de NBC T 19.1 para NBC TG 27 (R1); de NBC T 19.8 para NBC TG 
04 (R1); de NBC T 19.10 para NBC TG 01 (R2); de NBC T 19.26 para NBC TG 28 (R1); de NBC T 19.27 
para NBC TG 26 (R1); de NBC T 19.28 para NBC TG 31 (R2); de NBC T 19.29 para NBC TG 29 (R1); e de 
NBC T 19.34 para NBC TG 40 (R1). 

 
 

RESOLUÇÃO CFC nº 1.304(1) 
de 25 de novembro de 2010 

 
 

Aprova a NBC TG 06 – Operações de 
Arrendamento Mercantil. 

 
 

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercí-
cio de suas atribuições legais e regimentais, e com fundamento no 
disposto na alínea “f” do art. 6º do Decreto-Lei n.º 9.295-46, alterado 
pela Lei n.º 12.249-10, 

 
RESOLVE:  
 
Art. 1º Aprovar a NBC TG 06 – Operações de Arrendamento 

Mercantil que tem por base o Pronunciamento Técnico CPC 06 (R1) 
(IAS 17 do IASB). 

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

aplicando-se aos exercícios encerrados a partir de dezembro de 2010, 
quando será revogada a Resolução CFC n.º 1.141-08, publicada no 
DOU, Seção I, de 28-11-08. 

 
Brasília, 25 de novembro de 2010. 
 
Juarez Domingues Carneiro – Presidente 
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NBC TG 06 (R2) – OPERAÇÕES DE 
ARRENDAMENTO MERCANTIL 

 
A letra R mais o número que identifica sua alteração (R1, R2, ...) foi adicionada à sigla da 
Norma para identificar o número da consolidação e facilitar a pesquisa no site do CFC. As 
citações desta Norma em outras é identifica pela sua sigla sem a referência a R1, R2, pois, essas 
referências são sempre da norma em vigor, evitando, assim, que em cada alteração da norma 
não haja necessidade de se ajustar as citações em outras normas. 
 

Índice Item 
OBJETIVO 1 
ALCANCE 2 – 3 
DEFINIÇÕES 4 – 6 
CLASSIFICAÇÃO DO ARRENDAMENTO MERCANTIL 7 – 19 
ARRENDAMENTO MERCANTIL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ARREN-
DATÁRIO 

20 – 35 

Arrendamento mercantil financeiro 20 – 32 
Reconhecimento inicial 20 - 24 
Mensuração subsequente 25 – 30 
Divulgação 31 – 32 

Arrendamento mercantil operacional 33 – 35 
Divulgação 35 

ARRENDAMENTO MERCANTIL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO 
ARRENDADOR 

36 – 57 

Arrendamento mercantil financeiro 36 – 48 
Reconhecimento inicial 36 – 38 
Mensuração subsequente 39 – 46 
Divulgação 47 – 48 

Arrendamento mercantil operacional 49 – 57 
Divulgação 56 – 57 

TRANSAÇÃO DE VENDA E LEASEBACK 58 – 66 
GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO  

 

Objetivo 
 

1. O objetivo desta Norma é estabelecer, para arrendatários e ar-
rendadores, políticas contábeis e divulgações apropriadas a aplicar em 
relação a arrendamentos mercantis. 

 

Alcance 
 

2. Esta Norma deve ser aplicada na contabilização de todas as 
operações de arrendamento mercantil (leasing) que não sejam: 

(a) arrendamentos mercantis para explorar ou usar minério, pe-
tróleo, gás natural e recursos similares não regeneráveis; e  

(b) acordos de licenciamento para itens tais como fitas cinema-
tográficas, registros de vídeo, peças de teatro, manuscritos, patentes e 
direitos autorais (copyrights).  
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Esta Norma, entretanto, não deve ser aplicada como base de men-
suração para:  

(a) propriedade detida por arrendatário que seja contabilizada 
como propriedade de investimento (ver NBC TG 28 – Propriedade 
para Investimento);  

(b) propriedade de investimento fornecida pelos arrendadores sob 
a forma de arrendamentos mercantis operacionais (ver NBC TG 28);  

(c) ativos biológicos dentro do alcance da NBC TG 29 – Ativo 
Biológico e Produto Agrícola detidos por arrendatários sob a forma de 
arrendamentos mercantis financeiros; ou (3) 

(d) ativos biológicos dentro do alcance da NBC TG 29 forneci-
dos por arrendadores sob a forma de arrendamentos mercantis opera-
cionais. (3) 

 
3. Esta Norma aplica-se a acordos que transfiram o direito de usar 

ativos mesmo que existam serviços substanciais relativos ao funcio-
namento ou à manutenção de tais ativos prestados pelos arrendadores. 
Esta Norma não se aplica a acordos que sejam contratos de serviço 
que não transfiram o direito de usar os ativos de uma parte contratante 
para a outra. 

 
Definições 
 
4. Os seguintes termos são usados nesta Norma, com os signifi-

cados especificados: 
 

Arrendamento mercantil é um acordo pelo qual o arrendador 
transmite ao arrendatário em troca de um pagamento ou série de paga-
mentos o direito de usar um ativo por um período de tempo acordado. 

 

Arrendamento mercantil financeiro é aquele em que há transfe-
rência substancial dos riscos e benefícios inerentes à propriedade de 
um ativo. O título de propriedade pode ou não vir a ser transferido. 

 

Arrendamento mercantil operacional é um arrendamento mer-
cantil diferente de um arrendamento mercantil financeiro. 

 
Arrendamento mercantil não cancelável é um arrendamento mer-

cantil que é cancelável apenas: 
(a) após a ocorrência de alguma contingência remota;  
(b) com a permissão do arrendador;  
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(c) se o arrendatário contratar um novo arrendamento mercantil 
para o mesmo ativo ou para um ativo equivalente com o mesmo ar-
rendador; ou  

(d) após o pagamento pelo arrendatário de uma quantia adicio-
nal tal que, no início do arrendamento mercantil, a continuação do 
arrendamento mercantil seja razoavelmente certa. 

 
Início do arrendamento mercantil é a mais antiga entre a data do 

acordo de arrendamento mercantil e a data de um compromisso assu-
mido pelas partes quanto às principais disposições do arrendamento 
mercantil. Nessa data:  

(a) um arrendamento mercantil deve ser classificado como ar-
rendamento mercantil financeiro ou arrendamento mercantil operacio-
nal; e 

(b) no caso de arrendamento mercantil financeiro, as quantias a 
reconhecer no começo do prazo do arrendamento mercantil são deter-
minadas. 

 

Começo do prazo do arrendamento mercantil é a data a partir da 
qual o arrendatário passa a poder exercer o seu direito de usar o ativo 
arrendado. É a data do reconhecimento inicial do arrendamento mer-
cantil (isto é, o reconhecimento dos ativos, passivos, receita ou despe-
sas resultantes do arrendamento mercantil, conforme for apropriado). 

 

Prazo do arrendamento mercantil é o período não cancelável pe-
lo qual o arrendatário contratou o arrendamento mercantil do ativo 
juntamente com quaisquer prazos adicionais pelos quais o arrendatário 
tem a opção de continuar a arrendar o ativo, com ou sem pagamento 
adicional, quando no início do arrendamento mercantil for razoavel-
mente certo que o arrendatário exercerá a opção. 

 

Pagamentos mínimos do arrendamento mercantil são os paga-
mentos durante o prazo do arrendamento mercantil que o arrendatário 
está ou possa vir a ser obrigado a fazer, excluindo pagamento contin-
gente, custos relativos a serviços e impostos a serem pagos pelo arren-
dador e a ele serem reembolsados, juntamente com:  

(a) para o arrendatário, quaisquer quantias garantidas pelo ar-
rendatário ou por parte relacionada a ele; ou  

(b) para o arrendador, qualquer valor residual garantido ao ar-
rendador: 

(i) pelo arrendatário; 
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(ii)  por parte relacionada com o arrendatário; ou  
(iii)  por terceiro não relacionado com o arrendador que seja fi-

nanceiramente capaz de dar cumprimento às obrigações segundo 
a garantia. 
 

Contudo, se o arrendatário tiver a opção de comprar o ativo por 
um preço que se espera seja suficientemente mais baixo do que o valor 
justo na data em que a opção se torne exercível, para que, no início do 
arrendamento mercantil, seja razoavelmente certo que a opção será 
exercida, os pagamentos mínimos do arrendamento mercantil compre-
endem os pagamentos mínimos a serem feitos durante o prazo do ar-
rendamento mercantil até a data esperada do exercício dessa opção de 
compra e o pagamento necessário para exercê-la. 

 

Valor justo é o valor pelo qual um ativo pode ser negociado, ou 
um passivo liquidado, entre partes interessadas, conhecedoras do ne-
gócio e independentes entre si, com a ausência de fatores que pressio-
nem para a liquidação da transação ou que caracterizem transação 
compulsória. 

 

Vida econômica é:  
(a) o período durante o qual se espera que um ativo seja econo-

micamente utilizável por um ou mais usuários; ou  
(b) o número de unidades de produção ou de unidades seme-

lhantes que um ou mais usuários esperam obter do ativo. 
 
Vida útil é o período remanescente estimado, a partir do começo 

do prazo do arrendamento mercantil, sem limitação pelo prazo do 
arrendamento mercantil, durante o qual se espera que os benefícios 
econômicos incorporados no ativo sejam consumidos pela entidade. 

 
Valor residual garantido é: 
(a) para um arrendatário, a parte do valor residual que seja ga-

rantida por ele ou por parte a ele relacionada (sendo o valor da garan-
tia o valor máximo que possa, em qualquer caso, tornar-se pagável); e  

(b) para um arrendador, a parte do valor residual que seja garan-
tida pelo arrendatário ou por terceiro não relacionado com o arrenda-
dor que seja financeiramente capaz de satisfazer as obrigações cober-
tas pela garantia. 
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Valor residual não garantido é a parte do valor residual do ativo ar-
rendado, cuja realização pelo arrendador não esteja assegurada ou esteja 
unicamente garantida por uma parte relacionada com o arrendador. 

 
Custos diretos iniciais são custos incrementais que são direta-

mente atribuíveis à negociação e estruturação de um arrendamento 
mercantil, exceto os custos incorridos pelos arrendadores fabricantes 
ou comerciantes. 

 
Investimento bruto no arrendamento mercantil é a soma:  
(a) dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil a rece-

ber pelo arrendador segundo um arrendamento mercantil financeiro; e 
(b) de qualquer valor residual não garantido atribuído ao arren-

dador. 
 
Investimento líquido no arrendamento mercantil é o investimento 

bruto no arrendamento mercantil descontado à taxa de juros implícita 
no arrendamento mercantil. 

 
Receita financeira não realizada é a diferença entre:  
(a) o investimento bruto no arrendamento mercantil; e  
(b) o investimento líquido no arrendamento mercantil. 
 
Taxa de juros implícita no arrendamento mercantil é a taxa de 

desconto que, no início do arrendamento mercantil, faz com que o 
valor presente agregado: a) dos pagamentos mínimos do arrendamento 
mercantil; e b) do valor residual não garantido seja igual à soma (i) do 
valor justo do ativo arrendado e (ii) de quaisquer custos diretos ini 
ciais do arrendador. 

 
Taxa de juros incremental de financiamento do arrendatário é a 

taxa de juros que o arrendatário teria de pagar num arrendamento mer-
cantil semelhante ou, se isso não for determinável, a taxa em que, no 
início do arrendamento mercantil, o arrendatário incorreria ao pedir 
emprestado por prazo semelhante, e com segurança semelhante, os 
fundos necessários para comprar o ativo. 

 
Pagamento contingente é a parcela dos pagamentos do arrenda-

mento mercantil que não seja de quantia fixada, e sim baseada na 
quantia futura de um fator que se altera sem ser pela passagem do 
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tempo (por exemplo, percentual de vendas futuras, quantidade de uso 
futuro, índices de preços futuros, taxas futuras de juros do mercado). 

 
5. Um acordo ou compromisso de arrendamento mercantil pode 

incluir uma disposição para ajustar os pagamentos do arrendamento 
mercantil devido a alterações do custo de construção ou aquisição da 
propriedade arrendada ou devido a alterações em outra mensuração de 
custo ou valor, tais como níveis gerais de preços, ou nos custos de 
financiamento do arrendamento mercantil por parte do arrendador, 
durante o período entre o início do arrendamento mercantil e o come-
ço do prazo do arrendamento mercantil. Para as finalidades desta 
Norma, se isso ocorrer, o efeito de tais alterações deve ser considerado 
como tendo ocorrido no início do arrendamento mercantil. 

 
6. A definição de arrendamento mercantil inclui contratos para o 

aluguel de ativo que contenham condição, dando ao arrendatário a 
opção de adquirir o ativo após o cumprimento das condições acorda-
das. Esses contratos são por vezes conhecidos por contratos de alu-
guel-compra. 

 
6A. Esta Norma utiliza o termo valor justo de modo que difere, 

em alguns aspectos, da definição de valor justo da NBC TG 46 – 
Mensuração do Valor Justo. Portanto, ao aplicar esta Norma, a entida-
de mensura o valor justo de acordo com a NBC TG 06 e não com a 
NBC TG 46. (2) 

 
Classificação do arrendamento mercantil 
 
7. A classificação de arrendamentos mercantis adotada nesta 

Norma baseia-se na extensão em que os riscos e benefícios inerentes à 
propriedade de ativo arrendado permanecem no arrendador ou no ar-
rendatário. Os riscos incluem as possibilidades de perdas devidas à 
capacidade ociosa ou obsolescência tecnológica e de variações no 
retorno em função de alterações nas condições econômicas. Os bene-
fícios podem ser representados pela expectativa de operações lucrati-
vas durante a vida econômica do ativo e de ganhos derivados de au-
mentos de valor ou de realização do valor residual.  

 
8. Um arrendamento mercantil deve ser classificado como finan-

ceiro se ele transferir substancialmente todos os riscos e benefícios 
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inerentes à propriedade. Um arrendamento mercantil deve ser classifi-
cado como operacional se ele não transferir substancialmente todos os 
riscos e benefícios inerentes à propriedade. 

 
9. Dado que a transação entre o arrendador e o arrendatário se ba-

seia em um acordo de arrendamento mercantil entre eles, é apropriado 
usar definições consistentes. A aplicação dessas definições em dife-
rentes circunstâncias do arrendador e do arrendatário pode ocasionar 
situação em que o mesmo arrendamento mercantil seja classificado 
diferentemente por ambos. Por exemplo, esse pode ser o caso se o 
arrendador se beneficiar de uma garantia de valor residual proporcio-
nada por uma parte não relacionada ao arrendatário. 

 

10. A classificação de um arrendamento mercantil como arren-
damento mercantil financeiro ou arrendamento mercantil operacional 
depende da essência da transação e não da forma do contrato. Exem-
plos de situações que individualmente ou em conjunto levariam nor-
malmente a que um arrendamento mercantil fosse classificado como 
arrendamento mercantil financeiro são: 

(a) o arrendamento mercantil transfere a propriedade do ativo 
para o arrendatário no fim do prazo do arrendamento mercantil;  

(b) o arrendatário tem a opção de comprar o ativo por um preço 
que se espera seja suficientemente mais baixo do que o valor justo à 
data em que a opção se torne exercível de forma que, no início do 
arrendamento mercantil, seja razoavelmente certo que a opção será 
exercida;  

(c) o prazo do arrendamento mercantil refere-se à maior parte da 
vida econômica do ativo mesmo que a propriedade não seja transferida;  

(d) no início do arrendamento mercantil, o valor presente dos 
pagamentos mínimos do arrendamento mercantil totaliza pelo menos 
substancialmente todo o valor justo do ativo arrendado; e  

(e) os ativos arrendados são de natureza especializada de tal for-
ma que apenas o arrendatário pode usá-los sem grandes modificações. 

 

11. Os indicadores de situações que individualmente ou em com-
binação também podem levar a que um arrendamento mercantil seja 
classificado como arrendamento mercantil financeiro são:  

(a) se o arrendatário puder cancelar o arrendamento mercantil, 
as perdas do arrendador associadas ao cancelamento são suportadas 
pelo arrendatário;  
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(b) os ganhos ou as perdas da flutuação no valor justo do valor 
residual são atribuídos ao arrendatário (por exemplo, na forma de aba-
timento que equalize a maior parte do valor da venda no fim do arren-
damento mercantil); e  

(c) o arrendatário tem a capacidade de continuar o arrendamento 
mercantil por um período adicional com pagamentos que sejam subs-
tancialmente inferiores ao valor de mercado. 

 

12. Os exemplos e indicadores enunciados nos itens 10 e 11 nem 
sempre são conclusivos. Se for claro com base em outras características 
que o arrendamento mercantil não transfere substancialmente todos os 
riscos e benefícios inerentes à propriedade, o arrendamento mercantil 
deve ser classificado como operacional. Isso pode acontecer se, por 
exemplo, a propriedade do ativo se transferir ao final do arrendamento 
mercantil mediante um pagamento variável igual ao valor justo no mo-
mento, ou se há pagamentos contingentes, como resultado dos quais o 
arrendatário não tem substancialmente todos os riscos e benefícios. 

 

13. A classificação do arrendamento mercantil deve ser feita no 
início do arrendamento mercantil. Se em qualquer momento o arren-
datário e o arrendador concordarem em modificar as disposições do 
arrendamento mercantil, exceto por renovação do contrato, de tal ma-
neira que resulte numa classificação diferente do arrendamento mer-
cantil segundo os critérios enunciados nos itens 7 a 12, caso os termos 
alterados tivessem estado em vigor no início do arrendamento mercan-
til, o acordo revisto é considerado como um novo acordo durante o 
seu prazo. Contudo, as alterações nas estimativas (por exemplo, alte-
rações nas estimativas relativas à vida econômica ou ao valor residual 
da propriedade arrendada) ou as alterações nas circunstâncias (por 
exemplo, inadimplência por parte do arrendatário) não originam uma 
nova classificação de um arrendamento mercantil para fins contábeis. 

 

14. (Eliminado). 
 

15. (Eliminado). 
 

15A. Quando o arrendamento mercantil contempla tanto terreno 
quanto edifícios, a entidade deve avaliar individualmente cada ele-
mento objeto do contrato de arrendamento para fins de classificação e 
enquadramento como arrendamento operacional ou financeiro, em 
consonância com os itens 7 a 13 desta Norma. Ao julgar se um dos 
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elementos objeto do contrato é um arrendamento operacional ou fi-
nanceiro, um aspecto importante a ser considerado é o fato de que o 
terreno, via de regra, apresenta uma vida útil econômica indefinida. 

 

16. Para classificar e contabilizar um arrendamento mercantil de 
terreno e edifícios, os pagamentos mínimos do arrendamento mercan-
til (incluindo qualquer pagamento inicial, antecipado), sempre que for 
necessário, devem ser alocados no início do período do arrendamento 
mercantil entre os elementos terreno e edifícios na proporção dos va-
lores justos relativos das participações no terreno e nas edificações 
objeto do arrendamento no início do arrendamento mercantil. Se os 
pagamentos do arrendamento mercantil não puderem ser alocados 
com confiabilidade entre esses dois elementos, a totalidade do arren-
damento mercantil deve ser classificada como arrendamento mercantil 
financeiro, a não ser que esteja claro que ambos os elementos são ar-
rendamentos mercantis operacionais, em cujo caso a totalidade do 
arrendamento mercantil deve ser classificada como arrendamento 
mercantil operacional. 

 

17. Para um arrendamento mercantil de terreno e edifícios no 
qual a quantia que seria inicialmente reconhecida para o elemento 
terreno, de acordo com o item 20, seja imaterial, o terreno e os edifí-
cios podem ser tratados como uma única unidade para a finalidade da 
classificação do arrendamento mercantil e classificados como arren-
damento mercantil financeiro ou operacional de acordo com os itens 7 
a 13. Em tal caso, a vida econômica dos edifícios é considerada como 
a vida econômica da totalidade do ativo arrendado. 

 

18. A mensuração separada dos elementos terreno e edifícios não 
é exigida quando os interesses do arrendatário tanto com o terreno 
quanto com os edifícios forem classificados como propriedade de 
investimento, de acordo com a NBC TG 28 – Propriedade para Inves-
timento, e for adotado o modelo do valor justo. São necessários cálcu-
los pormenorizados para essa avaliação apenas se a classificação de 
um ou de ambos os elementos for incerta. 

 

19. De acordo com a NBC TG 28 – Propriedade para Investimen-
to, é possível a um arrendatário classificar uma propriedade detida 
mediante um arrendamento mercantil operacional como propriedade 
para investimento. Se assim fizer, a propriedade deve ser contabilizada 
como se fosse um arrendamento mercantil financeiro e, além disso, o 
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modelo do valor justo deve ser aplicado ao ativo reconhecido. O ar-
rendatário deve continuar a contabilizar o arrendamento mercantil 
como arrendamento mercantil financeiro, mesmo que um evento pos-
terior altere a natureza do interesse na propriedade do arrendatário que 
já não esteja mais classificada como propriedade para investimento. 
Esse é o caso se, por exemplo, o arrendatário:  

(a) ocupar a propriedade, que venha a ser depois transferida para 
ocupação pelo proprietário por um custo considerado igual ao seu 
valor justo à data da alteração no uso; ou  

(b) conceder um subarrendamento mercantil (sublease) que 
transfira substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à 
propriedade para parte não relacionada. Um subarrendamento mercan-
til deve ser contabilizado pelo arrendatário como arrendamento mer-
cantil financeiro a um terceiro, embora possa ser contabilizado como 
arrendamento mercantil operacional pelo terceiro. 

 

Arrendamento mercantil nas demonstrações contábeis 
do arrendatário 
 

Arrendamento mercantil financeiro 
 

Reconhecimento inicial 
 

20. No começo do prazo de arrendamento mercantil, os arrenda-
tários devem reconhecer, em contas específicas, os arrendamentos 
mercantis financeiros como ativos e passivos nos seus balanços por 
quantias iguais ao valor justo da propriedade arrendada ou, se inferior, 
ao valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento mercan-
til, cada um determinado no início do arrendamento mercantil. A taxa 
de desconto a ser utilizada no cálculo do valor presente dos pagamen-
tos mínimos do arrendamento mercantil deve ser a taxa de juros im-
plícita no arrendamento mercantil, se for praticável determinar essa 
taxa; se não for, deve ser usada a taxa incremental de financiamento 
do arrendatário. Quaisquer custos diretos iniciais do arrendatário de-
vem ser adicionados à quantia reconhecida como ativo. 

 

21. As transações e outros eventos devem ser contabilizados e a-
presentados de acordo com a sua essência e realidade financeira e não 
meramente com a sua forma legal. Embora a forma legal de um acor-
do de arrendamento mercantil seja a de que o arrendatário possa não 
adquirir a propriedade legal do ativo arrendado, no caso dos arrenda-
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mentos mercantis financeiros, a essência e a realidade financeira são 
tais que o arrendatário adquire os benefícios econômicos do uso do 
ativo arrendado durante a maior parte da sua vida econômica em troca 
da obrigação de pagar por tal direito uma quantia que se aproxima, no 
início do arrendamento mercantil, do valor justo do ativo e do respec-
tivo encargo financeiro. 

 

22. Se tais transações de arrendamento mercantil não estiverem re-
fletidas no balanço do arrendatário, os recursos econômicos e o nível de 
obrigações de uma entidade estarão registrados a menor, distorcendo 
dessa forma os índices financeiros. Portanto, é apropriado que um ar-
rendamento mercantil financeiro seja reconhecido no balanço do arren-
datário não só como ativo, mas também como obrigação de efetuar 
futuros pagamentos do arrendamento mercantil. No começo do prazo do 
arrendamento mercantil, o ativo e o passivo dos futuros pagamentos do 
arrendamento mercantil devem ser reconhecidos no balanço pelas mes-
mas quantias, exceto no caso de quaisquer custos diretos iniciais do 
arrendatário que sejam adicionados à quantia reconhecida como ativo. 

 

23. Não é adequado que os passivos originados da contabilização 
de ativos arrendados sejam apresentados nas demonstrações contábeis 
como dedução dos ativos arrendados. Se os passivos forem apresenta-
dos no balanço patrimonial classificados como passivos circulantes e 
não circulantes, a mesma classificação deve ser feita para os passivos 
do arrendamento mercantil. 

 
24. Custos diretos iniciais são frequentemente incorridos em rela-

ção às atividades específicas de arrendamento mercantil. Tais custos, 
como os de negociação e os de garantia de acordos de arrendamento 
mercantil, se identificados como diretamente atribuíveis às atividades 
executadas pelo arrendatário para um arrendamento mercantil finan-
ceiro, devem ser adicionados ao montante reconhecido como ativo. 

 

Mensuração subsequente 
 

25. Os pagamentos mínimos do arrendamento mercantil devem 
ser segregados entre encargo financeiro e redução do passivo em aber-
to. O encargo financeiro deve ser apropriado a cada período durante o 
prazo do arrendamento mercantil de forma a produzir uma taxa de 
juros periódica constante sobre o saldo remanescente do passivo. Os 
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pagamentos contingentes devem ser contabilizados como despesa nos 
períodos em que são incorridos. 

 

26. Na prática, ao apropriar o encargo financeiro aos períodos du-
rante o prazo do arrendamento mercantil, o arrendatário pode usar 
alguma forma de aproximação para simplificar os cálculos. 

 

27. Um arrendamento mercantil financeiro dá origem a uma despesa 
de depreciação (amortização) relativa a ativos depreciáveis (amortizá-
veis), assim como uma despesa financeira para cada período contábil. A 
política de depreciação (amortização) para os ativos arrendados depreciá-
veis (amortizáveis) deve ser consistente com a política dos demais ativos 
depreciáveis (amortizáveis) sobre os quais se detenha a propriedade e a 
depreciação reconhecida deve ser calculada de acordo com a NBC TG 27 
– Ativo Imobilizado, ou para o caso de amortização, de acordo com a 
NBC TG 04 – Ativo Intangível. Se não houver certeza razoável de que o 
arrendatário virá a obter a propriedade no fim do prazo do arrendamento 
mercantil, o ativo deve ser totalmente depreciado durante o prazo do ar-
rendamento mercantil ou da sua vida útil, o que for menor. 

 

28. O valor depreciável de ativo arrendado deve ser alocado a cada 
período contábil durante o período de uso esperado em base sistemática 
consistente com a política de depreciação que o arrendatário adote para 
os ativos depreciáveis de que seja proprietário. Se houver certeza razoá-
vel de que o arrendatário virá a obter a propriedade no fim do prazo do 
arrendamento mercantil, o período de uso esperado é a vida útil do ati-
vo; caso contrário, o ativo deve ser depreciado durante o prazo do ar-
rendamento mercantil ou da sua vida útil, dos dois o menor. 

 

29. Raramente a soma da despesa de depreciação do ativo e da 
despesa financeira do período é igual ao pagamento da prestação do 
arrendamento mercantil durante o período, sendo, por isso, inadequa-
do simplesmente reconhecer os pagamentos da prestação do arrenda-
mento mercantil como despesa. Por conseguinte, é improvável que o 
ativo e o passivo relacionado sejam de valor igual após o começo do 
prazo do arrendamento mercantil. 

 

30. Para determinar se um ativo arrendado está desvalorizado, a 
entidade deve aplicar a NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável 
de Ativos. 
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Divulgação 
 

31. Os arrendatários, além de cumprir os requisitos da NBC TG 
40 – Instrumentos Financeiros: Evidenciação, devem fazer as seguin-
tes divulgações para os arrendamentos mercantis financeiros: 

(a) para cada categoria de ativo, valor contábil líquido ao final 
do período;  

(b) conciliação entre o total dos futuros pagamentos mínimos do 
arrendamento mercantil ao final do período e o seu valor presente. 
Além disso, a entidade deve divulgar o total dos futuros pagamentos 
mínimos do arrendamento mercantil ao final do período, e o seu valor 
presente, para cada um dos seguintes períodos:  

(i) até um ano;  
(ii)  mais de um ano e até cinco anos; 
(iii)  mais de cinco anos;  

(c) pagamentos contingentes reconhecidos como despesa duran-
te o período;  

(d) valor, no final do período, referente ao total dos futuros pa-
gamentos mínimos de subarrendamento mercantil que se espera sejam 
recebidos nos subarrendamentos mercantis não canceláveis;  

(e) descrição geral dos acordos materiais de arrendamento mer-
cantil do arrendatário incluindo, mas não se limitando a, o seguinte: 

(i) base pela qual é determinado o pagamento contingente a 
efetuar; 

(ii)  existência e condições de opções de renovação ou de 
compra e cláusulas de reajustamento; e  
(iii)  restrições impostas por acordos de arrendamento mercan-

til, tais como as relativas a dividendos e juros sobre o capital 
próprio, dívida adicional e posterior arrendamento mercantil. 

 

32. Além disso, os requisitos para divulgação de acordo com a 
NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, a NBC TG 
04 (R1) – Ativo Intangível, a NBC TG 27 – Ativo Imobilizado, a 
NBC TG 28 – Propriedade para Investimento e a NBC TG 29 – Ativo 
Biológico e Produto Agrícola devem ser observados pelos arrendatá-
rios de ativos sob arrendamentos mercantis financeiros. 

 

Arrendamento mercantil operacional 
 

33. Os pagamentos da prestação do arrendamento mercantil se-
gundo um arrendamento mercantil operacional devem ser reconheci-
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dos como despesa na base da linha reta durante o prazo do arrenda-
mento mercantil, exceto se outra base sistemática for mais representa-
tiva do padrão temporal do benefício do usuário. 

 

34. Para os arrendamentos mercantis operacionais, os pagamentos da 
prestação (excluindo os custos de serviços tais como seguro e manuten-
ção) devem ser reconhecidos como despesa na base da linha reta, salvo se 
outra base sistemática for representativa do padrão temporal do benefício 
do usuário, mesmo que tais pagamentos não sejam feitos nessa base. 

 

Divulgação 
 

35. Os arrendatários, além de cumprir os requisitos da NBC TG 
40 – Instrumentos Financeiros: Evidenciação, devem fazer as seguin-
tes divulgações relativas aos arrendamentos mercantis operacionais: 

(a) total dos pagamentos mínimos futuros dos arrendamentos 
mercantis operacionais não canceláveis para cada um dos seguintes 
períodos:  

(i) até um ano; 
(ii)  mais de um ano e até cinco anos; 

(iii)  mais de cinco anos; 
(b) total dos pagamentos mínimos futuros de subarrendamento 

mercantil que se espera que sejam recebidos nos subarrendamentos 
mercantis não canceláveis ao final do período; 

(c) pagamentos de arrendamento mercantil e de subarrendamen-
to mercantil reconhecidos como despesa do período, com valores se-
parados para pagamentos mínimos de arrendamento mercantil, paga-
mentos contingentes e pagamentos de subarrendamento mercantil; 

(d) descrição geral dos acordos de arrendamento mercantil signi-
ficativos do arrendatário, incluindo, mas não se limitando a, o seguinte: 

(i) base pela qual é determinado o pagamento contingente;  
(ii)  existência e termos de renovação ou de opções de compra e 

cláusulas de reajustamento; e  
(iii)  restrições impostas por acordos de arrendamento mercantil, 

tais como as relativas a dividendos e juros sobre o capital próprio, 
dívida adicional e posterior arrendamento mercantil. 
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Arrendamento mercantil nas demonstrações contábeis 
do arrendador 
 

Arrendamento mercantil financeiro 
 

Reconhecimento inicial 
 

36. Os arrendadores devem reconhecer os ativos mantidos por ar-
rendamento mercantil financeiro nos seus balanços e apresentá-los 
como conta a receber por valor igual ao investimento líquido no ar-
rendamento mercantil. 

 

37. Num arrendamento mercantil financeiro, substancialmente 
todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade legal são transfe-
ridos pelo arrendador e, portanto, os pagamentos do arrendamento 
mercantil a serem recebidos são tratados pelo arrendador como amor-
tização de capital e receita financeira para reembolsá-lo e recompensá-
lo pelo investimento e serviços. 

 

38. Os custos diretos iniciais são muitas vezes incorridos por parte 
dos arrendadores e incluem valores como comissões, honorários legais 
e custos internos que sejam incrementais e diretamente atribuíveis à 
negociação e estruturação do arrendamento mercantil. Esses custos 
excluem gastos gerais como aqueles que são incorridos por equipe de 
vendas e marketing. Para arrendamentos mercantis financeiros que não 
sejam os que envolvem arrendadores fabricantes ou comerciantes 
(quando isso for permitido legalmente), os custos diretos iniciais devem 
ser incluídos na mensuração inicial da conta a receber de arrendamento 
mercantil financeiro e reduzem o valor da receita reconhecida durante o 
prazo do arrendamento mercantil. A taxa de juros implícita no arrenda-
mento mercantil deve ser definida de tal forma que os custos diretos 
iniciais sejam automaticamente incluídos na conta a receber de arren-
damento mercantil financeiro e não haja necessidade de adicioná-los 
separadamente. Os custos incorridos pelos arrendadores fabricantes ou 
comerciantes relacionados com a negociação e a estruturação de um 
arrendamento mercantil estão excluídos da definição de custos diretos 
iniciais. Como resultado, os referidos custos devem ser excluídos do 
investimento líquido no arrendamento mercantil e devem ser reconheci-
dos como despesa quando o lucro da venda for reconhecido. Normal-
mente, em um arrendamento mercantil financeiro, esse lucro é reconhe-
cido no começo do prazo do arrendamento mercantil. 
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Mensuração subsequente 
 

39. O reconhecimento da receita financeira deve basear-se no pa-
drão que reflita a taxa de retorno periódica constante sobre o investi-
mento líquido do arrendador no arrendamento mercantil financeiro. 

 

40. Um arrendador tem como meta apropriar a receita financeira 
durante o prazo do arrendamento mercantil em base sistemática e racio-
nal. Essa apropriação da receita baseia-se no padrão que reflete o retor-
no periódico constante sobre o investimento líquido do arrendador no 
arrendamento mercantil financeiro. Os pagamentos do arrendamento 
mercantil relacionados ao período, excluindo custos de serviços, devem 
ser aplicados ao investimento bruto no arrendamento mercantil para 
reduzir tanto o principal quanto as receitas financeiras não realizadas. 

 

41. Os valores residuais não garantidos estimados, usados no cál-
culo do investimento bruto do arrendador em arrendamento mercantil, 
devem ser revisados regularmente. Se tiver ocorrido redução no valor 
residual estimado não garantido, a apropriação da receita durante o pra-
zo do arrendamento mercantil deve ser revista e qualquer redução rela-
cionada a valores apropriados deve ser imediatamente reconhecida. 

 

41A. Um ativo objeto de um arrendamento mercantil financeiro 
que é classificado contabilmente como mantido para venda (ou incluí-
do em um grupo de ativos dessa natureza, que é classificado como 
mantido para venda), de acordo com a NBC TG 31 – Ativo Não Cir-
culante Mantido para Venda e Operação Descontinuada, deve ser con-
tabilizado em consonância com a citada Norma. 

 

42. Os arrendadores fabricantes ou comerciantes devem reconhe-
cer lucro ou prejuízo de venda no período, de acordo com a política 
seguida pela entidade para vendas definitivas. Se forem fixadas taxas 
de juro artificialmente baixas, o lucro de venda deve ser restrito ao que 
se aplicaria se a taxa de juros do mercado fosse utilizada. Os custos 
incorridos pelos arrendadores fabricantes ou comerciantes relaciona-
dos à negociação e estruturação de arrendamento mercantil devem ser 
reconhecidos como despesa quando o lucro da venda for reconhecido. 

 

43. Os fabricantes ou comerciantes, quando legalmente permiti-
do, oferecem muitas vezes a clientes a escolha entre comprar ou ar-
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rendar um ativo. Um arrendamento mercantil financeiro de ativo por 
arrendador fabricante ou comerciante dá origem a:  

(a) lucro ou prejuízo equivalente ao lucro ou prejuízo resultante 
de uma venda definitiva do ativo objeto do arrendamento mercantil a 
preços de venda normais praticados, refletindo quaisquer descontos 
aplicáveis por quantidade ou por motivos comerciais; e 

(b) receita financeira durante o prazo do arrendamento mercantil. 
 

44. A receita de vendas reconhecida no começo do prazo do arren-
damento mercantil por arrendador fabricante ou comerciante é o valor 
justo do ativo, ou, se inferior, o valor presente dos pagamentos mínimos 
do arrendamento mercantil devidos ao arrendador, calculado a uma taxa 
de juros do mercado. O custo de venda reconhecido no começo do pra-
zo do arrendamento mercantil é o custo, ou o valor contábil se diferente, 
da propriedade arrendada menos o valor presente do valor residual não 
garantido. A diferença entre a receita da venda e o custo de venda é o 
lucro bruto da venda, que deve ser reconhecido de acordo com a política 
seguida pela entidade para as vendas definitivas. 

 

45. Arrendadores fabricantes ou comerciantes utilizam frequente-
mente taxas de juros artificialmente baixas a fim de atrair clientes. O 
uso de tal taxa resultaria numa parte excessiva da receita total da transa-
ção sendo reconhecida no momento da venda. Se forem fixadas taxas de 
juros artificialmente baixas, o lucro de venda deve ficar restrito ao que 
se aplicaria se fosse utilizada uma taxa de juros do mercado. 

 

46. Os custos incorridos por arrendador fabricante ou comercian-
te relacionados com a negociação e estruturação de arrendamento 
mercantil financeiro devem ser reconhecidos como despesa no come-
ço do prazo do arrendamento mercantil porque estão principalmente 
relacionados com a obtenção do lucro de venda do fabricante ou do 
comerciante. 

 

Divulgação 
 

47. Os arrendadores, além de cumprir os requisitos da NBC TG 
40 – Instrumentos Financeiros: Evidenciação, devem fazer as seguin-
tes divulgações para os arrendamentos mercantis financeiros: 

(a) conciliação entre o investimento bruto no arrendamento mer-
cantil no final do período e o valor presente dos pagamentos mínimos 
do arrendamento mercantil a receber nessa mesma data. Além disso, a 
entidade deve divulgar o investimento bruto no arrendamento mercantil 
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e o valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil 
a receber no final do período, para cada um dos seguintes períodos:  

(i) até um ano; 
(ii)  mais de um ano e até cinco anos; 
(iii)  mais de cinco anos; 

(b) receita financeira não realizada; 
(c) valores residuais não garantidos que resultem em benefício 

do arrendador; 
(d) provisão para pagamentos mínimos incobráveis do arrenda-

mento mercantil a receber; 
(e) pagamentos contingentes reconhecidos como receita durante 

o período; 
(f) descrição geral dos acordos materiais de arrendamento mer-

cantil do arrendador. 
 

48. Como um indicador de crescimento, é muitas vezes útil di-
vulgar também o investimento bruto menos a receita não realizada em 
novos negócios realizados durante o período, após a dedução dos va-
lores relevantes dos arrendamentos mercantis cancelados. 

 

Arrendamento mercantil operacional 
 

49. Os arrendadores devem apresentar os ativos sujeitos a arren-
damentos mercantis operacionais nos seus balanços de acordo com a 
natureza do ativo. 

 

50. A receita de arrendamento mercantil proveniente de arrenda-
mentos mercantis operacionais deve ser reconhecida no resultado na 
base da linha reta durante o prazo do arrendamento mercantil, a menos 
que outra base sistemática seja mais representativa do padrão temporal 
em que o benefício do uso do ativo arrendado é diminuído. 

 

51. Os custos, incluindo a depreciação, incorridos na obtenção da 
receita de arrendamento mercantil devem ser reconhecidos como des-
pesa. A receita de arrendamento mercantil (excluindo recebimentos de 
serviços fornecidos tais como seguro e manutenção) deve ser reconhe-
cida na base da linha reta durante o prazo do arrendamento mercantil 
mesmo se os recebimentos não estiverem nessa base, a menos que 
outra base sistemática seja mais representativa do padrão temporal em 
que o benefício de uso do ativo arrendado é diminuído. 
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52. Os custos diretos iniciais incorridos pelos arrendadores quan-
do da negociação e estruturação de um arrendamento mercantil opera-
cional devem ser adicionados ao valor contábil do ativo arrendado e 
devem ser reconhecidos como despesa durante o prazo do arrenda-
mento mercantil na mesma base da receita do arrendamento mercantil. 

 

53. A política de depreciação (amortização) para ativos arrenda-
dos depreciáveis (amortizáveis) deve ser consistente com a política de 
depreciação (amortização) normal do arrendador para ativos seme-
lhantes, e a depreciação deve ser calculada de acordo com a NBC TG 
27 – Ativo Imobilizado, ou para o caso de amortização, de acordo com 
a NBC TG 04 – Ativo Intangível. 

 

54. Para determinar se o ativo arrendado está sujeito a uma redu-
ção ao seu valor recuperável, a entidade deve aplicar a NBC TG 01. 

 

55. O arrendador fabricante ou o comerciante não devem reco-
nhecer qualquer lucro da venda ao celebrar um arrendamento mercan-
til operacional porque não é o equivalente a uma venda. 

 

Divulgação 
 

56. Os arrendadores, além de cumprir os requisitos da NBC TG 
40 – Instrumentos Financeiros: Evidenciação, devem fazer as seguin-
tes divulgações para os arrendamentos mercantis operacionais: 

 

(a) pagamentos mínimos futuros de arrendamentos mercantis 
operacionais não canceláveis no total e para cada um dos seguintes 
períodos:  

(i) até um ano; 
(ii)  mais de um ano e até cinco anos; 
(iii)  mais de cinco anos; 

(b) total dos pagamentos contingentes reconhecidos como recei-
ta durante o período; 

(c) descrição geral dos acordos de arrendamento mercantil do 
arrendador. 

 

57. Além disso, os requisitos para divulgação de acordo com a 
NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, a NBC TG 
04 – Ativo Intangível, a NBC TG 27– Ativo Imobilizado, a NBC TG 
28 – Propriedade para Investimento e a NBC TG 29 – Ativo Biológico 
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e Produto Agrícola devem ser observados pelos arrendadores para 
ativos fornecidos em um arrendamento mercantil operacional. 

 

Transação de venda e leaseback 
 

58. Uma transação de venda e leaseback (retroarrendamento pelo 
vendedor junto ao comprador) envolve a venda de um ativo e o con-
comitante arrendamento mercantil do mesmo ativo pelo comprador ao 
vendedor. O pagamento do arrendamento mercantil e o preço de venda 
são geralmente interdependentes por serem negociados como um pa-
cote. O tratamento contábil de uma transação de venda e leaseback 
depende do tipo de arrendamento mercantil envolvido. 

 

59. Se uma transação de venda e leaseback resultar em arrenda-
mento mercantil financeiro, qualquer excesso de receita de venda obtido 
acima do valor contábil não deve ser imediatamente reconhecido como 
receita por um vendedor-arrendatário. Em vez disso, tal valor deve ser 
diferido e amortizado durante o prazo do arrendamento mercantil. 

 

60. Se o leaseback for um arrendamento mercantil financeiro, a 
transação é um meio pelo qual o arrendador financia o arrendatário, 
com o ativo como garantia. Por essa razão, não é apropriado conside-
rar como receita um excedente do preço de venda obtido sobre o valor 
contábil. Tal excedente deve ser diferido e amortizado durante o prazo 
do arrendamento mercantil. 

 

61. Se uma transação de venda e leaseback resultar em arrenda-
mento mercantil operacional, e se estiver claro que a transação é esta-
belecida pelo valor justo, qualquer lucro ou prejuízo deve ser imedia-
tamente reconhecido. Se o preço de venda estiver abaixo do valor 
justo, qualquer lucro ou prejuízo deve ser imediatamente reconhecido, 
exceto se o prejuízo for compensado por futuros pagamentos do ar-
rendamento mercantil a preço inferior ao de mercado, situação em que 
esse prejuízo deve ser diferido e amortizado proporcionalmente aos 
pagamentos do arrendamento mercantil durante o período pelo qual se 
espera que o ativo seja usado. Se o preço de venda estiver acima do 
valor justo, o excedente sobre o valor justo deve ser diferido e amorti-
zado durante o período pelo qual se espera que o ativo seja usado. 

 

62. Se o leaseback for um arrendamento mercantil operacional, e 
os pagamentos do arrendamento mercantil e o preço de venda estive-
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rem estabelecidos pelo valor justo, na verdade houve uma transação 
de venda normal, e qualquer lucro ou prejuízo deve ser imediatamente 
reconhecido. 

 
63. Para os arrendamentos mercantis operacionais, se o valor justo 

no momento de transação de venda e leaseback for menor do que o valor 
contábil do ativo, uma perda equivalente ao valor da diferença entre o 
valor contábil e o valor justo deve ser imediatamente reconhecida. 

 

64. Para arrendamentos mercantis financeiros, esse ajuste não é 
necessário salvo se tiver ocorrido uma redução do valor recuperável, 
caso em que o valor contábil deve ser reduzido ao valor recuperável, 
de acordo com a NBC TG 01. 

 

65. Os requisitos de divulgação para arrendatários e arrendadores 
devem ser aplicados igualmente a transações de venda e leaseback. A 
descrição requerida dos acordos de arrendamento materiais leva à 
divulgação de disposições únicas ou não usuais do acordo ou dos ter-
mos das transações de venda e leaseback. 

 

66. As transações de venda e leaseback podem ensejar a divulga-
ção em separado, conforme critério previsto na NBC TG 26 – Apre-
sentação das Demonstrações Contábeis. 

 

Em razão dessas alterações, as disposições não alteradas desta 
norma são mantidas e a sigla da NBC TG 06 (R1), publicada no DOU, 
Seção 1, de 20-12-13, passa a ser NBC TG 06 (R2). 

 

As alterações desta norma entram em vigor na data de sua publi-
cação, aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro 
de 2016. 

 

Brasília, 23 de outubro de 2015. 
 

José Martonio Alves Coelho – Presidente 
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GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO 
 
Este guia acompanha, mas não é parte da NBC TG 06– Operações de 
Arrendamento Mercantil. 
 
Exemplos ilustrativos de transações de venda e leaseback que re-
sultam em arrendamentos mercantis operacionais 
 
Uma transação de venda e leaseback que resulta em arrendamento 
mercantil operacional pode gerar lucro ou prejuízo, e a determinação e 
tratamento desses resultados dependem do valor contábil, valor justo e 
valor de venda do ativo arrendado. A tabela seguinte demonstra as 
exigências da Norma em várias circunstâncias. 
 

Preço de venda igual 
ao valor justo 
(item 61) 

Valor contábil igual 
ao valor justo  

Valor contábil menor 
do que o valor justo 

Valor contábil maior 
do que o valor justo 

Lucro não há lucro 
reconhecer o lucro 
imediatamente 

não aplicável 

Prejuízo não há prejuízo não aplicável 
reconhecer o prejuízo 
imediatamente 

 
 
 

Preço de venda abaixo 
do valor justo (item 61) 

   

Lucro não há lucro 
reconhecer o lucro 
imediatamente 

não há lucro 
 (nota 1) 

Prejuízo não compen-
sado por pagamentos 
futuros do arrendamen-
to mercantil abaixo do 
preço de mercado 

reconhecer o prejuízo 
imediatamente 

reconhecer o prejuízo 
imediatamente 

(nota 1) 

Prejuízo compensado 
por pagamentos futuros 
do arrendamento 
mercantil abaixo do 
preço de mercado 

diferir e amortizar o 
prejuízo 

diferir e amortizar o 
prejuízo 

(nota 1) 

 
Preço de venda acima 
do valor justo (item 61) 

   

Lucro 
diferir e amortizar o 
lucro 

diferir e amortizar o 
lucro excedente  
(nota 3) 

diferir e amortizar o 
lucro (nota 2) 

Prejuízo não há prejuízo não há prejuízo (nota 1) 
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Nota 1 – Esses elementos da tabela representam circunstâncias rela-
cionadas ao item 63 da Norma. O item 63 requer que o valor contábil 
de um ativo seja registrado pelo valor justo quando está sujeito a ven-
da e leaseback. 
 
Nota 2 – Lucro é a diferença entre o valor justo e o preço de venda 
porque o valor contábil deveria ter sido registrado pelo valor justo de 
acordo com o item 63. 
 

Nota 3 – O lucro excedente (o excesso do preço de venda acima do 
valor justo) deve ser diferido e amortizado ao longo do tempo durante 
o qual se espera utilizar o ativo. Qualquer excedente de valor justo 
sobre o valor contábil deve ser reconhecido imediatamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Publicada no DOU, de 02-12-2010. 
(2) Redação dada pela NBC TG 06 (R1), publicada no DOU de 20-12-2013. 
(3) Redação dada pela NBC TG 06 (R2), publicada no Dou de 06-11-2015. 
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A Resolução CFC n.º 1.329/11 alterou a sigla e a numeração desta Norma de NBC T 19.4 para NBC 
TG 07 (R1) e de outras normas citadas: de NBC T 19.7 para NBC TG 25; de NBC T 19.10 para NBC 
TG 01 (R2);  de NBC T 19.11 para NBC TG 23 (R1); de NBC T 19.27 para NBC TG 26 (R1); de NBC T 
19.29 para NBC TG 29 (R1); e de NBC T 19.32 para NBC TG 38 (R1). 

 
 

RESOLUÇÃO CFC nº 1.305(1) 
de 25 de novembro de 2010 

 
 

Aprova a NBC TG 07 – Subvenção e As-
sistência Governamentais. 

 
 

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercí-
cio de suas atribuições legais e regimentais, e com fundamento no 
disposto na alínea “f” do art. 6º do Decreto-Lei n.º 9.295-46, alterado 
pela Lei n.º 12.249-10, 

 
RESOLVE:  
 
Art. 1º Aprovar a NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Gover-

namentais que tem por base o Pronunciamento Técnico CPC 07 (IAS 
20 do IASB).  

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

aplicando-se aos exercícios encerrados a partir de dezembro de 2010, 
quando será revogada a Resolução CFC n.º 1.143-08, publicada no 
DOU, Seção I, de 28-11-08. 

 
Brasília, 25 de novembro de 2010. 
 
Juarez Domingues Carneiro – Presidente 
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NBC TG 07 (R1) – SUBVENÇÃO E 
ASSISTÊNCIA GOVERNAMENTAIS 

 
A letra R mais o número que identifica sua alteração (R1, R2, ...) foi adicionada à sigla da 
Norma para identificar o número da consolidação e facilitar a pesquisa no site do CFC. As 
citações desta Norma em outras é identifica pela sua sigla sem a referência a R1, R2, pois, essas 
referências são sempre da norma em vigor, evitando, assim, que em cada alteração da norma 
não haja necessidade de se ajustar as citações em outras normas. 

 
Índice Item 
ALCANCE 1 – 2 
DEFINIÇÕES 3 – 6 
SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL 7 – 33 
Ativo não monetário obtido como subvenção governamental 23 
Apresentação da subvenção no balanço patrimonial 24 – 28 
Apresentação da subvenção na demonstração do resultado 29 – 31 
Perda da subvenção governamental 32 – 33 
ASSISTÊNCIA GOVERNAMENTAL 34 – 38 
APLICAÇÃO DE PARCELA DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO EM FUNDOS DE 
INVESTIMENTO REGIONAIS 

38A – 38C 

REDUÇÃO OU ISENÇÃO DE TRIBUTO EM ÁREA INCENTIVADA 38D – 38E 
DIVULGAÇÃO 39 
INTERPRETAÇÃO TÉCNICA – ASSISTÊNCIA GOVERNAMENTAL SEM RELAÇÃO 
ESPECÍFICA COM AS ATIVIDADES OPERACIONAIS 

 

NOTA EXPLICATIVA À NORMA 
 

Alcance 
 

1. Esta Norma deve ser aplicada na contabilização e na divulga-
ção de subvenção governamental e na divulgação de outras formas de 
assistência governamental. 

 

2. Esta Norma não trata: 
 

(a) dos problemas decorrentes da contabilização de subvenção go-
vernamental em demonstrações contábeis em moeda de poder aquisitivo 
constante ou em informação suplementar de natureza semelhante; 

(b) da contabilização de assistência governamental ou outra forma 
de benefício quando se determina o resultado tributável, ou quando se 
determina o valor do tributo, que não tenha caracterização como subven-
ção governamental. Exemplos desses benefícios são isenções temporárias 
ou reduções do tributo sem a característica de subvenção governamental, 
como a permissão de depreciação acelerada, reduções de alíquota, etc.; 

(c) da participação do governo no capital da entidade; 
(d) de subvenção governamental tratada pela NBC TG 29 – Ati-

vo Biológico e Produto Agrícola. 
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Definições 
 
3. Os seguintes termos são usados nesta Norma com as definições 

descritas a seguir: 
 
Governo refere-se a Governo federal, estadual ou municipal, a-

gências governamentais e órgãos semelhantes, sejam locais, nacionais 
ou internacionais. 

 
Assistência governamental é a ação de um governo destinada a 

fornecer benefício econômico específico a uma entidade ou a um gru-
po de entidades que atendam a critérios estabelecidos. Não inclui os 
benefícios proporcionados única e indiretamente por meio de ações 
que afetam as condições comerciais gerais, tais como o fornecimento 
de infraestruturas em áreas em desenvolvimento ou a imposição de 
restrições comerciais sobre concorrentes. 

 
Subvenção governamental é uma assistência governamental ge-

ralmente na forma de contribuição de natureza pecuniária, mas não só 
restrita a ela, concedida a uma entidade normalmente em troca do 
cumprimento passado ou futuro de certas condições relacionadas às 
atividades operacionais da entidade. Não são subvenções governamen-
tais aquelas que não podem ser razoavelmente quantificadas em di-
nheiro e as transações com o governo que não podem ser distinguidas 
das transações comerciais normais da entidade. 

 
Subvenções relacionadas a ativos são subvenções governamen-

tais cuja condição principal para que a entidade se qualifique é a de 
que ela compre, construa ou de outra forma adquira ativos de longo 
prazo. Também podem ser incluídas condições acessórias que restrin-
jam o tipo ou a localização dos ativos, ou os períodos durante os quais 
devem ser adquiridos ou mantidos. 

 
Subvenções relacionadas a resultado são as outras subvenções 

governamentais que não aquelas relacionadas a ativos. 
 
Isenção tributária é a dispensa legal do pagamento de tributo sob 

quaisquer formas jurídicas (isenção, imunidade, etc.). Redução, por 
sua vez, exclui somente parte do passivo tributário, restando, ainda, 
parcela de imposto a pagar. A redução ou a isenção pode se processar, 
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eventualmente, por meio de devolução do imposto recolhido mediante 
determinadas condições. 

 
Empréstimo subsidiado é aquele em que o credor renuncia ao re-

cebimento total ou parcial do empréstimo e/ou dos juros, mediante o 
cumprimento de determinadas condições. De maneira geral, é conce-
dido direta ou indiretamente pelo Governo, com ou sem a intermedia-
ção de um banco; está vinculado a um tributo; e caracteriza-se pela 
utilização de taxas de juros visivelmente abaixo do mercado e/ou pela 
postergação parcial ou total do pagamento do referido tributo sem 
ônus ou com ônus visivelmente abaixo do normalmente praticado pelo 
mercado. Subsídio em empréstimo é a parcela do empréstimo ou do 
juro renunciado e a diferença entre o juro ou ônus de mercado e o juro 
ou o ônus praticado. 

 
Atualização monetária é o reconhecimento de ajuste no valor de 

ativo e passivo da entidade com base em índice de inflação.  
 
Juro é a remuneração auferida ou incorrida por recurso aplicado 

ou captado pela entidade. 
 
Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo 

ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação 
não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. (2) 

 
4. A assistência governamental toma muitas formas, variando sua 

natureza ou condições. O propósito da assistência pode ser o de enco-
rajar a entidade a seguir certo rumo que ela normalmente não teria 
tomado se a assistência não fosse proporcionada. A contabilização 
deve sempre seguir a essência econômica. 

 
5. O recebimento da assistência governamental por uma entidade 

pode ser significativo para a elaboração das demonstrações contábeis 
em razão da necessidade de identificar método apropriado para sua 
contabilização, bem como para indicar a extensão pela qual a entidade 
se beneficiou de tal assistência durante o período coberto pelas de-
monstrações. Isso permite a comparação das demonstrações contábeis 
entre períodos e entre entidades diferentes. 
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6. A subvenção governamental é também designada por: subsí-
dio, incentivo fiscal, doação, prêmio, etc. 

 
Subvenção governamental 
 
7. Subvenção governamental, inclusive subvenção não monetária 

a valor justo, não deve ser reconhecida até que exista razoável segu-
rança de que: 

 
(a) a entidade cumprirá todas as condições estabelecidas e rela-

cionadas à subvenção; e 
(b) a subvenção será recebida. 
 
8. A subvenção governamental não deve ser reconhecida até que 

exista uma razoável segurança de que a entidade cumprirá todas as 
condições estabelecidas e relacionadas à subvenção e de que ela será 
recebida. O simples recebimento da subvenção não é prova conclusiva 
de que as condições a ela vinculadas tenham sido ou serão cumpridas. 

 
9. A forma como a subvenção é recebida não influencia no méto-

do de contabilização a ser adotado. Assim, por exemplo, a contabili-
zação deve ser a mesma independentemente de a subvenção ser rece-
bida em dinheiro ou como redução de passivo. 

 
10. Subsídio em empréstimo é reconhecido como subvenção go-

vernamental quando existir segurança de que a entidade cumprirá os 
compromissos assumidos. Essa segurança de atendimento a compro-
missos assumidos geralmente pode ser demonstrada pela administra-
ção apenas nos casos em que esses compromissos dependem exclusi-
vamente de providências internas da entidade, por serem mais confiá-
veis e viáveis ou, ainda, melhor administráveis do que requisitos que 
envolvam terceiros ou situação de mercado. Desse modo, é provável 
que as condições históricas ou presentes da entidade demonstrem, por 
exemplo, que pagamentos dentro de prazos fixados podem ser realiza-
dos e dependem apenas da intenção da administração. Por outro lado, 
requisitos que dependem de fatores externos, como a manutenção de 
determinado volume de venda ou nível de emprego, não podem ser 
presentemente determináveis e, portanto, a subvenção apenas deve ser 
reconhecida quando cumprido o compromisso. 
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10A. O benefício econômico obtido com um empréstimo gover-
namental por uma taxa de juros abaixo da praticada pelo mercado 
deve ser tratado como uma subvenção governamental. O empréstimo 
deve ser reconhecido e mensurado de acordo com a NBC TG 38 – 
Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. O benefí-
cio econômico advindo da taxa de juros contratada abaixo da praticada 
pelo mercado deve ser mensurado por meio da diferença entre o valor 
contábil inicial do empréstimo, apurado conforme a NBC TG 38, e o 
montante recebido. O benefício econômico obtido deve ser contabili-
zado de acordo com esta Norma. A entidade deve considerar as condi-
ções e obrigações que teria de observar e cumprir ou tem de observar e 
cumprir, quando da identificação dos custos a serem confrontados 
com o benefício econômico obtido. 

 

11. Uma vez que a subvenção governamental seja reconhecida, 
qualquer contingência ativa ou passiva relacionada deve ser tratada de 
acordo com a NBC TG 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ati-
vos Contingentes. 

 

12. Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como 
receita ao longo do período e confrontada com as despesas que pre-
tende compensar, em base sistemática, desde que atendidas as condi-
ções desta Norma. A subvenção governamental não pode ser creditada 
diretamente no patrimônio líquido. 

 

13. (Eliminado). 
 

14. (Eliminado). 
 

15. O tratamento contábil da subvenção governamental como re-
ceita deriva dos seguintes principais argumentos: 

 

(a) uma vez que a subvenção governamental é recebida de uma 
fonte que não os acionistas e deriva de ato de gestão em benefício da 
entidade, não deve ser creditada diretamente no patrimônio líquido, 
mas, sim, reconhecida como receita nos períodos apropriados; 

(b) subvenção governamental raramente é gratuita. A entidade 
ganha efetivamente essa receita quando cumpre as regras das subven-
ções e cumpre determinadas obrigações. A subvenção, dessa forma, 
deve ser reconhecida como receita na demonstração do resultado nos 
períodos ao longo dos quais a entidade reconhece os custos relaciona-
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dos à subvenção que são objeto de compensação; 
(c) assim como os tributos são despesas reconhecidas na de-

monstração do resultado, é lógico registrar a subvenção governamen-
tal que é, em essência, uma extensão da política fiscal, como receita na 
demonstração do resultado. 

 

15A. Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento 
da receita com subvenção na demonstração do resultado, a contrapar-
tida da subvenção governamental registrada no ativo deve ser feita em 
conta específica do passivo. 

 

15B. Há situações em que é necessário que o valor da subvenção 
governamental não seja distribuído ou de qualquer forma repassado 
aos sócios ou acionistas, fazendo-se necessária a retenção, após trânsi-
to pela demonstração do resultado, em conta apropriada de patrimônio 
líquido, para comprovação do atendimento dessa condição. Nessas 
situações, tal valor, após ter sido reconhecido na demonstração do 
resultado, pode ser creditado à reserva própria (reserva de incentivos 
fiscais), a partir da conta de lucros ou prejuízos acumulados. 

 

16. É fundamental, pelo regime de competência, que a receita de 
subvenção governamental seja reconhecida em bases sistemáticas e 
racionais, ao longo do período necessário e confrontada com as despe-
sas correspondentes. Assim, o reconhecimento da receita de subven-
ção governamental no momento de seu recebimento somente é admi-
tido nos casos em que não há base de alocação da subvenção ao longo 
dos períodos beneficiados. 

 

17. Na maioria dos casos essa correlação pode ser feita, e a sub-
venção deve ser reconhecida em confronto com as despesas corres-
pondentes. Semelhantemente, a subvenção relacionada a ativo depre-
ciável deve ser reconhecida como receita ao longo do período da vida 
útil do bem e na mesma proporção de sua depreciação. 

 

18. Subvenção relacionada a ativo não depreciável pode requerer 
o cumprimento de certas obrigações. O reconhecimento como receita 
deve então acompanhar a apropriação das despesas necessárias ao 
cumprimento das obrigações. Exemplificando: uma subvenção que 
transfira a propriedade definitiva de um terreno pode ter como condi-
ção a construção de uma planta industrial e deve ser apropriada como 
receita na mesma proporção da depreciação dessa planta. Poderão 
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existir situações em que essa correlação exija que parcelas da subven-
ção sejam reconhecidas segundo critérios diferentes. 

 

19. A subvenção é algumas vezes recebida como um pacote de ajuda 
financeira ou fiscal e sujeita ao cumprimento de certo número de condi-
ções. Em tais casos, é necessário cuidado na identificação das condições 
que dão origem aos custos e às despesas que determinam os períodos 
durante os quais a subvenção deve ser reconhecida. Pode ser apropriado 
alocar parte da subvenção em determinada base e parte em outra. 

 

20. Uma subvenção governamental na forma de compensação por 
gastos ou perdas já incorridos ou para finalidade de dar suporte finan-
ceiro imediato à entidade sem qualquer despesa futura relacionada deve 
ser reconhecida como receita no período em que se tornar recebível. 

 

21. Em determinadas circunstâncias, a subvenção governamental 
pode ser outorgada mais com o propósito de conceder suporte finan-
ceiro imediato a uma entidade do que servir como incentivo para que 
determinados gastos sejam incorridos. Dita subvenção pode ser outor-
gada exclusivamente a uma entidade em particular e não ficar dispo-
nível para uma classe inteira de beneficiários. Essas circunstâncias 
podem ensejar o reconhecimento da receita de subvenção na demons-
tração do resultado do período no qual a entidade qualificar-se para 
seu recebimento, com a divulgação adequada de forma a assegurar que 
os seus efeitos sejam claramente compreendidos. 

 

22. A subvenção governamental pode tornar-se recebível por uma 
entidade para fins de compensação de perdas ou prejuízos registrados 
em períodos anteriores. Dita subvenção deve ser reconhecida no perí-
odo no qual se torna recebível, com a divulgação adequada de forma a 
assegurar que os seus efeitos sejam claramente compreendidos. 

 

Ativo não monetário obtido como subvenção governamental 
 

23. A subvenção governamental pode estar representada por ativo 
não monetário, como terrenos e outros, para uso da entidade. Nessas 
circunstâncias, tanto esse ativo quanto a subvenção governamental 
devem ser reconhecidos pelo seu valor justo. Apenas na impossibili-
dade de verificação desse valor justo é que o ativo e a subvenção go-
vernamental podem ser registrados pelo valor nominal. 
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Apresentação da subvenção no balanço patrimonial 
 

24. A subvenção governamental relacionada a ativos, incluindo 
aqueles ativos não monetários mensurados ao valor justo, deve ser 
apresentada no balanço patrimonial em conta de passivo, como receita 
diferida, ou deduzindo o valor contábil do ativo relacionado. 

 

25. São considerados aceitáveis dois métodos de apresentação, nas 
demonstrações contábeis, da subvenção (ou parte apropriada de subven-
ção) não vinculada a obrigações futuras, relacionada com ativos. 

 

26. Um dos métodos reconhece a subvenção governamental como 
receita diferida no passivo, sendo reconhecida como receita em base 
sistemática e racional durante a vida útil do ativo. 

 

27. O outro método deduz a subvenção governamental do va-
lor contábil do ativo relacionado com a subvenção para se chegar 
ao valor escriturado líquido do ativo, que pode ser nulo. A subven-
ção deve ser reconhecida como receita durante a vida do ativo de-
preciável por meio de crédito à depreciação registrada como despe-
sa no resultado. 

 

28. A compra de ativos e o recebimento da subvenção a eles rela-
cionada podem causar movimentos importantes nos fluxos de caixa de 
uma entidade. Por essa razão, e a fim de mostrar o investimento bruto 
em ativos, tais movimentos devem ser frequentemente divulgados 
como itens separados na demonstração dos fluxos de caixa, indepen-
dentemente de a subvenção ser ou não deduzida do respectivo ativo na 
apresentação do balanço patrimonial. 

 

Apresentação da subvenção na demonstração do resultado 
 

29. A subvenção é algumas vezes apresentada como crédito na 
demonstração do resultado, quer separadamente sob um título geral tal 
como ”outras receitas“, quer, alternativamente, como dedução da des-
pesa relacionada. A subvenção, seja por acréscimo de rendimento 
proporcionado ao empreendimento, ou por meio de redução de tribu-
tos ou outras despesas, deve ser registrada na demonstração do resul-
tado no grupo de contas de acordo com a sua natureza. 

 
29A. (Eliminado). 
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30. Como justificativa da primeira opção, há o argumento de que 
não é apropriado compensar os elementos de receita e de despesa e 
que a separação da subvenção das despesas relacionadas facilita a 
comparação com outras despesas não afetadas pelo benefício de uma 
subvenção. Pelo segundo método, é argumentado que as despesas 
poderiam não ter sido incorridas pela entidade caso não houvesse a 
subvenção, sendo por isso enganosa a apresentação da despesa sem a 
compensação com a subvenção. 

 

31. Ambos os métodos são aceitos para apresentação das subven-
ções relacionadas às receitas. É necessária a divulgação da subvenção 
governamental para a devida compreensão das demonstrações contá-
beis. Por isso é necessária a divulgação do efeito da subvenção em 
qualquer item de receita ou despesa quando essa receita ou despesa é 
divulgada separadamente. 

 

Perda da subvenção governamental 
 

32. Uma subvenção governamental que tenha que ser devolvida 
deve ser contabilizada como revisão de estimativa contábil (ver NBC 
TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de 
Erro). O reembolso deve ser aplicado em primeiro lugar contra qual-
quer crédito diferido não amortizado relacionado à subvenção. Na 
medida em que o reembolso exceda tal crédito diferido, ou quando 
não exista crédito diferido, o reembolso deve ser reconhecido imedia-
tamente como despesa. O reembolso de subvenção relacionada a ativo 
deve ser registrado aumentando o valor escriturado do ativo ou redu-
zindo o saldo da receita diferida pelo montante reembolsável. A de-
preciação adicional acumulada que deveria ter sido reconhecida até a 
data como despesa na ausência da subvenção deve ser imediatamente 
reconhecida como despesa. 

 

33. Circunstâncias que dão origem à devolução de subvenção rela-
cionada com o ativo podem requerer reconhecimento de perda de valor 
do ativo, nos termos da NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de 
Ativos, relativamente ao novo valor escriturado do ativo. 

 

Assistência governamental 
 

34. Certas formas de assistência governamental que não possam 
ter seu valor razoavelmente atribuído devem ser excluídas da defini-



 263

ção de subvenção governamental dada nesta Norma, assim como as 
transações com o Governo que não possam ser distinguidas das opera-
ções comerciais normais da entidade. 

 
35. São exemplos de assistência que não podem de maneira razo-

ável ter valor atribuído: as assistências técnicas e de comercialização 
gratuitas e a concessão de garantias. Um exemplo de assistência que 
não pode ser distinguida das operações comerciais normais da entida-
de é o da política de compras do Governo que seja responsável por 
parte das vendas da entidade. A existência do benefício pode ser in-
discutível, mas qualquer tentativa de segregar as atividades comerciais 
da assistência governamental pode ser arbitrária. 

 
36. A materialidade do benefício nos exemplos anteriormente 

mencionados pode ser tal que a divulgação da natureza, da extensão e 
da duração da assistência seja necessária a fim de que as demonstra-
ções contábeis não sejam enganosas. 

 
37. (Eliminado). 
 
38. Nesta Norma, a assistência governamental não inclui o forne-

cimento de infraestruturas por meio da melhoria da rede de transportes 
e de comunicações gerais e o fornecimento de recursos desenvolvidos, 
tais como, exemplificativamente, irrigação ou rede de águas que fi-
quem disponíveis em base contínua e indeterminada para benefício de 
toda comunidade local. 

 
Aplicação de parcela do imposto de renda devido em 
fundos de investimento regionais 
 

38A. Determinadas entidades sujeitas ao pagamento do imposto 
de renda podem aplicar parte do imposto devido em fundos de inves-
timento regionais, criados pelo Governo Federal com o objetivo de 
estimular o desenvolvimento de determinadas regiões. 

 

38B. Essa destinação de parcela do imposto ao fundo representa 
uma subvenção governamental para a entidade, pois, em face da opção 
exercida, o Tesouro Nacional abre mão de parte da receita tributária e 
a entidade torna-se investidora do fundo beneficiário de sua opção. 
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38C. Essas subvenções devem ser registradas pelo seu valor justo no 
momento do fato gerador, desde que atendidas as condições para o seu 
reconhecimento. No caso em questão, o fato gerador da subvenção ocorre 
no pagamento da parcela do imposto de renda. Nesse momento, cabe à 
administração registrar a subvenção pelo seu valor justo, pela melhor esti-
mativa, lembrando que pode existir deságio desse valor justo com relação 
ao valor nominal, mesmo nos casos em que a beneficiária da subvenção 
esteja investindo outros recursos nessas entidades em regiões incentivadas. 

 

Redução ou isenção de tributo em área incentivada 
 

38D. Certos empreendimentos gozam de incentivos tributários de 
imposto sobre a renda na forma de isenção ou redução do referido tributo, 
consoante prazos e condições estabelecidos em legislação específica. 
Esses incentivos atendem ao conceito de subvenção governamental. 

 

38E. O reconhecimento contábil dessa redução ou isenção tributária 
como subvenção para investimento é efetuado registrando-se o imposto 
total no resultado como se devido fosse, em contrapartida à receita de sub-
venção equivalente, a serem demonstrados um deduzido do outro. 

 

Divulgação 
 

39. A entidade deve divulgar as seguintes informações: 
(a) a política contábil adotada para as subvenções governamen-

tais, incluindo os métodos de apresentação adotados nas demonstra-
ções contábeis; 

(b) a natureza e a extensão das subvenções governamentais ou 
assistências governamentais reconhecidas nas demonstrações contá-
beis e uma indicação de outras formas de assistência governamental 
de que a entidade tenha diretamente se beneficiado;  

(c) condições a serem regularmente satisfeitas e outras contingên-
cias ligadas à assistência governamental que tenha sido reconhecida. 

 

Em razão dessa alteração, as disposições não alteradas desta 
Norma são mantidas e a sigla da NBC TG 07, publicada no DOU, 
Seção I, de 2-12-10, passa a ser NBC TG 07. 

 

A alteração desta Norma entra em vigor na data de sua publicação, 
aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2013. 

 

Brasília, 11 de dezembro de 2013. 
 

Juarez Domingues Carneiro – Presidente 
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INTERPRETAÇÃO TÉCNICA 
 

ASSISTÊNCIA GOVERNAMENTAL SEM RELAÇÃO ESPE-
CÍFICA COM AS ATIVIDADES OPERACIONAIS 

 
Esta Interpretação é parte integrante da Norma. 
 
Questão 
 
1. Em alguns países, a assistência governamental a entidades po-

de estar concentrada no estímulo ou no apoio de longo prazo a entida-
des de negócio em determinadas regiões ou setores industriais. As 
condições para receber essa assistência podem não estar especifica-
mente relacionadas às atividades operacionais da entidade. Exemplos 
dessa assistência são transferências de recursos pelos governos a enti-
dades que: 

(a) operam em um setor específico; 
(b) continuam operando em setores recentemente privatizados; 

ou  
(c) começam ou continuam a conduzir seus negócios em áreas 

subdesenvolvidas. 
 
2. A questão é sobre se essa assistência governamental é uma 

subvenção governamental dentro do alcance desta Norma e, portanto, 
se deve ser contabilizada de acordo com ele. 

 
Consenso 
 
3. A assistência governamental a entidades atende à definição de 

subvenções governamentais desta Norma, mesmo se não houver con-
dições relacionadas especificamente às atividades operacionais da 
entidade além do requisito para operar em determinadas regiões ou 
determinados setores industriais. Essas subvenções não devem, por-
tanto, ser creditadas diretamente no patrimônio líquido. 

 
Bases para conclusões 
 
4. O item 3 da NBC TG 07 define subvenção governamental co-

mo assistência pelo governo na forma de transferência de recursos a 
uma entidade em troca do cumprimento, passado ou futuro, de deter-
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minadas condições relacionadas às atividades operacionais da entida-
de. O requisito geral de operar em determinadas regiões ou setores 
industriais para ter direito à assistência governamental constitui essa 
condição, de acordo com o citado item 3. Portanto, essa assistência se 
enquadra na definição de subvenções governamentais e os requisitos 
da Norma se aplicam, especialmente os itens 12 e 20 que tratam da 
época de reconhecimento como receita. 

 
NOTA EXPLICATIVA À NORMA 
 
NE1. Esta nota explicativa acompanha, mas não é parte integran-

te da Norma. Destina-se esta nota a evidenciar situações em que a 
Norma possui certas diferenças com relação às Normas Internacionais 
de Contabilidade emitidas pelo IASB e, após isso, comentá-las. 

 
NE2. No item 3 da Norma, foram incluídas definições de termos 

que estão citados (isenção e redução tributárias, atualização monetária 
e juro), mas não constam suas definições no texto do IASB. Já para 
empréstimo subsidiado, sua definição foi complementada. As inclu-
sões foram feitas no sentido de facilitar seu entendimento, sem, toda-
via, alterar o entendimento da Norma em relação a IAS 20. 

 
NE3. Os itens 13 e 14 foram eliminados. A opção de registro da 

subvenção governamental como capital está vetada no Brasil, mas não 
necessariamente em outras jurisdições. 

 
NE4. Os itens 15A e 15B foram incluídos e referem-se à subven-

ção governamental quanto ao seu reconhecimento como receita na 
demonstração do resultado e a sua não distribuição aos sócios em fun-
ção da legislação brasileira; assim, essa exigência existe no Brasil, 
mas não necessariamente em outras jurisdições. 

 
NE5. O item 29A foi eliminado porque o item 81 da NBC TG 26 

veda a utilização da alternativa de apresentação de uma única demons-
tração do resultado abrangente, conforme previsto na versão do IASB. 
A entidade deve apresentar duas demonstrações: demonstração do re-
sultado do período e demonstração do resultado abrangente do período. 
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NE6. Os itens 38A a 38E não existem na versão do IASB; assim, 
essa exigência existe no Brasil, mas não necessariamente em outras 
jurisdições. 

 
NE7. O IASB, por meio do seu documento denominado State-

ment of Best Practice: Working Relationships between the IASB and 
other Accounting Standard-Setters, admite que as jurisdições limitem 
as opções por ele dadas, bem como que as jurisdições façam exigên-
cias de informações adicionais às requeridas por ele e declara que isso 
não impede que as demonstrações contábeis assim elaboradas possam 
ser declaradas como estando conformes com as Normas Internacionais 
de Contabilidade por ele emitidas. 

 
NE8. Assim, a existência das diferenças comentadas nos itens 

NE2 a NE6 não faz com que a subvenção e a assistência governamen-
tais conforme definidas nesta Norma não estejam em conformidade 
com as normas do IASB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Publicada no DOU, de 02-12-2010. 
(2) Redação dada pela NBC TG 07 (R1), publicada no DOU de 20-12-2013. 
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A Resolução CFC n.º 1.329/11 alterou a sigla e a numeração desta Norma de NBC T 19.14 para NBC 
TG 08 e de outras normas citadas: de NBC T 19.11 para NBC TG 23 (R1); de NBC T 19.30 para NBC 
TG 30; e de NBC T 19.33 para NBC TG 39 (R2).  

 
 

RESOLUÇÃO CFC nº 1.313(1) 

de 09 de dezembro de 2010 
 
 

Aprova a NBC TG 08 – Custos de Tran-
sação e Prêmios na Emissão de Títulos e 
Valores Mobiliários. 

 
 

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercí-
cio de suas atribuições legais e regimentais, e com fundamento no 
disposto na alínea “f” do art. 6º do Decreto-Lei n.º 9.295-46, alterado 
pela Lei n.º 12.249-10, 

 
RESOLVE:  
 
Art. 1º Aprovar a NBC TG 08 – Custos de Transação e Prêmios 

na Emissão de Títulos e Valores Mobiliários que tem por base o Pro-
nunciamento Técnico CPC 08 (IAS 32, itens IN6, IN14, 11, 33, 34, 
35, 37 e 38 e IAS 39,  itens 9, 43 e 47 do IASB).  

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

aplicando-se aos exercícios encerrados a partir de dezembro de 2010, 
quando será revogada a Resolução CFC nº 1.142-08, publicada no 
DOU, Seção I, de 28-11-08. 

 
Brasília, 9 de dezembro de 2010. 
 
Juarez Domingues Carneiro – Presidente 
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NBC TG 08 – CUSTOS DE TRANSAÇÃO E PRÊMIOS NA E-
MISSÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

 
Índice Item 
OBJETIVO 1 
ALCANCE 2 
DEFINIÇÕES 3 
CONTABILIZAÇÃO DAS CAPTAÇÕES DE RECURSOS PARA O 
CAPITAL PRÓPRIO 

4 – 7 

CONTABILIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE AÇÕES DE EMISSÃO 
PRÓPRIA (AÇÕES EM TESOURARIA) 

8 – 10 

CONTABILIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS 11 – 18 
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Objetivo 
 

1.  O objetivo da presente Norma é estabelecer o tratamento con-
tábil aplicável ao reconhecimento, mensuração e divulgação dos cus-
tos de transação incorridos e dos prêmios recebidos no processo de 
captação de recursos por intermédio da emissão de títulos patrimoniais 
e/ou de dívida. 

 

Alcance 
 

2.  A presente Norma regula a contabilização e evidenciação dos 
custos de transação incorridos na distribuição primária de ações ou 
bônus de subscrição, na aquisição e alienação de ações próprias, na 
captação de recursos por meio da contratação de empréstimos ou fi-
nanciamentos ou pela emissão de títulos de dívida, bem como dos 
prêmios na emissão de debêntures e outros instrumentos de dívida ou 
de patrimônio líquido (frequentemente referidos como títulos e valores 
mobiliários – TVM). 

 

Definições 
 

3.  Para fins desta Norma, consideram-se os termos abaixo com 
os seguintes significados: 
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Custos de transação são somente aqueles incorridos e diretamen-
te atribuíveis às atividades necessárias exclusivamente à consecução 
das transações citadas no item 2. São, por natureza, gastos incremen-
tais, já que não existiriam ou teriam sido evitados se essas transações 
não ocorressem. Exemplos de custos de transação são: i) gastos com 
elaboração de prospectos e relatórios; ii) remuneração de serviços 
profissionais de terceiros (advogados, contadores, auditores, consulto-
res, profissionais de bancos de investimento, corretores etc.); iii) gas-
tos com publicidade (inclusive os incorridos nos processos de road-
shows); iv) taxas e comissões; v) custos de transferência; vi) custos de 
registro etc. Custos de transação não incluem ágios ou deságios na 
emissão dos títulos e valores mobiliários, despesas financeiras, custos 
internos administrativos ou custos de carregamento. 

 
Despesas financeiras são os custos ou as despesas que represen-

tam o ônus pago ou a pagar como remuneração direta do recurso to-
mado emprestado do financiador derivado dos fatores tempo, risco, 
inflação, câmbio, índice específico de variação de preços e assemelha-
dos; incluem, portanto, os juros, a atualização monetária, a variação 
cambial etc., mas não incluem taxas, descontos, prêmios, despesas 
administrativas, honorários etc. 

 
Encargos financeiros são a soma das despesas financeiras, dos 

custos de transação, prêmios, descontos, ágios, deságios e assemelha-
dos, a qual representa a diferença entre os valores recebidos e os valo-
res pagos (ou a pagar) a terceiros. 

 
Prêmio na emissão de debêntures ou de outros títulos e valores 

mobiliários é o valor recebido que supera o de resgate desses títulos 
na data do próprio recebimento ou o valor formalmente atribuído aos 
valores mobiliários. 

 
Taxa interna de retorno (TIR) é a taxa efetiva de juros que iguala o 

valor presente dos fluxos de entrada de recursos ao valor presente dos 
fluxos de saída. Em outros termos, é a taxa efetiva de juros que faz com 
que, por exemplo, o valor presente líquido dos fluxos de caixa de deter-
minado título de dívida ou empréstimo seja igual a zero, considerando-se, 
necessariamente, a captação inicial líquida dos custos de transação. 
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Método de juros efetivos é o método de calcular o custo amorti-
zado de ativo financeiro ou de passivo financeiro (ou grupo de ativos 
ou de passivos financeiros) e de alocar a receita ou a despesa de juros 
no período. A taxa efetiva de juros é a taxa que desconta exatamente 
os pagamentos ou recebimentos de caixa futuros estimados durante a 
vida esperada do instrumento ou, quando apropriado, o período mais 
curto na quantia escriturada líquida do ativo financeiro ou do passivo 
financeiro. Ao calcular a taxa efetiva de juros, a entidade deve estimar 
os fluxos de caixa considerando todos os termos contratuais do ins-
trumento financeiro (por exemplo, pagamento antecipado, opções de 
compra e semelhantes), mas não deve considerar perdas de crédito 
futuras. O cálculo deve incluir todas as comissões e parcelas pagas ou 
recebidas entre as partes do contrato, as quais são parte integrante da 
taxa efetiva de juros (ver a NBC TG 30 – Receitas), dos custos de 
transação e de todos os outros prêmios ou descontos. Existe um pres-
suposto de que os fluxos de caixa e a vida esperada de grupo de ins-
trumentos financeiros semelhantes possam ser estimados confiavel-
mente. Contudo, naqueles casos raros em que não seja possível esti-
mar confiavelmente os fluxos de caixa ou a vida esperada de instru-
mento financeiro (ou grupo de instrumentos financeiros), a entidade 
deve usar os fluxos de caixa contratuais durante todo o prazo contra-
tual do instrumento financeiro (ou grupo de instrumentos financeiros). 

 
Título patrimonial é qualquer contrato (ou título ou valor mobili-

ário) que evidencie um interesse residual nos ativos da entidade após a 
dedução de todos os seus passivos. Como exemplos citam-se ações, 
bônus de subscrição etc. 

 
Valor justo é o valor pelo qual um ativo pode ser negociado, ou 

um passivo liquidado, entre partes interessadas, conhecedoras do ne-
gócio e independentes entre si, com a ausência de fatores que pressio-
nem para a liquidação da transação ou que caracterizem uma transação 
compulsória. 

 
Contabilização das captações de recursos para o 
capital próprio 
 
4.  O registro do montante inicial dos recursos captados por in-

termédio da emissão de títulos patrimoniais deve corresponder aos 
valores líquidos disponibilizados para a entidade pela transação, pois 
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essas transações são efetuadas com sócios já existentes e/ou novos, 
não devendo seus custos influenciar o saldo líquido das transações 
geradoras de resultado da entidade. 

 

5.  Os custos de transação incorridos na captação de recursos por 
intermédio da emissão de títulos patrimoniais devem ser contabiliza-
dos, de forma destacada, em conta redutora de patrimônio líquido, 
deduzidos os eventuais efeitos fiscais, e os prêmios recebidos devem 
ser reconhecidos em conta de reserva de capital. 

 

6.  Nas operações de captação de recursos por intermédio da e-
missão de títulos patrimoniais em que exista prêmio (excedente de 
capital) originado da subscrição de ações aos quais os custos de tran-
sação se referem, deve o prêmio, até o limite do seu saldo, ser utiliza-
do para absorver os custos de transação registrados na conta de que 
trata o item 5. Nos demais casos, a conta de que trata o item anterior 
será apresentada após o capital social e somente pode ser utilizada 
para redução do capital social ou absorção por reservas de capital. 

 

7.  Quando a operação de captação de recursos por intermédio da 
emissão de títulos patrimoniais não for concluída, inexistindo aumento 
de capital ou emissão de bônus de subscrição, os custos de transação 
devem ser reconhecidos como despesa destacada no resultado do perí-
odo em que se frustrar a transação. 

 

Contabilização da aquisição de ações de emissão 
própria (ações em tesouraria) 
 

8.  A aquisição de ações de emissão própria e sua alienação são 
também transações de capital da entidade com seus sócios e igualmen-
te não devem afetar o resultado da entidade.  

 

9.  Os custos de transação incorridos na aquisição de ações de 
emissão da própria entidade devem ser tratados como acréscimo do 
custo de aquisição de tais ações. 

 

10. Os custos de transação incorridos na alienação de ações em 
tesouraria devem ser tratados como redução do lucro ou acréscimo do 
prejuízo dessa transação, resultados esses contabilizados diretamente 
no patrimônio líquido, na conta que houver sido utilizada como supor-
te à aquisição de tais ações, não afetando o resultado da entidade. 
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Contabilização da captação de recursos de terceiros 
 

11. O registro do montante inicial dos recursos captados de ter-
ceiros, classificáveis no passivo exigível, deve corresponder ao seu 
valor justo líquido dos custos de transação diretamente atribuíveis à 
emissão do passivo financeiro. 

 

12. Os encargos financeiros incorridos na captação de recursos junto 
a terceiros devem ser apropriados ao resultado em função da fluência do 
prazo, pelo custo amortizado usando o método dos juros efetivos. Esse 
método considera a taxa interna de retorno (TIR) da operação para a a-
propriação dos encargos financeiros durante a vigência da operação. A 
utilização do custo amortizado faz com que os encargos financeiros refli-
tam o efetivo custo do instrumento financeiro e não somente a taxa de 
juros contratual do instrumento, ou seja, incluem-se neles os juros e os 
custos de transação da captação, bem como prêmios recebidos, ágios, 
deságios, descontos, atualização monetária e outros. Assim, a taxa interna 
de retorno deve considerar todos os fluxos de caixa, desde o valor líquido 
recebido pela concretização da transação até todos os pagamentos feitos 
ou a serem efetuados até a liquidação da transação. 

 

13. Os custos de transação incorridos na captação de recursos por 
meio da contratação de instrumento de dívida (empréstimos, financi-
amentos ou títulos de dívida tais como debêntures, notas comerciais 
ou outros valores mobiliários) devem ser contabilizados como redução 
do valor justo inicialmente reconhecido do instrumento financeiro 
emitido, para evidenciação do valor líquido recebido. 

 

14. Os prêmios na emissão de debêntures devem ser acrescidos 
ao valor justo inicialmente reconhecido na emissão desse instrumento 
financeiro para o mesmo fim a que se refere o item anterior, apropri-
ando-se ao resultado conforme dispõe o item 12. 

 

15. No caso de capitalização de encargos financeiros durante o 
período de formação ou construção de ativos qualificáveis, os mesmos 
procedimentos devem ser utilizados para definição dos valores a se-
rem ativados. O valor a ser capitalizado deve corresponder aos encar-
gos financeiros totais e não apenas às despesas financeiras. 

 

16. Os instrumentos de dívida devem ser reconhecidos inicial-
mente pelo seu valor justo, líquidos do seu custo da transação, exceto 



 274

nos casos em que devem ser classificados como instrumentos ao valor 
justo com contrapartida no resultado. Nesse caso, os custos da transa-
ção devem ser reconhecidos no resultado no momento inicial. Quando 
os custos de transação são incorporados ao valor do instrumento de 
dívida, eles devem ser apropriados ao resultado nos termos do item 
12. No caso dos instrumentos de dívida avaliados ao mercado contra o 
patrimônio líquido, em cada data de avaliação ao valor justo a diferen-
ça entre o custo amortizado (conforme dispõe o item 12) e o valor 
justo deve ser registrada na conta de ajuste de avaliação patrimonial, 
no patrimônio líquido. 

 

17. Os custos de transação de captação não efetivada devem ser 
reconhecidos como despesa no resultado do período em que se frustrar 
essa captação. 

 

18. Caso os prêmios na emissão de debêntures e de outros ins-
trumentos financeiros não sejam tributáveis e caso essa não tributação 
tenha como condição a sua não distribuição aos sócios, a eventual 
destinação de tais prêmios à conta específica do patrimônio líquido 
deve ser feita dentro do exercício social em que tiverem sido apropria-
dos ao resultado, a partir da conta de lucros acumulados. 

 

Alocação de custos de transação quando da emissão de 
instrumento composto ou na ocorrência de mais de uma 
distribuição concomitante 
 

18A. Custos de transação que se relacionam com a emissão de 
instrumento financeiro composto devem ser atribuídos aos componen-
tes do patrimônio líquido e passivo do instrumento em proporção à 
alocação dos rendimentos. 

 

18B. Custos de transação que se relacionam conjuntamente a 
mais de uma transação (por exemplo, custos de oferta concorrente de 
algumas ações e listagem em bolsa de outras ações) devem ser atribu-
ídos a essas transações utilizando uma base para alocação coerente e 
consistente com transações similares. 

 

Contabilização temporária dos custos de transação 
 

19. Os custos de transação de que trata esta Norma, enquanto não 
captados os recursos a que se referem, devem ser apropriados e manti-
dos em conta transitória e específica do ativo como pagamento anteci-
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pado. O saldo dessa conta transitória deve ser reclassificado para a 
conta específica, conforme a natureza da operação, tão logo seja con-
cluído o processo de captação, ou baixado conforme determinado nos 
itens 7 e 17 se a operação não se concretizar. 

 
Divulgação 
 
20. A entidade deve divulgar as seguintes informações para cada 

natureza de captação de recursos (títulos patrimoniais ou de dívida):  
 
(a) a identificação de cada processo de captação de recursos, a-

grupando-os conforme sua natureza; 
(b) o montante dos custos de transação incorridos em cada pro-

cesso de captação; 
(c) o montante de quaisquer prêmios obtidos no processo de 

captação de recursos por intermédio da emissão de títulos de dívida ou 
de valores mobiliários; 

(d) a taxa efetiva de juros (TIR) de cada operação; e 
(e) o montante dos custos de transação e prêmios (se for o caso) 

a serem apropriados ao resultado em cada período subsequente. 
 
Exemplos ilustrativos 
 
Os exemplos a seguir não fazem parte da Norma, mas têm o ob-

jetivo de auxiliar no entendimento dos procedimentos contábeis. 
 
Exemplo 01: Custos de transação (sem prêmio ou desconto) 
 
Considere-se que no fim do ano 0 tenha havido captação de $ 

1.000.000,00, com taxa de juros anual contratada de 6,0%, com prazo 
de oito anos, e pagamentos anuais iguais e consecutivos de $ 
161.035,94. Também se considere que a empresa que obteve o em-
préstimo incorreu em custos de transação no montante de $ 
108.695,18. 

 
Considerando-se os custos de transação, o fluxo de caixa líquido 

desses custos é o seguinte (em $ mil), considerando que dos $ 
1.000.000,00 recebidos são deduzidos $ 108.695,18 de custos de tran-
sação: 

 



 276

Ano Fluxo líquido de caixa 

0  891  
1  (161) 
2  (161) 
3  (161) 
4  (161) 
5  (161) 
6  (161) 
7  (161) 
8  (161) 

 

No ano 0, o fluxo de caixa disponível para ser utilizado é o líqui-
do dos custos de transação. Na essência, esse é o valor líquido capta-
do. Com base nesse fluxo de caixa, a taxa interna de retorno anual, 
que nominalmente era de 6,0% a.a., passa para 9,0% a.a.(*). E esse é 
efetivamente o custo da captação efetuada. Considerando-se essa taxa 
efetiva de juros, o controle da captação é o seguinte (em $ mil): 

 
(*)   A taxa interna de retorno é a taxa que iguala o valor presente dos pagamentos futuros ao valor da captação 

líquida. Essa é a taxa que reflete o verdadeiro custo do empréstimo captado. Matematicamente a taxa in-

terna de retorno é: 

( )∑
= +

=
8

1n

n
tir1

161
891  

Ano Saldo inicial Efeitos na DRE Pagamentos Saldo final 

1  891  (80) (161) 810  
2  810  (73) (161) 722  
3  722  (65) (161) 626  
4  626  (56) (161) 522  
5  522  (47) (161) 408  
6  408  (37) (161) 283  
7  283  (25) (161) 148  
8  148  (13) (161) (0) 

 Total = (397)   
 Juros = (288)   
 Custos = (109)   

 

O saldo inicial de reconhecimento da captação deve levar em con-
sideração os custos da transação. Logo, esses custos diminuem o saldo 
do empréstimo tomado, que inicia o ano 1 com $ 891.304,82. Os efeitos 
anuais na demonstração do resultado do exercício (DRE) referem-se à 
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taxa efetiva de juros de 9% sobre o saldo inicial. Os pagamentos são 
sempre os mesmos, pois são os contratados. O total dos encargos finan-
ceiros que afetam a demonstração do resultado ao longo dos oito anos é 
de $ 397 mil, valor que é desdobrado da seguinte forma: $ 288 mil de 
juros e $ 109 mil de amortização dos custos de transação. 

 
Ano a ano essas despesas devem ser assim desdobradas: 
 

Ano 
Despesa com 

juros 
Despesa com amortização 
dos custos de transação 

Encargo financeiro 
total na DRE 

1  (60) (20) (80) 
2  (54) (19) (73) 
3  (48) (18) (65) 
4  (41) (16) (56) 
5  (33) (13) (47) 
6  (26) (11) (37) 
7  (18) (8) (25) 
8  (9) (4) (13) 

Total =  (288) (109) (397) 
 

Os lançamentos contábeis, em dois períodos para exemplificar, 
são os seguintes (em $ mil): 
 

Momento 0 (captação): 
 

D – Caixa (pela captação líquida)                         $    891.304,82 
D – Custos a amortizar (redutor do passivo)        $    108.695,18 
 

C – Empréstimos e financiamentos                       $  1.000.000,00  
 

Apresentação no balanço, no passivo, momento 0: 
 

Empréstimos e financiamentos $ 891.304,82 
 

Ou, analiticamente: 
 

Empréstimos e financiamentos       $ 1.000.000,00 
(–) Custos a amortizar                                               ($ 108.695,18)
  
                                                                                   $  891.304,82 
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Fim do período 1 (apropriação dos encargos financeiros): 
 
D – Encargos financeiros (DRE)                       $ 80.217,43  
                   [Despesas financeiras (juros)        $  60.000,00 ] 
              [Amortização de custos                       $ 20.217,43 ] 
 
C – Empréstimos e financiamentos                   $ 60.000,00  
C – Custos a amortizar                                       $ 20.217,43 
 
Fim do período 1 (parcela de pagamento do empréstimo): 
 
D – Empréstimos e financiamentos            $ 161.035,94  
                             [Pagamento de juros     $  60.000,00] 
                       [Amortização do principal $ 101.035,94] 
C – Caixa                                                    $ 161.035,94 
 
Apresentação no balanço, no passivo, fim do período 1: 
 
Empréstimos e financiamentos                        $ 810.486,31 
 
            Ou, analiticamente: 
 
Empréstimos e financiamentos      $ 898.964,06 
   (–) Custos a amortizar        ($   88.477,75)  
                                                                               $ 810.486,31 
 

Exemplo 02: Custos de transação e prêmio na emissão 
de títulos de dívida 
 
Considere-se que no fim do ano 0 tenha havido captação, via de-

bêntures, de $ 1 milhão, com taxa de juros anual contratada de 6,0%, 
com prazo de oito anos, e pagamentos iguais e consecutivos de $ 161,04 
mil. Também se considere que a empresa incorreu em custos de transa-
ção no montante de $ 60 mil. Como esse empréstimo possui taxa fixa, e 
a projeção futura dos juros durante a duração do empréstimo é inferior a 
6% (5,02%, suponha-se), houve mais demanda pela compra do que a 
oferta de títulos oferecidos ao mercado. Dessa forma, o valor captado 
foi superior ao valor de $ 1,00 milhão, configurando emissão de título 
de dívida com prêmio. O valor captado com a emissão dos títulos (sem 
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os custos de transação) foi de $ 1,1 milhão, o que, livre dos custos de 
captação, produz o valor líquido disponível de $ 1,04 milhão. 

 

O fluxo de pagamento desse empréstimo é o mesmo que o do  
exemplo anterior. 

 

Considerando-se o fluxo de caixa disponível para uso após a cap-
tação, tem-se que a taxa interna de retorno é de 5,02%: 
 

Ano Fluxo líquido de caixa 

0  1.040  
1  (161) 
2  (161) 
3  (161) 
4  (161) 
5  (161) 
6  (161) 
7  (161) 
8  (161) 

 

Considerando-se essa taxa efetiva de juros, o controle do emprés-
timo é o seguinte:  
 

Ano Saldo inicial Efeitos na DRE Pagamentos Saldo final 

1  1.040  (52) (161) 931  
2  931  (47) (161) 817  
3  817  (41) (161) 697  
4  697  (35) (161) 571  
5  571  (29) (161) 438  
6  438  (22) (161) 299  
7  299  (15) (161) 153  
8  153  (8) (161) 0  

 Total = (248)   
 

 

O saldo inicial de reconhecimento do empréstimo deve levar em 
consideração os custos de transação e o prêmio de $ 100 mil recebido. 
Logo, esses custos diminuem o saldo do empréstimo e o prêmio o 
aumenta, iniciando o ano 1 com saldo de $ 1.040 mil. Os efeitos anu-
ais na DRE referem-se à taxa efetiva de juros de 5,02% sobre o saldo 
inicial. Os pagamentos são sempre os mesmos, pois são os contrata-
dos. O total das despesas financeiras que afetam a demonstração do 
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resultado ao longo dos oito anos é de $ 248 mil, que é desdobrado da 
seguinte forma: $ 288 mil de juros e $ 40 mil (positivo) de amortiza-
ção dos custos de transação e do prêmio na emissão dos títulos. 

 

Ano a ano essas despesas devem ser assim desdobradas: 
 

Ano 
Despesas com 

juros 
Despesa com amortização 

dos custos e prêmio 
Efeito total  

na DRE 

1  (60) 8  (52) 
2  (54) 7  (47) 
3  (48) 7  (41) 
4  (41) 6  (35) 
5  (33) 5  (29) 
6  (26) 4  (22) 
7  (18) 3  (15) 
8  (9) 1  (8) 

Total =  (288) 40  (248) 
 

Ano a ano as amortizações dos custos de transação e do prêmio 
devem ser assim desdobradas, conforme curva de amortização total 
definida: 
 

Ano 
Amortização do 

prêmio 
Amortização dos custos 

transação 
Efeito total na 

DRE 

1  19  (12) 8  
2  18  (11) 7  
3  16  (10) 7  
4  14  (9) 6  
5  12  (7) 5  
6  10  (6) 4  
7  7  (4) 3  
8  4  (2) 1  

Total =  100  (60) 40  
 

A curva de amortização foi obtida da seguinte forma: 
 

Definição curva de amortização na DRE custos de transação e prêmio 

Ano 
Saldo 
 inicial 

Amortização 
DRE 

Saldo 
final 

Curva de amorti-
zação 

1 40.000,03 7.799,77 32.200,25 -19,50% 
2 32.200,25 7.200,36 24.999.90 -22,36% 
3 24.999,90 6.511,40 18.488,50 -26,05% 
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4 18.488,50 5.724,84 12.763,66 -30,96% 
5 12.763,66 4.832,00 7.931,66 -37,86% 
6 7.931,66 3.823,53 4.108,18 -48,21% 
7 4.108,18 2.689,38 1.418,75 -65,46% 
8 1.418,75 1.418,75 0,00 -100,00% 

 

O controle da amortização, vis-à-vis a curva de amortização, é 
especificado a seguir: 
 

Alocação na DRE custos de transação e prêmio deb./juros 
(controle por rubrica isoladamente) 

Ano 

Saldo 
inicial 
custos 
trans. 

Amortização 
DRE 

Saldo 
final 

custos 
trans. 

Saldo 
inicial 
prêmio 

deb. 

Amortização 
DRE 

Saldo 
final 

prêmio 
deb. 

1 60.000,00 (11.699,65) 48.300,35 100.000,00 19.499,42 80.500,58 
2 48.300,35 (10.800,53) 37.499,82 80.500,58 18.000,88 62.499,70 
3 37.499,82 (9.767,09) 27.732,73 62.499,70 16.278,49 46.221,21 
4 37.732,73 (8.587,25) 19.145,47 46.221,21 14.312,09 31.909,12 
5 19.145,47 (7.247,99) 11.897,48 31.909,12 12.079,98 19.829,14 
6 11.897,48 (5.735,29) 6.162,20 19.829,14 9.558,82 10.270,33 
7 6.162,20 (4.034,07) 2.128,12 10.270,33 6.723,45 3.546,87 
8 2.128,12 (2.128,12) 0,00 3.546,87 3.546,87 0,00 

  (60.000,00)   100.000,00  
 

Os lançamentos contábeis, em dois períodos para exemplificar, 
são os seguintes: 
 
Momento 0 (captação): 
 
D – Caixa (pela captação liquida)                             $ 1.040.000,00 
D – Custos a amortizar (custos de transação)           $      60.000,00 
 
C – Empréstimos e financiamentos                          $ 1.000.000,00 
C – Prêmio a amortizar                                             $    100.000,00 
 
Apresentação no balanço, no passivo, momento 0: 
 

Empréstimos e financiamentos                $ 1.040.000,00  
 

Ou, analiticamente: 
 

Empréstimos e financiamentos   $ 1.000.000,00  
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(+) Prêmio a amortizar                 $    100.000,00 
(–) Custos a amortizar               ($     60.000,00) 
      $ 1.040.000,00 
 

Fim do período 1 (apropriação dos encargos financeiros): 
 

D – Encargos financeiros (DRE)                       $ 52.200,23 
               [Despesas financeiras (juros)            $ 60.000,00] 
            [Amortização de custos                         $ 11.699,65] 
             [Amortização do prêmio                    ($ 19.499,42)] 
D – Prêmio a amortizar                                      $ 19.499,42 
 

C – Empréstimos e financiamentos                    $ 60.000,00 
C – Custos a amortizar                                       $ 11.699,65 
 

Fim do período 1 (parcela de pagamento do empréstimo): 
 

D – Empréstimos e financiamentos                    $ 161.035,94 
            [Pagamento de juros                              $   60.000,00] 
              [Amortização do principal                   $ 101.035,94] 
 

C – Caixa                                                          $ 161.035,94 
 

Apresentação no balanço, no passivo, fim do período 1: 
 

Empréstimos e financiamentos   $ 931.164,29 
 

Ou, analiticamente: 
 

Empréstimos e financiamentos  $ 898.964,06 
(+) Prêmio a amortizar    $  80.500,58 
(–) Custos a amortizar    ($  48.300,35) 
       $ 931.164,29 
 

Exemplo 03: Gastos com emissão de ações. 
 

Suponha-se que sejam emitidas 10 milhões de ações novas, e que 
também sejam vendidas mais 20 milhões de ações do controlador, 
todas pelo preço unitário de $ 1,70. Nesse caso, a empresa paga todos 
os gastos com a emissão das ações, no total de $ 2.550,00 mil, mas 
apenas parte é seu efetivo encargo. Supõe-se que não haja diferença de 
esforços entre a emissão primária e a secundária.  
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Antes da emissão das ações, o patrimônio líquido está assim re-
presentado, cujo capital social é composto por 100 milhões de ações, 
todas ordinárias. 
 

 $ mil 

Patrimônio líquido   170.000 

Capital social 150.000 

Reservas de lucros   20.000 
 

As informações relevantes da emissão são: 
 

Captação Custos da Captação 
Informações da emissão Quantidade $ / ação  

bruta emissão líquida 
emissão primária 10.000.000 1,70 17.000.000 850.000 16.150.000 
emissão secundária 20.000.000 1,70 34.000.000 1.700.000 32.300.000 
 30.000.000  51.000.000 2.550.000 48.450.000 

 

Pelo quadro acima, nota-se que o total de recursos líquidos que 
ingressou no caixa da empresa foi de $ 48.450 mil. 
 

Os lançamentos contábeis são (em $ mil): 
 

D – Caixa                                                               $ 48.450 
D – Gastos com emissão de ações                         $      850 
D – Obrigações para com o controlador                $   1.700  
C – Capital social                                                   $ 17.000 
C – Obrigações para com o controlador                $ 34.000 
 

Os custos proporcionais da emissão primária são debitados em 
conta redutora do capital. Já os custos proporcionais da emissão se-
cundária são debitados em contas a receber dos acionistas controlado-
res, pois não pode a companhia, nessa circunstância, debitar como 
suas as despesas de lançamento das ações do controlador. No passivo 
acaba ficando o saldo líquido(*) de $ 32,3 milhões a lhe ser repassado. 

 

A apresentação do patrimônio líquido no balanço ficará: 
 

 $ mil 

Patrimônio líquido 186.150 
Capital social 166.150 
Reservas de lucros  20.000 

Ou, mais analiticamente: 
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 $ mil 

Patrimônio líquido 186.150 
Capital social 167.000 
(-) Gastos com emissão de ações     (850) 
Reservas de lucros   20.000 

 
(*) Nos termos da NBC TG 39 (R2) – Instrumentos Financeiros: Evidenciação, em seu 

item 42, assim está consignado: “42. Um ativo financeiro e um passivo financeiro 
devem ser compensados, e o montante líquido apresentado nas demonstrações con-
tábeis, quando, e somente quando, a entidade: (a) dispõe de um direito legalmente 
executável para liquidar pelo montante líquido; e (b) tiver a intenção tanto de liqui-
dar em base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.” 

 

Exemplo 04: Custo de transação e ajuste ao valor justo 
de títulos de dívida 

 

Seja o seguinte fluxo original de um título de dívida e corres-
pondente controle pelo custo amortizado, caso não houvesse custos 
de transação (CT): 
 

Custo amortizado (TIR anual de 12%) 
Data/Período Saldo inicial Despesas financeiras Fluxo de caixa Saldo final 

0     1.000.000 1.000.000 
1 1.000.000 120.000 0 1.120.000 
2 1.120.000 134.400 0 1.254.400 
3 1.254.400 150.528 0 1.404.928 

final 1.404.928   (1.404.928) 0 
 

A taxa interna de retorno do título é de 12% ao ano, antes dos  
efeitos dos custos de transação. 
 

Sejam os seguintes valores justos desse título de dívida: 
 
 

Data/Período Fair value 
0 1.000.000 
1 1.230.000 
2 1.250.000 
3 1.404.928 

 

Mas, consideremos que a entidade emissora desse título de dívida 
tenha incorrido em custos de transação de $ 30.000 (3% do valor de 
face do título); o montante inicial a ser registrado da dívida é de $ 
970.000 ($ 1.000.000 – $ 30.000). O fluxo dessa dívida e respectivo 
controle pelo custo amortizado passam a ser o seguinte, contemplando 
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a taxa interna de retorno efetiva da dívida que agora passa a ser de 
13,143% ao ano: 
 

Custo amortizado (TIR anual de 13,143%) 
Data/Período Saldo inicial Encargos da dívida Caixa Saldo final 

0     970.000 970.000 
1 970.000 127.486 0 1.097.486 
2 1.097.486 144.242 0 1.241.728 

3 antes pgto 1.241.728 163.200 0 1.404.928 
3 após pgto 1.404.928   (1.404.928) 0 

 Total encargos = 434.928   
 

O encargo da dívida é assim desmembrado: 
 

Custo amortizado (TIR anual de 13,143%) 
Data/Período Despesa financeira Amortização CT Encargos da dívida 

0       
1 120.000 7.486 127.486 
2 134.400 9.842 144.242 
3 150.528 12.672 163.200 

Total 404.928 30.000 434.928 
 

Se a dívida for mensurada ao custo amortizado, os registros 
dos encargos da dívida e da amortização dos custos de transação 
serão os seguintes: 
 

Data/ 
Período 

Fluxo da 
dívida 

Dívida 
(Saldo 
inicial) 

Dívida (Saldo 
final) 

Despesas 
financeiras 

Amortização 
CT 

Efeito total 
na DRE 

0 970.000 0 970.000       
1 0 970.000 1.097.486 (120.000) (7.486) (127.486) 
2 0 1.097.486 1.241.728 (134.400) (9.842) (144.242) 

3 antes 
pgto 0 1.241.728 1.404.928 (150.528) (12.672) (163.200) 

3 após pgto (1.404.928) (1.404.928) 0 0 0 0 
   Totais na DRE = (404.928) (30.000) (434.928) 

 

 

No caso de a dívida ser avaliada pelo seu valor justo, com contra-
partida no resultado, no final de cada período de reporte a dívida da 
entidade é avaliada pelo seu valor justo. Resta a contabilização desses 
ajustes na demonstração do resultado. Os custos de transação devem ser 
amortizados integralmente no resultado quando da primeira avaliação 
ao valor justo. Neste exemplo, o valor justo da dívida é dado como igual 
a $ 1.000.000 e não $ 970.000, pois se considerou que os custos de tran-
sação não tenham sido considerados pelo mercado. Assim sendo, esses 
custos de transação são amortizados integralmente quando da primeira 
avaliação ao valor justo, gerando a despesa de $ 30.000, e não há outra 
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receita ou despesa porque o valor justo passa a ser o passivo após essa 
baixa. Nos períodos subsequentes, a demonstração do resultado será 
afetada somente pelos ajustes ao valor justo em cada data de reporte. 
Assim sendo, os controles da entidade apontarão o seguinte: 
 

Data/ 
Período 

Caixa Dívida PL(acumulado) 
DRE 

(Ajuste FV) 
DRE 
(CT) 

Total 
DRE 

0 970.000 1.000.000 (30.000) 0 (30.000) (30.000) 
1 0 1.230.000 (260.000) (230.000) 0 (230.000) 
2 0 1.250.000 (280.000) (20.000) 0 (20.000) 

3 antes pgto 0 1.404.928 (434.928) (154.928) 0 (154.928) 
3 após pgto (1.404.928) 0 Totais na DRE = (404.928) (30.000) (434.928) 
 

A coluna “dívida” demonstra o valor justo da dívida ao final de 
cada período. A coluna “PL acumulado” demonstra o efeito acumula-
do das alterações de valor da dívida em cada data de reporte. Na de-
monstração do resultado, a coluna “CT” mostra a baixa dos custos da 
transação. A coluna da demonstração do resultado “ajuste FV” especi-
fica os montantes necessários para se demonstrarem os montantes da 
dívida aos seus valores justos. 
 

Exemplo 05: Custos de transação na emissão de títulos de 
dívida com juros variáveis e pagamento do principal ao 
final da transação 
 

Considere-se que no fim do ano 0 tenha havido captação de $ 
1.000.000,00 com taxa de juros anual contratada equivalente ao CDI + 
2%, com prazo de três anos, pagamentos de juros anuais e amortiza-
ção do principal ao final do terceiro ano. Considere-se, também, que a 
entidade emissora do título de dívida (debêntures) tenha incorrido em 
custos de transação no montante de $ 90.000,00. 

 

Nesse caso, temos que considerar que os juros são variáveis, em 
função das taxas do CDI, e que os juros determináveis com base na taxa 
do CDI + 2% são determináveis a partir do valor nominal das debêntu-
res e pagos a cada 12 meses. Como as taxas de CDI são desconhecidas 
no momento inicial, há que se trabalhar com a estrutura a termo das 
taxas de juros para se computar a taxa efetiva de juros da operação.  

 

Ao longo da transação, as taxas estimadas do CDI foram as se-
guintes: Ano 1: 12,0% (14,0% o custo total: 12+2); Ano 2: 9,5% 
(11,5% o custo total: 9,5 + 2); Ano 3: 10,5% (12,5% o custo total: 
10,5 + 2). 

 



 287

Cálculo das despesas financeiras 
 

A taxa de juros deve ser estimada para cada período. Os juros (pagá-
veis anualmente) devem ser calculados com base no principal da dívida 
($ 1.000.000). O procedimento referente aos cálculos é o seguinte: 
 

Ano CDI   Custo total 
1  12,00% 14,00% 
2  9,50% 11,50% 
3  10,50% 12,50% 

 
Controle da Dívida (sem CT) 

Ano Saldo inicial Juros Caixa Saldo final 
0      1.000.000  1.000.000  
1  1.000.000  140.000  (140.000)  1.000.000  
2  1.000.000  115.000  (115.000)  1.000.000  
3  1.000.000  125.000  (1.125.000)  0  

 

Esse é o controle da dívida sem levar em consideração os custos de 
transação. A coluna “juros” refere-se aos juros a serem pagos anualmente. 

 

Cômputo da taxa efetiva 
 

Para se chegar à taxa efetiva a ser atualizada na mensuração do 
custo amortizado da dívida, deve ser considerado o seguinte fluxo de 
caixa obtido das taxas de CDI estimadas, mais o spread de 2%: 
 

PV 1.000.000,00 
Custos de transação (90.000,00) 
Taxa efetiva de juros 16,8093% 
  

Ano Fluxo de caixa 
0 910.000,00 
1 (140.000,00) 
2 (115.000,00) 
3 (1.125.000,00) 

 

Com a taxa efetiva de 16,8093% a.a., podem ser calculados os 
encargos financeiros totais a serem reconhecidos na DRE ano a ano. 
Assim são demonstrados: 
 

Razão auxiliar empréstimos (controle contábil) 
 A B = A * 16,8093% C D = A + B - | C | 

Ano Saldo inicial 
empréstimo 

Despesa finan-
ceira DRE 

Pagamento final Saldo final em-
préstimo 

1 910.000,00 152.964,54 (140.000,00) 922.964,54 
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2 922.964,54 155.143,79 (115.000,00) 963.108,33 
3 963.108,33 161.891,67 (125.000,00) 1.000.000,00 

Final 1.000.000,00 470.000,00 (1.000.000,00) 0,00 
 

Na essência, nas despesas financeiras anuais reconhecidas na 
DRE está contida parte da despesa financeira que existe independen-
temente dos custos de transações e outra parte referente à amortização 
dos custos de transações. Pode-se assim separá-las: 
 

Efeitos totais na DRE 

Ano Despesas financeiras Amortização CT Efeito total DRE 

1  (140.000) (12.965) (152.965) 

2  (115.000) (40.144) (155.144) 

3  (125.000) (36.892) (161.892) 

Total (380.000) (90.000) (470.000) 
 

A coluna ‘Despesas financeiras’ refere-se aos juros incorridos no ca-
so da ausência de custos de transação (ver Controle da dívida (sem CT)). 

 

Por fim, assim serão alocados os custos totais da captação na DRE: 
 

Alocação na DRE custos de transação 

Ano 
Custos de 
transação 

Despesas de 
juros 

Despesas finan-
ceiras DRE 

1 12.964,54 140.000,00 152.964,54 
2 40.143,79 115.000,00 155.143,79 
3 36.891,67 125.000,00 161.891,67 
 90.000,00 380.000,00 470.000,00 

 

Nos próximos exercícios sociais, caso seja alterada a estrutura a 
termo das taxas de juros, dadas as mudanças observadas na conjuntura 
econômica, tendo por implicação novas estimativas das taxas de CDI, 
a NBC TG 23 (R1) – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e 
Retificação de Erro deverá ser aplicada. 
 
 
 
 
 
(1) Publicada no DOU, de 17-12-2010. 
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A Resolução CFC n.º 1.329/11 alterou a sigla e a numeração desta Norma de NBC T 3.7 para NBC 
TG 09 e de outras normas citadas: de NBC T 1 para NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL; e de NBC 
T 19.10 para NBC TG 01 (R2). 

 
 

RESOLUÇÃO CFC nº 1.138(1) 

de 21 de novembro de 2008 
 
 

Aprova a NBC TG 09 – Demonstração 
do Valor Adicionado. 

 
 

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercí-
cio de suas atribuições legais e regimentais, 

 

CONSIDERANDO que o Conselho Federal de Contabilidade, 
em conjunto com outras entidades, é membro do Comitê de Pronunci-
amentos Contábeis (CPC), criado pela Resolução CFC nº 1.055-05; 

 

CONSIDERANDO que o Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis (CPC) tem por objetivo estudar, preparar e emitir Pronunciamen-
tos Técnicos sobre procedimentos de contabilidade e divulgar infor-
mações dessa natureza, visando permitir a emissão de normas unifor-
mes pelas entidades-membro, levando sempre em consideração o pro-
cesso de convergência às normas internacionais; 

 

CONSIDERANDO que o Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis aprovou o Pronunciamento Técnico CPC 09 – Demonstração do 
Valor Adicionado; 

 

RESOLVE:  
 
Art. 1º Aprovar a NBC TG 09 – Demonstração do Valor Adicionado. 
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, 
revogando a Resolução CFC nº 1.010, de 21 de janeiro de 2005, pu-
blicada no DOU., Seção I, de 25-01-2005. 

 

Brasília, 21 de novembro de 2008. 
 

Maria Clara Cavalcante Bugarim – Presidente 
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NBC TG 09 – DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 
 

Índice Item 
OBJETIVO  1 – 2 
ALCANCE E APRESENTAÇÃO 3 – 8 
DEFINIÇÕES 9 
CARACTERÍSTICAS DAS INFORMAÇÕES DA DVA 
FORMAÇÃO DA RIQUEZA 

10 – 13 

FORMAÇÃO DA RIQUEZA 14 – 15  
Riqueza criada pela própria entidade 14 
Distribuição da riqueza 15 
CASOS ESPECIAIS – ALGUNS EXEMPLOS 16 – 27 
Depreciação de itens reavaliados ou avaliados ao valor justo (fair value) 16 – 17  
Ajustes de exercícios anteriores 18 
Ativos construídos pela empresa para uso próprio 19 – 22  
Distribuição de lucros relativos a exercícios anteriores 23 – 24  
Substituição tributária 25 – 27  
ATIVIDADE DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (BANCÁRIA) 
FORMAÇÃO DA RIQUEZA 

28 – 30 

Formação da riqueza 28 – 29  
Distribuição da riqueza 30 
ATIVIDADES DE SEGURO E PREVIDÊNCIA 
FORMAÇÃO DA RIQUEZA 

31 – 33 

Formação da riqueza 31 – 32  
Distribuição da riqueza 33 
MODELOS I, II e III  

 

Objetivo 
 

1. O objetivo desta Norma é estabelecer critérios para elaboração 
e apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), a qual 
representa um dos elementos componentes do Balanço Social e tem 
por finalidade evidenciar a riqueza criada pela entidade e sua distribu-
ição, durante determinado período. 

 

2. Sua elaboração deve levar em conta a NBC TG ESTRUTURA 
CONCEITUAL– Estrutura Conceitual Básica para a Elaboração e 
Apresentação das Demonstrações Contábeis, e seus dados, em sua 
grande maioria, são obtidos principalmente a partir da Demonstração 
do Resultado. 
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Alcance e apresentação 
 

3. A entidade, sob a forma jurídica de sociedade por ações, com 
capital aberto, e outras entidades que a lei assim estabelecer, devem 
elaborar a DVA e apresentá-la como parte das demonstrações contá-
beis divulgadas ao final de cada exercício social. É recomendado, 
entretanto, a sua elaboração por todas as entidades que divulgam de-
monstrações contábeis.(2) 

 

4. A elaboração da DVA consolidada deve basear-se nas de-
monstrações consolidadas e evidenciar a participação dos sócios não 
controladores conforme o modelo anexo. 

 

5. A DVA deve proporcionar aos usuários das demonstrações 
contábeis informações relativas à riqueza criada pela entidade em 
determinado período e a forma como tais riquezas foram distribuídas. 

 

6. A distribuição da riqueza criada deve ser detalhada, minima-
mente, da seguinte forma: 

a) pessoal e encargos; 
b) impostos, taxas e contribuições; 
c)juros e aluguéis; 
d) juros sobre o capital próprio (JCP) e dividendos; 
e) lucros retidos/prejuízos do exercício. 
 

7. As entidades mercantis (comerciais e industriais) e prestadoras 
de serviços devem utilizar o Modelo I, aplicável às empresas em ge-
ral, enquanto que para atividades específicas, tais como atividades de 
intermediação financeira (instituições financeiras bancárias) e de 
seguros, devem ser utilizados os modelos específicos (II e III) incluí-
dos nesta Norma. 

 

8. Os itens mínimos do modelo para as entidades mercantis (em-
presas em geral) estão apresentados na sequência, e o modelo propri-
amente dito está ao final desta Norma. 

 

Definições 
 

9. Os termos abaixo são utilizados nesta Norma com os seguintes 
significados: 
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Valor adicionado representa a riqueza criada pela empresa, de 
forma geral medida pela diferença entre o valor das vendas e os insu-
mos adquiridos de terceiros. Inclui também o valor adicionado recebi-
do em transferência, ou seja, produzido por terceiros e transferido à 
entidade. 

 

Receita de venda de mercadorias, produtos e serviços representa 
os valores reconhecidos na contabilidade a esse título pelo regime de 
competência e incluídos na demonstração do resultado do período. 

 

Outras receitas representam os valores que sejam oriundos, prin-
cipalmente, de baixas por alienação de ativos não circulantes, tais 
como resultados na venda de imobilizado, de investimentos, e outras 
transações incluídas na demonstração do resultado do exercício que 
não configuram reconhecimento de transferência à entidade de riqueza 
criada por outras entidades. 

 

Diferentemente dos critérios contábeis, também incluem valores 
que não transitam pela demonstração do resultado, como, por exem-
plo, aqueles relativos à construção de ativos para uso próprio da enti-
dade (conforme item 19) e aos juros pagos ou creditados que tenham 
sido incorporados aos valores dos ativos de longo prazo (normalmen-
te, imobilizados). 

 

No caso de estoques de longa maturação, os juros a eles incorpo-
rados deverão ser destacados como distribuição da riqueza no momen-
to em que os respectivos estoques forem baixados; dessa forma, não 
há que se considerar esse valor como outras receitas. 

 

Insumo adquirido de terceiros representa os valores relativos às 
aquisições de matérias-primas, mercadorias, materiais, energia, servi-
ços, etc. que tenham sido transformados em despesas do período. En-
quanto permanecerem nos estoques, não compõem a formação da 
riqueza criada e distribuída. 

 

Depreciação, amortização e exaustão representam os valores re-
conhecidos no período e normalmente utilizados para conciliação 
entre o fluxo de caixa das atividades operacionais e o resultado líquido 
do exercício.  

 

Valor adicionado recebido em transferência representa a riqueza 
que não tenha sido criada pela própria entidade, e sim por terceiros, e que 
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a ela é transferida, como por exemplo receitas financeiras, de equivalên-
cia patrimonial, dividendos, aluguel, royalties, etc. Precisa ficar destaca-
do, inclusive para evitar dupla-contagem em certas agregações. 

 

Características das informações da DVA 
 

10. A DVA está fundamentada em conceitos macroeconômicos, 
buscando apresentar, eliminados os valores que representam dupla-
contagem, a parcela de contribuição que a entidade tem na formação 
do Produto Interno Bruto (PIB). Essa demonstração apresenta o quan-
to a entidade agrega de valor aos insumos adquiridos de terceiros e 
que são vendidos ou consumidos durante determinado período. 

 

11. Existem, todavia, diferenças temporais entre os modelos con-
tábil e econômico no cálculo do valor adicionado. A ciência econô-
mica, para cálculo do PIB, baseia-se na produção, enquanto a contabi-
lidade utiliza o conceito contábil da realização da receita, isto é, ba-
seia-se no regime contábil de competência. Como os momentos de 
realização da produção e das vendas são normalmente diferentes, os 
valores calculados para o PIB por meio dos conceitos oriundos da 
Economia e os da Contabilidade são naturalmente diferentes em cada 
período. Essas diferenças serão tanto menores quanto menores forem 
as diferenças entre os estoques inicial e final para o período conside-
rado. Em outras palavras, admitindo-se a inexistência de estoques 
inicial e final, os valores encontrados com a utilização de conceitos 
econômicos e contábeis convergirão. 

 

12. Para os investidores e outros usuários, essa demonstração 
proporciona o conhecimento de informações de natureza econômica e 
social e oferece a possibilidade de melhor avaliação das atividades da 
entidade dentro da sociedade na qual está inserida. A decisão de rece-
bimento por uma comunidade (Município, Estado e a própria Federa-
ção) de investimento pode ter nessa demonstração um instrumento de 
extrema utilidade e com informações que, por exemplo, a demonstra-
ção de resultado por si só não é capaz de oferecer.  

 

13. A DVA elaborada por segmento (tipo de clientes, atividades, 
produtos, área geográfica e outros) pode representar informações 
ainda mais valiosas no auxílio da formulação de predições e, enquan-
to não houver uma norma específica sobre segmentos, sua divulgação 
é incentivada. 
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Formação da riqueza 
 

Riqueza criada pela própria entidade 
 

14. A DVA, em sua primeira parte, deve apresentar de forma de-
talhada a riqueza criada pela entidade. Os principais componentes da 
riqueza criada estão apresentados a seguir nos seguintes itens: 

 

Receitas 
 

Venda de mercadorias, produtos e serviços – inclui os valores 
dos tributos incidentes sobre essas receitas (por exemplo, ICMS, 
IPI, PIS e COFINS), ou seja, corresponde ao ingresso bruto ou 
faturamento bruto, mesmo quando na demonstração do resultado 
tais tributos estejam fora do cômputo dessas receitas. 

 

Outras receitas – da mesma forma que o item anterior, inclui 
os tributos incidentes sobre essas receitas. 

 

Provisão para créditos de liquidação duvidosa – Constitui-
ção/Reversão - inclui os valores relativos à constituição e reversão 
dessa provisão. 

 

Insumos adquiridos de terceiros 
 

Custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos – in-
clui os valores das matérias-primas adquiridas junto a terceiros e conti-
das no custo do produto vendido, das mercadorias e dos serviços vendi-
dos adquiridos de terceiros; não inclui gastos com pessoal próprio. 

 

Materiais, energia, serviços de terceiros e outros – inclui va-
lores relativos às despesas originadas da utilização desses bens, 
utilidades e serviços adquiridos junto a terceiros. 

 

Nos valores dos custos dos produtos e mercadorias vendidos, 
materiais, serviços, energia, etc. consumidos, devem ser considera-
dos os tributos incluídos no momento das compras (por exemplo, 
ICMS, IPI, PIS e COFINS), recuperáveis ou não. Esse procedimento 
é diferente das práticas utilizadas na demonstração do resultado. 

 

Perda e recuperação de valores ativos – inclui valores relati-
vos a ajustes por avaliação a valor de mercado de estoques, imobi-
lizados, investimentos, etc. Também devem ser incluídos os valo-
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res reconhecidos no resultado do período, tanto na constituição 
quanto na reversão de provisão para perdas por desvalorização de 
ativos, conforme aplicação da NBC TG 01 – Redução ao Valor 
Recuperável de Ativos (se no período o valor líquido for positivo, 
deve ser somado). 

 

Depreciação, amortização e exaustão – inclui a despesa ou o 
custo contabilizados no período. 

 

Valor adicionado recebido em transferência 
 

Resultado de equivalência patrimonial – o resultado da equi-
valência pode representar receita ou despesa; se despesa, deve ser 
considerado como redução ou valor negativo. 

 

Receitas financeiras – inclui todas as receitas financeiras, in-
clusive as variações cambiais ativas, independentemente de sua 
origem. 

 

Outras receitas – inclui os dividendos relativos a investimen-
tos avaliados ao custo, aluguéis, direitos de franquia, etc. 

 

Distribuição da riqueza 
 

15. A segunda parte da DVA deve apresentar de forma detalhada 
como a riqueza obtida pela entidade foi distribuída. Os principais 
componentes dessa distribuição estão apresentados a seguir: 

 
Pessoal – valores apropriados ao custo e ao resultado do exer-

cício na forma de: 
 

• Remuneração direta – representada pelos valores relativos a 
salários, 13º salário, honorários da administração (inclusive os 
pagamentos baseados em ações), férias, comissões, horas extras, 
participação de empregados nos resultados, etc. 

• Benefícios – representados pelos valores relativos a assistência 
médica, alimentação, transporte, planos de aposentadoria, etc. 

• FGTS – representado pelos valores depositados em conta vincu-
lada dos empregados. 
 

Impostos, taxas e contribuições – valores relativos ao imposto 
de renda, contribuição social sobre o lucro, contribuições ao INSS 
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(incluídos aqui os valores do Seguro de Acidentes do Trabalho) 
que sejam ônus do empregador, bem como os demais impostos e 
contribuições a que a empresa esteja sujeita. Para os impostos 
compensáveis, tais como ICMS, IPI, PIS e COFINS, devem ser 
considerados apenas os valores devidos ou já recolhidos, e repre-
sentam a diferença entre os impostos e contribuições incidentes 
sobre as receitas e os respectivos valores incidentes sobre os itens 
considerados como “insumos adquiridos de terceiros”. 

 

• Federais – inclui os tributos devidos à União, inclusive aqueles 
que são repassados no todo ou em parte aos Estados, Municípios, 
Autarquias, etc., tais como: IRPJ, CSSL, IPI, CIDE, PIS, 
COFINS. Inclui também a contribuição sindical patronal. 

• Estaduais – inclui os tributos devidos aos Estados, inclusive 
aqueles que são repassados no todo ou em parte aos Municípios, 
Autarquias, etc., tais como o ICMS e o IPVA. 

• Municipais – inclui os tributos devidos aos Municípios, inclusive 
aqueles que são repassados no todo ou em parte às Autarquias, 
ou quaisquer outras entidades, tais como o ISS e o IPTU. 
 
Remuneração de capitais de terceiros - valores pagos ou cre-

ditados aos financiadores externos de capital. 
 

• Juros – inclui as despesas financeiras, inclusive as variações 
cambiais passivas, relativas a quaisquer tipos de empréstimos e 
financiamentos junto a instituições financeiras, empresas do gru-
po ou outras formas de obtenção de recursos. Inclui os valores 
que tenham sido capitalizados no período. 

• Aluguéis – inclui os aluguéis (inclusive as despesas com arren-
damento operacional) pagos ou creditados a terceiros, inclusive 
os acrescidos aos ativos.  

• Outras – inclui outras remunerações que configurem transferência 
de riqueza a terceiros, mesmo que originadas em capital intelectu-
al, tais como royalties, franquia, direitos autorais, etc. 
 

Remuneração de capitais próprios - valores relativos à remu-
neração atribuída aos sócios e acionistas. 

 

• Juros sobre o capital próprio (JCP) e dividendos – inclui os valo-
res pagos ou creditados aos sócios e acionistas por conta do resul-
tado do período, ressalvando-se os valores dos JCP transferidos 
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para conta de reserva de lucros. Devem ser incluídos apenas os va-
lores distribuídos com base no resultado do próprio exercício, des-
considerando-se os dividendos distribuídos com base em lucros 
acumulados de exercícios anteriores, uma vez que já foram trata-
dos como “lucros retidos” no exercício em que foram gerados. 

• Lucros retidos e prejuízos do exercício – inclui os valores relati-
vos ao lucro do exercício destinados às reservas, inclusive os 
JCP quando tiverem esse tratamento; nos casos de prejuízo, esse 
valor deve ser incluído com sinal negativo. 

• As quantias destinadas aos sócios e acionistas na forma de JCP, 
independentemente de serem registradas como passivo (JCP a 
pagar) ou como reserva de lucros, devem ter o mesmo tratamen-
to dado aos dividendos no que diz respeito ao exercício a que 
devem ser imputados. 
 

Casos especiais - alguns exemplos 
 

Depreciação de itens reavaliados ou avaliados ao valor 
justo (fair  value) 
 

16. A reavaliação de ativos e a avaliação de ativos ao seu valor 
justo provocam alterações na estrutura patrimonial da empresa e, por 
isso, normalmente requerem o registro contábil dos seus efeitos tribu-
tários. 

 

17. Os resultados da empresa são afetados sempre que houver a 
realização dos respectivos ativos reavaliados ou avaliados ao valor 
justo. Quando a realização de determinado ativo ocorrer pelo proces-
so normal de depreciação, por consequência, a DVA também é afeta-
da. Assim, no momento da realização da reavaliação ou da avaliação 
ao valor justo, deve-se incluir esse valor como “outras receitas” na 
DVA, bem como se reconhecem os respectivos tributos na linha pró-
pria de impostos, taxas e contribuições. 

 
Ajustes de exercícios anteriores 
 

18. Os ajustes de exercícios anteriores, decorrentes de efeitos 
provocados por erro imputável a exercício anterior ou da mudança de 
critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela entidade, devem 
ser adaptados na demonstração de valor adicionado relativa ao perío-
do mais antigo apresentado para fins de comparação, bem como os 
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demais valores comparativos apresentados, como se a nova prática 
contábil estivesse sempre em uso ou o erro fosse corrigido.  

 

Ativos construídos pela empresa para uso próprio 
 

19. A construção de ativos dentro da própria empresa para seu 
próprio uso é procedimento comum. Nessa construção diversos fato-
res de produção são utilizados, inclusive a contratação de recursos 
externos (por exemplo, materiais e mão de obra terceirizada) e a utili-
zação de fatores internos como mão de obra, com os consequentes 
custos que essa contratação e utilização provocam. Para elaboração 
da DVA, essa construção equivale a produção vendida para a própria 
empresa, e por isso seu valor contábil integral precisa ser considerado 
como receita. A mão de obra própria alocada é considerada como 
distribuição dessa riqueza criada, e eventuais juros ativados e tributos 
também recebem esse mesmo tratamento. Os gastos com serviços de 
terceiros e materiais são apropriados como insumos.  

 

20. À medida que tais ativos entrem em operação, a geração de 
resultados desses ativos recebe tratamento idêntico aos resultados 
gerados por qualquer outro ativo adquirido de terceiros; portanto, sua 
depreciação também deve receber igual tratamento.  

 

21. Para evitar o desmembramento das despesas de depreciação, 
na elaboração da DVA, entre os componentes que serviram de base 
para o respectivo registro do ativo construído internamente (materiais 
diversos, mão de obra, impostos, aluguéis e juros), os valores gastos 
nessa construção devem, no período da construção, ser tratados como 
Receitas relativas à construção de ativos próprios.  Da mesma forma, 
os componentes de seu custo devem ser alocados na DVA seguindo-
se suas respectivas naturezas. 

 

22. Referido procedimento de reconhecimento dos valores gastos 
no período como outras receitas, além de aproximar do conceito eco-
nômico de valor adicionado, evita controles complexos adicionais, 
que podem ser custosos, durante toda a vida útil econômica do ativo.  

 

Distribuição de lucros relativos a exercícios anteriores 
 

23. A Demonstração do Valor Adicionado está estruturada para 
ser elaborada a partir da Demonstração do Resultado do período. 
Assim, há uma estreita vinculação entre essas duas demonstrações e 
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essa vinculação deve servir para sustentação da consistência entre 
elas. Mas ela tem também uma interface com a Demonstração dos 
Lucros ou Prejuízos Acumulados na parte em que movimentações 
nesta conta dizem respeito à distribuição do resultado do exercício 
apurado na demonstração própria. 

 

24. A entidade é livre, dentro dos limites legais, para distribuir 
seus lucros acumulados, sejam eles oriundos do próprio exercício ou 
de exercícios anteriores. Porém, pela vinculação referida no item 
anterior, os dividendos que compõem a riqueza distribuída pela enti-
dade devem restringir-se exclusivamente à parcela relativa aos resul-
tados do próprio período. Dividendos distribuídos relativos a lucros 
de períodos anteriores não são considerados, pois já figuraram como 
lucros retidos naqueles respectivos períodos. 

 

Substituição tributária 
 

25. A legislação brasileira, por meio de dispositivos legais pró-
prios, permite a transferência de responsabilidade tributária a um 
terceiro, desde que vinculado ao fato gerador do tributo. Essa transfe-
rência de responsabilidade, que pode ser total ou parcial e tem como 
finalidade precípua a garantia de recolhimento do tributo, é efetivada 
de duas formas: progressiva e regressiva.  

 

26. A substituição tributária progressiva ocorre com a antecipa-
ção do pagamento do tributo que só será devido na operação seguinte. 
Do ponto de vista do substituto tributário (normalmente fabricante ou 
importador), deve-se incluir o valor do “imposto antecipado” no fatu-
ramento bruto e depois apresentá-lo como dedução desse faturamento 
para se chegar à receita bruta.  

 

27. No caso da substituição tributária regressiva, por exemplo, 
quando o comerciante realiza operação com produtor rural e é res-
ponsável pelo recolhimento do tributo, podem ocorrer duas situações: 
no caso de o comerciante ter direito ao crédito na operação seguinte, 
quando o valor do tributo recolhido deve ser tratado como impostos a 
recuperar, na DVA o valor dos impostos incidentes sobre as vendas 
deve ser considerado pelo valor total, uma vez que foi recolhido pelo 
próprio comerciante; se o comerciante não fizer jus ao crédito do 
tributo, o valor recolhido deve ser tratado como custo dos estoques. 
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Atividade de intermediação financeira (bancária) 
 

Formação da riqueza 
 

28. Os principais componentes na formação da riqueza nessa ati-
vidade estão apresentados a seguir: 

 

Receitas de intermediação financeira – inclui as receitas com 
operações de crédito, arrendamento mercantil, resultados de câm-
bio, títulos e valores mobiliários e outras.  

 

Receita de prestação de serviços – inclui as receitas relativas à 
cobrança de taxas por prestação de serviços. 

 

Provisão para créditos de liquidação duvidosa – Constitui-
ção/Reversão – inclui os valores relativos à constituição e baixa da 
provisão. 

 

Outras receitas – inclui parte dos valores realizados de ajustes de 
avaliação patrimonial, valores relativos à construção de ativos na pró-
pria entidade, etc. Inclui também valores considerados fora das ativi-
dades principais da entidade, tais como: ganhos e perdas na baixa de 
imobilizados, ganhos e perdas na baixa de investimentos, etc.  

 

29. Na atividade bancária, por convenção, assume-se que as des-
pesas com intermediação financeira devem fazer parte da formação 
líquida da riqueza e não de sua distribuição. 

 

Despesas de intermediação financeira – inclui os gastos com 
operações de captação, empréstimos, repasses, arrendamento mer-
cantil e outros. 

 

Insumos adquiridos de terceiros 
 

Materiais, energia e outros – inclui valores relativos às despe-
sas originadas de aquisições e pagamentos a terceiros. 

 

Serviços de terceiros – inclui gastos de pessoal que não seja 
próprio. 

 

Perda e recuperação de valores ativos – inclui valores relati-
vos a ajustes a valor de mercado de investimentos (se no período o 
valor líquido for positivo, deve ser somado). 
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Depreciação, amortização e exaustão – inclui a despesa con-
tabilizada no período. 

 

Valor adicionado recebido em transferência 
 

Resultado de equivalência patrimonial – o resultado da equi-
valência pode representar receita ou despesa, devendo esta última 
ser considerada como redução ou valor negativo. 

 

Outras receitas – inclui dividendos relativos a investimentos 
avaliados pelo custo, aluguéis, direitos de franquia, etc. 

 

Distribuição da riqueza 
 

30. A segunda parte da DVA deve apresentar de forma detalhada 
como a riqueza obtida pela entidade foi distribuída. Os principais 
componentes dessa distribuição estão apresentados a seguir: 

 

Pessoal – valores apropriados ao custo e ao resultado do exer-
cício na forma de: 

 

• Remuneração direta – valores relativos a salários, 13º salário, 
honorários da diretoria, férias, comissões, horas extras, partici-
pação de empregados nos resultados, etc. 

• Benefícios – valores relativos à assistência médica, alimentação, 
transporte, planos de aposentadoria, etc. 

• FGTS – valores devidos aos empregados e que são depositados 
em conta vinculada.  
 

Impostos, taxas e contribuições – valores relativos ao imposto 
de renda, contribuição social sobre o lucro, contribuições ao INSS 
(incluídos aqui os valores do Seguro de Acidentes do Trabalho) 
que sejam ônus do empregador, bem como os demais impostos e 
contribuições a que a entidade esteja sujeita.  

 

• Federais – inclui os tributos devidos à União, inclusive aqueles 
que são repassados no todo ou em parte aos Estados, Municípios, 
Autarquias, etc., tais como: IRPJ, CSSL, etc. Inclui também a 
contribuição sindical patronal. 

• Estaduais – inclui os tributos devidos aos Estados, inclusive 
aqueles que são repassados no todo ou em parte aos Municípios, 
Autarquias, etc., tais como o IPVA.  



 302

• Municipais – inclui os tributos devidos aos Municípios, inclusive 
aqueles que são repassados no todo ou em parte a Autarquias ou 
quaisquer outras entidades, tais como o ISS e o IPTU. 
 

Remuneração de capitais de terceiros – valores pagos ou cre-
ditados aos financiadores externos de capital. 

 

• Aluguéis – valores de aluguéis (incluindo-se as despesas com 
arrendamento operacional) pagos ou creditados a terceiros, in-
clusive os acrescidos aos ativos. 

• Outras – valores de remunerações que configurem transferência 
de riqueza a terceiros, mesmo que originadas de capital intelec-
tual, tais como royalties, franquia, direitos autorais, etc. 
 

Remuneração de capitais próprios – valores relativos à remu-
neração atribuída aos sócios e acionistas. 

 

• Juros sobre o capital próprio (JCP) e dividendos – inclui os valo-
res pagos ou creditados aos sócios e acionistas por conta do resul-
tado do período, ressalvando-se os valores dos JCP transferidos 
para conta de reserva de lucros. Devem ser incluídos apenas os va-
lores distribuídos com base no resultado do próprio período, des-
considerando-se os dividendos distribuídos com base em lucros 
acumulados de exercícios anteriores, uma vez que já foram trata-
dos como “lucros retidos” no exercício em que foram gerados. 

• Lucros retidos e prejuízos do exercício – inclui os valores relati-
vos ao lucro do exercício destinados às reservas, inclusive os 
JCP quando tiverem esse tratamento; nos casos de prejuízo, esse 
valor deve ser incluído com sinal negativo. 

• As quantias destinadas aos sócios e acionistas na forma de JCP, 
independentemente de serem registradas como passivo (JCP a 
pagar) ou como reserva de lucros, devem ter o mesmo tratamen-
to dado aos dividendos no que diz respeito ao período a que de-
vem ser imputados. 
 

Atividades de seguro e previdência 
 

Formação da riqueza 
 

31. Os principais componentes na formação da riqueza nessas a-
tividades estão apresentados a seguir: 
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Receitas com operações de seguro – inclui as receitas com 
venda de apólices e de operações de cosseguros aceitas, já líquidas 
dos prêmios restituídos ou cancelados, bem como de retrocessão, 
as receitas oriundas das operações de recuperação de sinistros com 
salvados e ressarcimento. 

 

Receitas com operações de previdência complementar – inclui 
as receitas relativas à venda desse tipo de plano de previdência.   

 

Outras receitas – inclui outras receitas operacionais de qual-
quer natureza. Inclui também receitas oriundas de atividades que 
não estejam incluídas na operação principal da entidade. 

 

Provisão para créditos de liquidação duvidosa – Constitui-
ção/Reversão – inclui os valores relativos à constituição/baixa da 
provisão. 

 

Variação das provisões técnicas em operações de seguro – 
representa o ajuste de prêmios retidos para o regime de competên-
cia de acordo com a vigência de cada apólice de seguro. 

 

Variação das provisões técnicas em operações de previdência 
– representa a variação da provisão matemática de planos de previ-
dência complementar aberta registrada no efetivo recebimento das 
contribuições. 

 

32. Nas atividades de seguro e previdência, os sinistros retidos e 
as despesas com benefícios e resgates, que representam o total das 
indenizações líquidas a serem pagas aos segurados, devem ser dedu-
zidas das receitas.  

 

Sinistros – valores das indenizações que são de competência 
do exercício. 

 

Variação da provisão de sinistros ocorridos, mas não avisa-
dos – valor do ajuste da provisão de sinistros ocorridos, mas não 
avisados. 

 

Despesa com benefícios e resgates – valor dos benefícios con-
cedidos e dos resgates efetuados de competência daquele período. 
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Variação da provisão de eventos ocorridos, mas não avisados – 
valor do ajuste da provisão de eventos ocorridos, mas não avisados à 
empresa. 

 

Insumos adquiridos de terceiros 
 

Materiais, energia e outros – valor dos materiais e energia 
consumidos, despesas gerais e administrativas e todas aquelas que 
não possuem tratamento específico, adquiridos de terceiros. 

 

Serviços de terceiros, comissões líquidas – valor dos recursos 
pagos a terceiros por prestação de serviços, além das comissões 
pagas aos corretores.  

 

Variação das despesas de comercialização diferidas – valor 
do ajuste das despesas de comercialização (basicamente, comis-
sões) para o regime de competência de acordo com a vigência de 
cada apólice de seguro. 

 

Perda e recuperação de valores ativos – inclui os valores rela-
tivos a valor de mercado de investimentos (se no período o valor 
líquido for positivo, deve ser somado). 

 
Depreciação, amortização e exaustão – inclui a despesa con-

tabilizada no período. 
 

Valor adicionado recebido/cedido em transferência 
 

Receita financeira – decorrente das aplicações em títulos e outras 
aplicações financeiras, inclusive as de variações cambiais ativas. 

 

Resultado de equivalência patrimonial – esse resultado pode 
representar receita ou despesa: se despesa, deve ser informado 
entre parênteses. 

 

Resultado com operações de resseguros cedidos – parcela dos 
prêmios que a seguradora passa para resseguradoras com a inten-
ção de dividir responsabilidades para diminuir os riscos. Inclui 
também a parcela de sinistros que a seguradora recebe dessas res-
seguradoras. 

 

Resultado com operações de cosseguros cedidos – parcela dos 
prêmios que a seguradora repassa para outras seguradoras com a 
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intenção de dividir responsabilidades para diminuir os riscos. In-
clui também a parcela de sinistros que a seguradora recebe dessas 
resseguradoras. 

 

Outras receitas – inclui os dividendos relativos a investimen-
tos avaliados pelo custo, aluguéis, direitos de franquia, etc. 

 

Distribuição da riqueza 
 

33. A segunda parte da DVA deve apresentar de forma detalhada 
como a riqueza obtida pela entidade foi distribuída. Os principais 
componentes dessa distribuição estão apresentados a seguir: 

 

Pessoal – valores apropriados ao custo e ao resultado do exer-
cício na forma de: 

 
• Remuneração direta – valores relativos a salários, 13º salário, 

honorários da diretoria, férias, comissões, horas extras, partici-
pação de empregados nos resultados, etc. 

• Benefícios – valores relativos a assistência médica, alimentação, 
transporte, planos de aposentadoria, etc. 

• FGTS – valores devidos aos empregados e que são depositados 
em conta vinculada. 
 

Impostos, taxas e contribuições – valores relativos ao imposto 
de renda, contribuição social sobre o lucro, contribuições ao INSS 
(incluídos aqui os valores do Seguro de Acidentes do Trabalho) 
que representem ônus do empregador, bem como os demais impos-
tos e contribuições a que a entidade esteja sujeita.  

 

• Federais – inclui os tributos devidos à União, inclusive aqueles 
que são repassados no todo ou em parte aos Estados, Municípios, 
Autarquias, etc., tais como: IRPJ, CSSL, etc. Inclui também a 
contribuição sindical patronal. 

• Estaduais – inclui os tributos devidos aos Estados, inclusive 
aqueles que são repassados no todo ou em parte aos Municípios, 
Autarquias, etc., tais como o IPVA. 

• Municipais – inclui os tributos devidos aos Municípios, inclusive 
aqueles que são repassados no todo ou em parte a Autarquias ou 
quaisquer outras entidades, tais como o ISS e o IPTU. 
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Remuneração de capitais de terceiros – valores pagos ou cre-
ditados aos financiadores externos de capital. 

 

• Juros – inclui as despesas financeiras relativas a qualquer tipo de 
empréstimo e financiamento junto a instituições financeiras, em-
presas do grupo ou outras formas de obtenção de recursos.  In-
clui os valores que tenham sido ativados no período. 

• Aluguéis – inclui os aluguéis (incluindo-se as despesas com ar-
rendamento operacional) pagos ou creditados a terceiros, inclu-
sive os acrescidos aos ativos.  

• Outras – inclui outras remunerações que configurem transferên-
cia de riqueza a terceiros, mesmo que originadas em capital inte-
lectual, tais como royalties, franquia, direitos autorais, etc.  
 

Remuneração de capitais próprios – valores relativos à remu-
neração atribuída aos sócios e acionistas. 

 

• Juros sobre o capital próprio (JCP) e dividendos – inclui os valo-
res pagos ou creditados aos sócios e acionistas por conta do resul-
tado do período, ressalvando-se os valores dos JCP transferidos 
para conta de reserva de lucros. Devem ser incluídos apenas os va-
lores distribuídos com base no resultado do próprio exercício, des-
considerando-se os dividendos distribuídos com base em lucros 
acumulados de exercícios anteriores, uma vez que já foram trata-
dos como “lucros retidos” no exercício em que foram gerados. 

• Lucros retidos e prejuízos do exercício – inclui os valores relati-
vos ao lucro do exercício destinados às reservas, inclusive os 
JCP quando tiverem esse tratamento; nos casos de prejuízo, esse 
valor deve ser incluído com sinal negativo. 

• As quantias destinadas aos sócios e acionistas na forma de JCP, 
independentemente de serem tratadas como passivo (JCP a pa-
gar) ou como reserva de lucros, devem ter o mesmo tratamento 
dado aos dividendos no que diz respeito ao exercício a que de-
vem ser imputados. 
 

Os modelos a seguir apresentados devem ser entendidos como 
indicativos, e um maior detalhamento, em nome da maior transpa-
rência, poderá ser utilizado. 
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MODELOS 
 

Modelo I – Demonstração do Valor Adicionado 
EMPRESAS EM GERAL 

 

DESCRIÇÃO 

Em milha-
res de 
reais 
20X1 

Em milha-
res de 
reais 
20X0 

1 – RECEITAS   
1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços   
1.2) Outras receitas    
1.3) Receitas relativas à construção de ativos próprios   
1.4) Provisão para créditos de liquidação duvidosa – Reversão / 
(Constituição) 

  

2 – INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS  
    (inclui os valores dos impostos – ICMS, IPI, PIS e  
    COFINS) 

  

2.1) Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendi-
dos  

  

2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros   
2.3) Perda / Recuperação de valores ativos   
2.4) Outras (especificar)   
3 – VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)   
4 – DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO   
5 – VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA 
ENTIDADE (3-4) 

  

6 – VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA   
6.1) Resultado de equivalência patrimonial   
6.2) Receitas financeiras   
6.3) Outras   
7 – VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)   
8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)   
8.1) Pessoal    
8.1.1 – Remuneração direta   
8.1.2 – Benefícios   
8.1.3 – F.G.T.S   
8.2) Impostos, taxas e contribuições   
8.2.1 – Federais   
8.2.2 – Estaduais   
8.2.3 – Municipais   
8.3) Remuneração de capitais de terceiros   
8.3.1 – Juros    
8.3.2 – Aluguéis    
8.3.3 – Outras   
8.4) Remuneração de capitais próprios   



 308

8.4.1 – Juros sobre o capital próprio   
8.4.2 – Dividendos    
8.4.3 – Lucros retidos / Prejuízo do exercício   
8.4.4 – Participação dos não controladores nos lucros retidos (só 
p/ consolidação) 

  

(*) O total do item 8 deve ser exatamente igual ao item 7. 
 

Modelo II – Demonstração do Valor Adicionado – Instituições 
Financeiras Bancárias 

 

DESCRIÇÃO 

Em milha-
res de 
reais 
20X1 

Em milha-
res de 
reais 
20X0 

1 – RECEITAS   
1.1) Intermediação financeira   
1.2) Prestação de serviços   
1.3) Provisão para créditos de liquidação duvidosa – Reversão / 
(Constituição) 

  

1.4) Outras   
2 – DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA   
3 – INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS    
3.1) Materiais, energia e outros   
3.2) Serviços de terceiros   
3.3) Perda / Recuperação de valores ativos   
3.4) Outras (especificar)   
4 – VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2-3)   
5 – DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO   
6 – VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA 
ENTIDADE (4-5) 

  

7 – VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA   
7.1) Resultado de equivalência patrimonial   
7.2) Outras   
8 – VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (6+7)   
9 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO *   
9.1) Pessoal    
9.1.1 – Remuneração direta   
9.1.2 – Benefícios   
9.1.3 – F.G.T.S   
9.2) Impostos, taxas e contribuições   
9.2.1 – Federais    
9.2.2 – Estaduais   
9.2.3 – Municipais   
9.3) Remuneração de capitais de terceiros   
9.3.1 – Aluguéis   
9.3.2 – Outras    
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9.4) Remuneração de capitais próprios   
9.4.1 – Juros sobre o capital próprio   
9.4.2 – Dividendos    
9.4.3 – Lucros retidos / Prejuízo do exercício   
9.4.4 – Participação dos não controladores nos lucros retidos (só 
p/ consolidação) 

  

O total do item 9 deve ser exatamente igual ao item 8. 
 

Modelo III – Demonstração do Valor Adicionado – 
SEGURADORAS 

 

DESCRIÇÃO 

Em milha-
res de 
reais 
20X1 

Em milha-
res de 
reais 
20X0 

1 – RECEITAS   
1.1) Receitas com operações de seguro   
1.2) Receitas com operações de previdência complementar   
1.3) Rendas com taxas de gestão e outras taxas   
1.4) Outras   
1.5) Provisão para créditos de liquidação duvidosa – Reversão / 
(Constituição) 

  

2 – VARIAÇÕES DAS PROVISÕES TÉCNICAS   
2.1) Operações de seguro   
2.2) Operações de previdência   
3 – RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL (1+2)   
4 –  BENEFÍCIOS E SINISTROS   
4.1) Sinistros   
4.2) Variação da provisão de sinistros ocorridos mas não avisados   
4.3) Despesas com benefícios e resgates   
4.4) Variação da provisão de eventos ocorridos, mas não avisados   
4.5) Outras   
5 – INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS   
5.1) Materiais, energia e outros   
5.2) Serviços de terceiros, comissões líquidas   
5.3) Variação das despesas de comercialização diferidas   
5.4) Perda / Recuperação de valores ativos   
6 – VALOR ADICIONADO BRUTO (3-4-5)   
7 – DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO   
8 – VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA 
ENTIDADE (6-7) 

  

9 – VALOR ADICIONADO RECEBIDO/CEDIDO EM 
TRANSFERÊNCIA 

  

9.1) Receitas financeiras   
9.2) Resultado de equivalência patrimonial   
9.3) Resultado com operações de resseguros cedidos   
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9.4) Resultado com operações de cosseguros cedidos   
9.5) Outras   
10 – VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (8+9)   
11 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO *   
11.1) Pessoal   
11.1.1 – Remuneração direta   
11.1.2 – Benefícios   
11.1.3 – F.G.T.S   
11.2) Impostos, taxas e contribuições   
11.2.1 – Federais   
11.2.2 – Estaduais   
11.2.3 – Municipais   
11.3) Remuneração de capitais de terceiros   
11.3.1 – Juros   
11.3.2 – Aluguéis   
11.3.3 – Outras   
11.4) Remuneração de capitais próprios   
11.4.1 – Juros sobre o capital próprio   
11.4.2 – Dividendos   
11.4.3 – Lucros retidos / Prejuízo do exercício   
11.4.4 – Participação dos não controladores nos lucros retidos (só 
p/ consolidação) 

  

O total do item 11 deve ser exatamente igual ao item 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Publicada no DOU, de 25-11-2008. 
(2) Redação dada pela Resolução CFC nº 1.162, de 27-03-2009, publicada no DOU de 
31-03-2009. 
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A Resolução CFC n.º 1.329/11 alterou a sigla e a numeração desta Norma de NBC T 19.15 para NBC 
TG 10 e de outras normas citadas: de NBC T 1 para NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL; de NBC T 
19.23 para NBC TG 15; de NBC T 19.32 para NBC TG 38; de NBC T 19.33 para NBC TG 39; de NBC T 
19.36 para NBC TG 36; e de NBC T 19.38 para NBC TG 19.  

 
 

RESOLUÇÃO CFC nº 1.314(1) 

de 09 de dezembro de 2010 
 
 

Aprova a NBC TG 10 – Pagamento Ba-
seado em Ações. 

 
 

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercí-
cio de suas atribuições legais e regimentais, e com fundamento no 
disposto na alínea “f” do art. 6º do Decreto-Lei n.º 9.295-46, alterado 
pela Lei n.º 12.249-10, 

 
RESOLVE:  
 
Art. 1º Aprovar a NBC TG 10 – Pagamento Baseado em Ações 

que tem por base o Pronunciamento Técnico CPC 10 (IFRS 2 do 
IASB). 

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

aplicando-se aos exercícios encerrados a partir de dezembro de 2010, 
quando serão revogadas as Resoluções CFC n.ºs 1.149-09, 1.257-09 e 
1.258-09, publicadas no DOU, Seção I, de 27-1-09, 24-12-09 e 24-12-
09, respectivamente. 

 
Brasília, 9 de dezembro de 2010. 
 
Juarez Domingues Carneiro – Presidente 
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NBC TG 10 (R2) – PAGAMENTO BASEADO EM AÇÕES 
 
A letra R mais o número que identifica sua alteração (R1, R2, ...) foi adicionada à sigla da 
Norma para identificar o número da consolidação e facilitar a pesquisa no site do CFC. As 
citações desta Norma em outras é identifica pela sua sigla sem a referência a R1, R2, pois, 
essas referências são sempre da norma em vigor, evitando, assim, que em cada alteração da 
norma não haja necessidade de se ajustar as citações em outras normas. 
 
Índice Item 
OBJETIVO 1 
ALCANCE 2 – 6 
RECONHECIMENTO 7 – 9 
TRANSAÇÃO COM PAGAMENTO BASEADO EM AÇÕES LIQUIDADA COM 
INSTRUMENTOS PATRIMONIAIS 

10 – 29 

Visão geral 10 – 13A 
Transação por meio da qual serviços são recebidos 14 – 15 
Transação mensurada com base no valor justo do instrumento patrimonial outorgado 16 – 25 

Determinação do valor justo do instrumento patrimonial outorgado 16 – 18 
Tratamento da condição de aquisição de direito 19 – 21 
Tratamento da condição de não aquisição de direito 21A 
Tratamento da característica de concessão automática 22 
Após a data de aquisição de direito 23 
Valor justo do instrumento patrimonial não pode ser mensurado com confiabili-
dade 

24 – 25 

Modificação nos termos e condições sob os quais o instrumento patrimonial foi 
outorgado, incluindo cancelamento e liquidação 

26 – 29 

TRANSAÇÃO COM PAGAMENTO BASEADO EM AÇÕES LIQUIDADA EM CAIXA 30 – 33 
TRANSAÇÃO COM PAGAMENTO BASEADO EM AÇÕES COM ALTERNATIVA DE 
LIQUIDAÇÃO EM CAIXA 

34 – 43 

Transação com pagamento baseado em ações cujos termos do acordo permitem à 
contraparte a escolha da forma de liquidação 

35 – 40 

Transação com pagamento baseado em ações cujos termos do acordo permitem à 
entidade a escolha da forma de liquidação 

41 – 43 

TRANSAÇÃO COM PAGAMENTO BASEADO EM AÇÕES ENTRE ENTIDADES DO 
MESMO GRUPO 

43A – 43D 

DIVULGAÇÃO 44 – 52 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 53 – 59 
VIGÊNCIA 60 – 63 
REVOGAÇÃO DE INTERPRETAÇÕES 64 
APÊNDICES  
A  Termos utilizados nesta Norma  
B  Guia de aplicação  

 

Objetivo 
 

1.  O objetivo da presente Norma é estabelecer procedimentos pa-
ra reconhecimento e divulgação, nas demonstrações contábeis, das 
transações com pagamento baseado em ações realizadas pela entidade. 
Especificamente, exige-se que os efeitos das transações com pagamen-
to baseado em ações estejam refletidos no resultado e no balanço pa-
trimonial da entidade, incluindo despesas associadas com transações 
por meio das quais opções de ações são outorgadas a empregados. 
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Alcance 
 

2.  A entidade deve aplicar esta Norma para contabilizar todas as 
transações com pagamento baseado em ações, incluindo: 

(a) transações com pagamento baseado em ações liquidadas pela 
entrega de instrumentos patrimoniais; 

(b) transações com pagamento baseado em ações liquidadas em 
caixa; e 

(c) transações por meio das quais a entidade recebe ou adquire 
produtos e serviços e cujos termos do acordo conferem à entidade ou 
ao fornecedor desses produtos ou serviços a liberdade de escolha da 
forma de liquidação da transação, a qual pode ser em caixa (ou outros 
ativos) ou mediante a emissão de instrumentos patrimoniais,  

 

exceto conforme indicado nos itens 3A a 6. Na ausência de produtos 
ou serviços especificadamente identificáveis, outras circunstâncias 
podem indicar que os produtos ou serviços tenham sido (ou serão) 
recebidos, caso em que esta Norma deve ser aplicada. 

 

3.  (Eliminado). 
 

3A. Uma transação com pagamento baseado em ações pode ser 
liquidada por outra entidade do grupo (ou por acionista de qualquer 
entidade do grupo) no interesse da entidade que recebe ou adquire 
produtos ou serviços. O item 2 deve ser aplicado à entidade que: 

(a) recebe produtos ou serviços quando outra entidade do mesmo 
grupo (ou acionista de qualquer outra entidade do grupo) tem a obrigação 
de liquidar a transação com pagamento baseado em ações; ou 

(b) tem a obrigação de liquidar a transação com pagamento ba-
seado em ações quando outra entidade do mesmo grupo recebe os 
produtos ou serviços,  

 

a menos que a transação seja claramente voltada a qualquer outro pro-
pósito que não seja o pagamento de produtos ou serviços fornecidos à 
entidade que os recebe. 

 

4.  Para o propósito desta Norma, a transação envolvendo empre-
gado (ou outra parte) enquanto detentor de instrumento patrimonial da 
entidade não constitui transação com pagamento baseado em ação. Por 
exemplo, se a entidade outorga a todos os detentores de uma classe 
específica de instrumentos patrimoniais o direito de adquirir instru-
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mentos patrimoniais adicionais da entidade a um preço que é menor 
do que o valor justo desses instrumentos patrimoniais, e um emprega-
do recebe tal direito por ser detentor dessa classe específica de instru-
mentos patrimoniais, a concessão ou exercício desse direito não estão 
sujeitos às exigências da presente Norma. 

 

5.  Conforme o disposto no item 2, esta Norma deve ser aplicada 
às transações com pagamento baseado em ações por meio das quais 
produtos ou serviços são adquiridos por uma entidade. Os produtos 
incluem estoques, materiais de consumo, itens do imobilizado, ativos 
intangíveis ou outros ativos não financeiros. Contudo, a entidade não 
deve aplicar esta Norma às transações por meio das quais a entidade 
adquire produtos que integram os ativos líquidos adquiridos em ope-
ração de combinação de negócios, conforme definido na NBC TG 15 
– Combinação de Negócios, em combinação de entidades ou negócios 
sob o mesmo controle, conforme descrito nos itens B1 a B4 da NBC 
TG 15, ou quando da contribuição de negócio na formação de empre-
endimento controlado em conjunto, conforme definido na NBC TG 19 
– Negócios em Conjunto. Assim, a emissão de instrumento patrimoni-
al em combinação de negócios para efetivar a obtenção do controle de 
outra entidade não está dentro do alcance desta Norma. Apesar disso, 
os instrumentos patrimoniais outorgados aos empregados da entidade 
adquirida (em retorno pela continuidade dos serviços prestados) é uma 
transação que está dentro do alcance desta Norma. Similarmente, o 
cancelamento, a substituição ou outra modificação dos acordos com 
pagamento baseado em ações em decorrência de combinação de negó-
cios ou outra reestruturação societária devem ser contabilizados de 
acordo com esta Norma. A NBC TG 15 dá orientação para se deter-
minar se instrumentos patrimoniais emitidos em combinação de negó-
cios são parte do montante transferido para a obtenção do controle da 
adquirida (estando, portanto, dentro do alcance da NBC TG 15) ou se 
representam um retorno pela continuidade na prestação de serviços 
para o período pós-combinação (estando, portanto, dentro do alcance 
desta Norma).(2) 

 

6.  Esta Norma não deve ser aplicada às transações com paga-
mento baseado em ações por meio das quais a entidade recebe ou ad-
quire produtos ou serviços por força de contrato dentro do alcance dos 
itens 8 a 10 da NBC TG 39 – Instrumentos Financeiros: Apresentação 
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ou dos itens 5 a 7 da NBC TG 38 – Instrumentos Financeiros: Reco-
nhecimento e Mensuração. 

 

6A. Esta Norma usa o termo valor justo de forma diferente em 
alguns aspectos da definição de valor justo da NBC TG 46 – 
Mensuração do Valor Justo. Portanto, quando se aplica esta Norma, a 
entidade mensura o valor justo de acordo com esta Norma, não pela 
NBC TG 46. (2) 

 

Reconhecimento 
 

7.  A entidade deve reconhecer os produtos ou os serviços rece-
bidos ou adquiridos em transação com pagamento baseado em ações 
quando ela obtiver os produtos ou à medida que receber os serviços. 
Em contrapartida, a entidade deve reconhecer o correspondente au-
mento do patrimônio líquido se os produtos ou serviços forem recebi-
dos em transação com pagamento baseado em ações liquidada em 
instrumentos patrimoniais, ou deve reconhecer um passivo, se os pro-
dutos ou serviços forem adquiridos em transação com pagamento ba-
seado em ações liquidada em caixa (ou com outros ativos). 

 

8.  Os produtos ou serviços recebidos ou adquiridos em transação 
com pagamento baseado em ações que não se qualifiquem para fins de 
reconhecimento como ativos, devem ser reconhecidos como despesa 
do período. 

 

9.  Normalmente, uma despesa surge do consumo de produtos ou 
serviços. Por exemplo, serviços são normalmente consumidos imediata-
mente e, nesse caso, a despesa deve ser reconhecida à medida que a con-
traparte presta os serviços. Produtos podem ser consumidos ao longo de 
um período de tempo ou, no caso de estoques, vendidos em data futura e, 
nesse caso, a despesa deve ser reconhecida quando os produtos forem 
consumidos ou vendidos. Contudo, por vezes, pode ser necessário reco-
nhecer a despesa antes de os produtos ou serviços serem consumidos ou 
vendidos, em função de eles não se qualificarem como ativo para fins de 
reconhecimento. Por exemplo, a entidade pode adquirir produtos como 
parte da fase de pesquisa de projeto de desenvolvimento de novo produto. 
Apesar de referidos produtos não terem sido consumidos, eles podem não 
se qualificar como ativo para fins de reconhecimento, de acordo com 
normas do CFC ou outras normas contábeis aplicáveis ao caso. 
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Transação com pagamento baseado em ações liquidada 
com instrumentos patrimoniais 
 

Visão geral 
 

10. Para transações com pagamento baseado em ações liquidadas 
pela entrega de instrumentos patrimoniais, a entidade deve mensurar 
os produtos ou serviços recebidos, e o aumento correspondente no 
patrimônio líquido, de forma direta, pelo valor justo dos produtos ou 
serviços recebidos, a menos que o valor justo não possa ser estimado 
com confiabilidade. Se a entidade não consegue mensurar com confi-
abilidade o valor justo dos produtos e serviços recebidos, ela deve 
mensurar os seus respectivos valores justos, e o correspondente au-
mento no patrimônio líquido, de forma indireta, tomando como ba-
se(*) o valor justo dos instrumentos patrimoniais outorgados. 

 
(*) Esta Norma utiliza a sentença “tomando como base” ao invés de “pelo”, em 

decorrência de a transação ser objetivamente mensurada pela multiplicação do valor 
justo do instrumento patrimonial outorgado, mensurado na data especificada nos itens 
11 ou 13 (qualquer que seja aplicável ao caso), pelo número de instrumentos patrimo-
niais que atendem a condição de aquisição de direito (that vest), conforme explicado 
no item 19. 

 
11. Para fins de aplicação do item 10 às transações com emprega-

dos e outros prestadores de serviços similares(*), a entidade deve men-
surar o valor justo dos serviços recebidos tomando como base o valor 
justo dos instrumentos patrimoniais outorgados, uma vez que normal-
mente não é possível estimar com confiabilidade o valor justo dos ser-
viços recebidos, conforme explicado no item 12. O valor justo desses 
instrumentos patrimoniais deve ser mensurado na data de outorga. 

 
(*) Nos itens subsequentes desta Norma, as referências aos empregados incluem 

também outros prestadores de serviços similares. 
 
12. Via de regra, ações, opções de ações ou outros instrumentos 

patrimoniais são outorgados aos empregados como parte do pacote de 
remuneração destes, adicionalmente aos salários e outros benefícios. 
Normalmente, não é possível mensurar, de forma direta, os serviços 
recebidos por componentes específicos do pacote de remuneração dos 
empregados. Pode não ser possível também mensurar o valor justo do 
pacote de remuneração como um todo de modo independente, sem se 
mensurar diretamente o valor justo dos instrumentos patrimoniais 
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outorgados. Ademais, ações e opções de ações são, por vezes, outor-
gadas como parte de acordo de pagamento de bônus, em vez de serem 
outorgadas como parte da remuneração básica dos empregados. Obje-
tivamente, trata-se de incentivo para que os empregados permaneçam 
nos quadros da entidade ou de prêmio por seus esforços na melhoria 
do desempenho da entidade. Ao beneficiar os empregados com a ou-
torga de ações ou opções de ações, adicionalmente a outras formas de 
remuneração, a entidade visa a obter benefícios marginais. Em função 
da dificuldade de mensuração direta do valor justo dos serviços recebi-
dos, a entidade deve mensurá-los de forma indireta, ou seja, deve tomar 
como base o valor justo dos instrumentos patrimoniais outorgados. 

 
13. Para fins de aplicação do disposto no item 10 às transações 

com outras partes que não os empregados, deve haver a premissa refu-
tável de que o valor justo dos produtos ou serviços recebidos pode ser 
estimado com confiabilidade. Dessa forma, o valor justo destes deve 
ser mensurado na data em que a entidade obtém os produtos ou em 
que a contraparte presta os serviços. Em casos raros, a entidade deve 
refutar essa premissa porque ela não consegue mensurar com confiabi-
lidade o valor justo dos produtos ou serviços recebidos, quando então 
deve mensurar os produtos ou serviços recebidos, e o correspondente 
aumento do patrimônio líquido, indiretamente, ou seja, tomando como 
base o valor justo dos instrumentos patrimoniais outorgados, mensu-
rados na data em que a entidade obtém os produtos ou a contraparte 
presta os serviços. 

 
13A. Particularmente, se a contrapartida identificável recebida 

(qualquer que seja) pela entidade parecer ser inferior ao valor justo 
dos instrumentos patrimoniais outorgados ou do que o passivo incorri-
do, tipicamente essa situação indica que outras contrapartidas (isto é, 
produtos ou serviços não identificáveis) tenham sido (ou serão) rece-
bidas pela entidade. A entidade deve mensurar os produtos e serviços 
identificáveis recebidos de acordo com esta Norma. A entidade deve 
mensurar os produtos e serviços não identificáveis recebidos (ou a 
serem recebidos) por meio da diferença entre o valor justo do paga-
mento baseado em ações e o valor justo de quaisquer produtos ou 
serviços recebidos (ou a serem recebidos). A entidade deve mensurar 
os produtos e serviços não identificáveis recebidos na data de sua ou-
torga. Entretanto, para transações liquidadas em caixa, o passivo deve 



 318

ser remensurado ao término de cada período de reporte, até que ele 
seja liquidado de acordo com os itens 30 a 33. 

 

Transação por meio da qual serviços são recebidos 
 

14. Se o direito aos instrumentos patrimoniais outorgados for, de 
imediato, adquirido (vest immediately), então a contraparte não é exi-
gida a completar um período de tempo específico de prestação de ser-
viços antes de se tornar titular incondicional desses instrumentos pa-
trimoniais. Na ausência de evidência em contrário, a entidade deve 
presumir que os serviços prestados pela contraparte são a contraparti-
da pelos instrumentos patrimoniais outorgados. Nesse caso, na data da 
outorga, a entidade deve reconhecer a totalidade dos serviços recebi-
dos, com o correspondente aumento do patrimônio líquido. 

 

15. Se o direito aos instrumentos patrimoniais outorgados não for 
adquirido (do not vest) até que a contraparte complete um período de 
tempo específico de prestação de serviços, a entidade deve presumir que 
os serviços a serem prestados pela contraparte, em contrapartida aos ins-
trumentos patrimoniais outorgados, serão recebidos no futuro, ao longo 
do período de aquisição de direito (vesting period). A entidade deve con-
tabilizar os serviços prestados pela contraparte à medida que são presta-
dos, ao longo do período de aquisição de direito (vesting period), com o 
correspondente aumento do patrimônio líquido. Por exemplo: 

 

(a)  se a um empregado forem outorgadas opções de ações condi-
cionadas ao cumprimento de três anos de serviços, então a entidade 
deve presumir que os serviços a serem prestados pelo empregado, em 
contrapartida às opções de ações, serão recebidos no futuro, ao longo 
dos três anos estabelecidos como período de aquisição de direito (ves-
ting period); 

(b)  se a um empregado forem outorgadas opções de ações condi-
cionadas ao alcance de metas de desempenho (performance condition) 
e à sua permanência nos quadros funcionais da entidade até que as 
metas de desempenho sejam alcançadas (performance condition is 
satisfied), e a duração do período de aquisição de direito (vesting pe- 
riod) variar dependendo de quando as metas de desempenho (perfor-
mance condition) forem alcançadas, a entidade deve presumir que os 
serviços a serem prestados pelo empregado, em contrapartida às op-
ções de ações outorgadas, serão recebidos no futuro, ao longo do perí-
odo esperado de aquisição de direito (vesting period). A entidade de-
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ve, na data da outorga, estimar a duração do período de aquisição de 
direito (vesting period), com base no resultado mais provável da con-
dição de desempenho. Se a condição de desempenho for uma condi-
ção de mercado, a estimativa da duração do período de aquisição de 
direito (vesting period) deve ser consistente com as premissas utiliza-
das na estimativa do valor justo das opções outorgadas, e não deve ser 
subsequentemente revisada. Se a condição de desempenho não for 
uma condição de mercado, a entidade, se necessário, deve revisar a 
estimativa da duração do período de aquisição de direito (vesting pe- 
riod), caso informações subsequentes indiquem que a duração desse 
período difere de estimativas anteriores. 

 

Transação mensurada com base no valor justo do 
instrumento patrimonial outorgado 
 

Determinação do valor justo do instrumento patrimonial outorgado 
 

16. Para transações mensuradas com base no valor justo dos ins-
trumentos patrimoniais outorgados, a entidade deve mensurar o valor 
justo dos instrumentos patrimoniais outorgados na data da mensura-
ção, baseando-se nos preços de mercado se disponíveis, levando em 
consideração os termos e condições sob os quais os instrumentos pa-
trimoniais foram outorgados (sujeito às exigências dos itens 19 a 22). 

 

17. Se os preços de mercado não estiverem disponíveis, a entida-
de deve estimar o valor justo dos instrumentos patrimoniais outorga-
dos utilizando técnica de avaliação para estimar a que preço os respec-
tivos instrumentos patrimoniais poderiam ser negociados, na data da 
mensuração, em uma transação sem favorecimentos, entre partes co-
nhecedoras do assunto e dispostas a negociar. A técnica de avaliação 
deve ser consistente com as metodologias de avaliação generalizada-
mente aceitas para precificar instrumentos financeiros, e deve incorpo-
rar todos os fatores e premissas que participantes do mercado, conhe-
cedores do assunto e dispostos a negociar, levariam em consideração 
no estabelecimento do preço (sujeito às exigências dos itens 19 a 22). 

 

18. O Apêndice B contém orientações adicionais para a mensura-
ção do valor justo de ações e de opções de ações, com foco nos termos 
e condições específicos que são características comuns da outorga de 
ações ou de opções de ações a empregados. 
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Tratamento da condição de aquisição de direito 
 

19. A outorga de instrumentos patrimoniais pode ser condicional, 
sujeitando-se ao cumprimento de condições de aquisição de direito 
especificadas (vesting conditions). Por exemplo, a outorga de ações ou 
opções de ações ao empregado está normalmente condicionada à per-
manência do empregado na entidade por determinado período de tem-
po. Além disso, podem existir condições de desempenho a serem a-
tendidas, tais como o alcance de determinado crescimento nos lucros 
ou de determinado aumento no preço das ações da entidade. As condi-
ções de aquisição, desde que não sejam condições de mercado, não 
devem ser levadas em conta quando da estimativa do valor justo das 
ações ou das opções de ações na data da mensuração. Por outro lado, 
as condições de aquisição de direito devem ser consideradas no ajuste 
do número de instrumentos patrimoniais incluídos na mensuração do 
valor da transação, de tal forma que o montante reconhecido dos pro-
dutos ou serviços, recebidos em contrapartida aos instrumentos patri-
moniais outorgados, seja estimado com base na quantidade de instru-
mentos patrimoniais para os quais o direito seja eventualmente adqui-
rido (eventually vest). Assim, em bases cumulativas, nenhum valor 
deve ser reconhecido para os produtos ou serviços recebidos se os 
instrumentos patrimoniais outorgados não tiverem o direito adquirido 
(do not vest) em razão do não atendimento das condições de aquisição 
de direito. Por exemplo, a contraparte não cumpriu o prazo especifica-
do de prestação de serviços ou a condição de desempenho não foi 
alcançada, sujeitando-se às exigências do item 21. 

 

20. Para fins de aplicação do disposto no item 19, a entidade deve 
reconhecer o montante relativo aos produtos ou serviços recebidos 
durante o período de aquisição de direito (vesting period), baseando-se 
na melhor estimativa disponível sobre a quantidade de instrumentos 
patrimoniais dos quais se espera a aquisição de direito (expected to 
vest), devendo revisar tal estimativa sempre que informações subse-
quentes indicarem que o número esperado de instrumentos patrimoni-
ais que irão proporcionar a aquisição de direito será diferente da esti-
mativa anterior. Na data da aquisição do direito (vesting date), a enti-
dade deve revisar a estimativa de forma a igualar o número de instru-
mentos patrimoniais que efetivamente proporcionaram a aquisição de 
direito (ultimately vested), sujeitando-se às exigências do item 21. 
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21. As condições de mercado, como, por exemplo, o preço alvo a 
partir do qual o direito de aquisição (ou o direito de exercício) das 
ações está condicionado, devem ser consideradas quando da estimati-
va do valor justo dos instrumentos patrimoniais outorgados. Portanto, 
para a outorga de instrumentos patrimoniais com condições de merca-
do, a entidade deve reconhecer os produtos ou serviços recebidos da 
contraparte que satisfaça todas as demais condições de aquisição de 
direito (por exemplo, serviços recebidos de empregado que prestou 
serviços ao longo do período especificado), independentemente de as 
condições de mercado terem sido satisfeitas. 

 

Tratamento da condição de não aquisição de direito 
 

21A. De forma similar, a entidade deve considerar todas as con-
dições de não aquisição de direito quando estimar o valor justo dos 
instrumentos patrimoniais outorgados. Portanto, para a outorga de 
instrumentos patrimoniais sujeitos a condições de não aquisição de 
direito, a entidade deve reconhecer os produtos e serviços recebidos de 
contraparte que cumpriu todas as condições de aquisição de direito, 
que não sejam condições de mercado (por exemplo, serviços recebidos 
de empregado que prestou serviços ao longo do período especificado), 
independentemente de as condições de não aquisição de direito terem 
sido satisfeitas. 

 

Tratamento da característica de concessão automática 
 

22. No caso de opções com característica de concessão automáti-
ca, essa característica de concessão automática não deve ser conside-
rada quando da estimativa do valor justo das opções outorgadas, na 
data da mensuração. Em vez disso, a característica de concessão au-
tomática deve ser contabilizada como nova opção outorgada, se e 
quando uma opção com característica de concessão automática for 
subsequentemente outorgada. 

 

Após a data de aquisição de direito 
 

23. Após o reconhecimento dos produtos e serviços recebidos, em 
conformidade com os itens 10 a 22, e o correspondente aumento no 
patrimônio líquido, a entidade não deve fazer nenhum ajuste subse-
quente no patrimônio líquido após a data de aquisição de direito. Por 
exemplo, a entidade não deve subsequentemente reverter o montante 
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reconhecido dos serviços recebidos de empregado se os instrumentos 
patrimoniais que gerarem o direito de aquisição tiverem, mais tarde, 
prescrito referido direito, ou ainda, no caso de opções de ações, se 
estas não forem exercidas (expirarem). Contudo, essa exigência não 
elimina a necessidade do reconhecimento, pela entidade, da transfe-
rência dentro do patrimônio líquido, ou seja, a transferência de um 
componente para outro dentro do patrimônio líquido. 

 

Valor justo do instrumento patrimonial não pode ser 
mensurado com confiabilidade 
 

24. As exigências contidas nos itens 16 a 23 devem ser aplicadas 
quando a entidade é exigida a mensurar a transação com pagamento 
baseado em ações tendo por referência o valor justo dos instrumentos 
patrimoniais outorgados. Em casos raros, a entidade pode não ser capaz 
de estimar com confiabilidade o valor justo dos instrumentos patrimoni-
ais outorgados, na data da mensuração, conforme requerido nos itens 16 
a 22. Somente nesses raros casos, a entidade deve alternativamente: 

 

(a)  mensurar os instrumentos patrimoniais pelo seu valor intrín-
seco, inicialmente na data em que a entidade obtém os produtos ou a 
contraparte presta os serviços e, posteriormente, ao término de cada 
período de reporte da entidade e na data da liquidação final, devendo 
ser reconhecida no resultado do período qualquer mudança no valor 
intrínseco. Na outorga de opções de ações, a liquidação final do acor-
do com pagamento baseado em ações ocorre quando as opções são 
efetivamente exercidas, quando têm o direito de exercício prescrito 
(por exemplo, quando há o desligamento do empregado) ou quando 
expiram (por exemplo, após o término do prazo fixado para exercício 
da opção); ou 

(b)  reconhecer os produtos ou serviços recebidos com base na 
quantidade de instrumentos patrimoniais que proporcionarem a aqui-
sição de direito (ultimately vest) ou (se aplicável) que forem efetiva-
mente exercidos. Ao aplicar essa exigência ao caso de opções de a-
ções, por exemplo, a entidade deve reconhecer os produtos ou serviços 
recebidos durante o período de aquisição de direito (vesting period), 
se houver, em conformidade com o disposto nos itens 14 e 15, exceto 
as exigências contidas no item 15(b) sobre condições de mercado, que 
não são aplicáveis. O valor reconhecido para os produtos ou serviços 
recebidos durante o período de aquisição de direito (vesting period) 
deve ser apurado com base no número de opções de ações que tenha a 
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expectativa de adquirir o direito (expected to vest). A entidade deve 
revisar sua estimativa sempre que informações subsequentes indicarem 
que o número esperado de opções de ações que proporcionará a aquisi-
ção de direito (expected to vest) divergir da estimativa anterior. Na data 
da aquisição de direito (vesting date), a entidade deve revisar sua esti-
mativa para igualar o número de instrumentos patrimoniais que efeti-
vamente proporcionou a aquisição de direito (ultimately vested). Após a 
data de aquisição de direito (vesting date), a entidade deve reverter o 
montante reconhecido para os produtos ou serviços recebidos se as op-
ções de ações posteriormente tiverem o direito de exercício prescrito ou 
expirarem após o término do prazo fixado para exercício da opção. 

 

25. Se a entidade aplicar o item 24, não é necessário aplicar o 
disposto nos itens 26 a 29 porque quaisquer modificações nos termos 
e condições sob os quais os instrumentos patrimoniais da entidade são 
outorgados devem ser levadas em consideração quando da aplicação 
do método do valor intrínseco tratado no item 24. Contudo, se a enti-
dade liquidar uma outorga de instrumentos patrimoniais para a qual o 
item 24 tenha sido aplicado: 

 

(a)  se a liquidação ocorrer durante o período de aquisição de direi-
to (vesting period), a entidade deve contabilizar a liquidação como ace-
leração do período de aquisição de direito e, portanto, deve reconhecer 
imediatamente o montante que seria reconhecido como serviços recebi-
dos ao longo do período remanescente de aquisição de direito; 

(b)  qualquer pagamento feito na liquidação deve ser contabilizado 
como recompra de instrumentos patrimoniais, ou seja, em conta redutora 
do patrimônio líquido, exceto se o pagamento exceder o valor intrínseco 
dos instrumentos patrimoniais mensurado na data da recompra. Qualquer 
excedente deve ser reconhecido como despesa do período. 

 

Modificação nos termos e condições sob os quais o 
instrumento patrimonial foi outorgado, incluindo 
cancelamento e liquidação 
 

26. A entidade pode modificar os termos e condições sob os quais 
os instrumentos patrimoniais foram outorgados. Por exemplo, ela pode 
reduzir o preço de exercício das opções outorgadas a empregados (isto 
é, reprecificar as opções), o que aumenta o valor justo dessas opções. 
As exigências contidas nos itens 27 a 29 para contabilizar os efeitos 
das modificações estão no contexto das transações com pagamento 
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baseado em ações com empregados. Contudo, tais exigências devem 
ser aplicadas também às transações com pagamento baseado em ações 
com outras partes, que não sejam os empregados, que são mensuradas 
por meio do valor justo dos instrumentos patrimoniais outorgados. 
Nesse último caso, qualquer referência contida nos itens 27 a 29 à data 
da outorga deve, ao invés da data da outorga, ser interpretada com 
relação à data em que a entidade obtém os produtos ou em que a con-
traparte presta os serviços. 

 
27. A entidade deve reconhecer, no mínimo, os serviços recebi-

dos, mensurados na data da outorga, pelo valor justo dos instrumentos 
patrimoniais outorgados, a menos que esses instrumentos patrimoniais 
não proporcionem a aquisição de direito (do not vest) em função do 
não cumprimento de alguma condição de aquisição de direito especi-
ficada na data da outorga (exceto se for condição de mercado). Isso 
deve ser aplicado independentemente de quaisquer modificações nos 
termos e condições sob as quais os instrumentos patrimoniais foram 
outorgados, ou de cancelamento ou liquidação da outorga dos instru-
mentos patrimoniais. Adicionalmente, a entidade deve reconhecer os 
efeitos das modificações que resultarem no aumento do valor justo dos 
acordos com pagamento baseado em ações ou que, de outra forma, 
vierem a beneficiar os empregados. No Apêndice B, figuram orienta-
ções para aplicação desse procedimento. 

 
28. Se a outorga de instrumento patrimonial for cancelada ou liqui-

dada durante o período de aquisição de direito (exceto quando o cancela-
mento da outorga ocorrer por decaimento do direito de aquisição, quando 
as condições de aquisição de direito não forem cumpridas): 

(a)  a entidade deve contabilizar o cancelamento ou liquidação 
como aceleração do período de aquisição de direito e, portanto, deve 
reconhecer imediatamente o montante que seria reconhecido como 
serviços recebidos ao longo do período remanescente de aquisição de 
direito; 

(b)  qualquer pagamento feito ao empregado quando do cancela-
mento ou da liquidação da outorga deve ser contabilizado como re-
compra de instrumento patrimonial, ou seja, em conta redutora do 
patrimônio líquido, exceto se o pagamento exceder o valor justo do 
instrumento patrimonial outorgado, mensurado na data da recompra. 
Qualquer excedente deve ser reconhecido como despesa do período. 
Contudo, se o acordo com pagamento baseado em ações apresentar 
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componentes passivos, a entidade deve remensurar o valor justo do 
passivo correspondente na data do cancelamento ou da liquidação. 
Qualquer pagamento feito para liquidar esses componentes passivos 
deve ser contabilizado como extinção do passivo; 

(c)  se novos instrumentos patrimoniais forem outorgados aos 
empregados e na data da outorga desses novos instrumentos patrimo-
niais a entidade identificar os novos instrumentos patrimoniais outor-
gados como substituição dos instrumentos patrimoniais cancelados, a 
entidade deve contabilizar a outorga dos novos instrumentos patrimo-
niais (em substituição aos cancelados) da mesma forma que seria tra-
tada uma modificação dos instrumentos patrimoniais originalmente 
outorgados, em conformidade com o disposto no item 27 e com as 
orientações contidas no Apêndice B. O valor justo incremental advin-
do da nova outorga deve ser a diferença entre o valor justo dos novos 
instrumentos patrimoniais dados em substituição e o valor justo líqui-
do dos instrumentos patrimoniais cancelados, na data da outorga dos 
novos instrumentos patrimoniais dados em substituição. O valor justo 
líquido dos instrumentos patrimoniais cancelados é o seu valor justo, 
imediatamente antes do cancelamento, menos o montante de qualquer 
pagamento feito aos empregados, quando do cancelamento dos instru-
mentos patrimoniais, o qual deve ser contabilizado em conta redutora 
do patrimônio líquido, em conformidade com o item 28(b). Se a entida-
de não identificar os novos instrumentos patrimoniais outorgados como 
substituição dos instrumentos patrimoniais cancelados, a entidade deve 
contabilizá-los como nova outorga de instrumentos patrimoniais. 

 
28A. Se a entidade ou a contraparte puderem optar por atender ou 

não uma condição de não aquisição de direito, a entidade deve tratar 
essa falha da entidade ou da contraparte no cumprimento de referida 
condição de não aquisição de direito ao longo do período de aquisição 
de direito (vesting period), como cancelamento. 

 
29. Se a entidade recomprar instrumentos patrimoniais que te-

nham proporcionado a aquisição de direito (vested equity instru-
ments), o pagamento feito aos empregados deve ser contabilizado em 
conta redutora do patrimônio líquido, exceto pelo montante que exce-
der o valor justo dos instrumentos patrimoniais recomprados, mensu-
rado na data da recompra. Qualquer excesso deve ser reconhecido 
como despesa do período. 
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Transação com pagamento baseado em ações 
liquidadas em caixa 
 
30. Para transações com pagamento baseado em ações liquidadas 

em caixa a entidade deve mensurar os produtos ou serviços adquiridos 
e o passivo incorrido por meio do valor justo do passivo. Até que o 
passivo seja liquidado, a entidade deve remensurar o valor justo do 
passivo ao término da cada período de reporte e na data da liquidação, 
sendo que quaisquer mudanças no valor justo devem ser reconhecidas 
no resultado do período. 

 
31. Por exemplo, a entidade pode outorgar direitos sobre a valori-

zação de suas ações aos seus empregados como parte do pacote de 
remuneração destes. Assim, os empregados passam a ter o direito a 
receber futuros pagamentos de caixa (em vez de instrumento patrimo-
nial), com base no aumento do preço das ações da entidade, a partir de 
um nível especificado, ao longo de um período de tempo também 
especificado. Alternativamente, a entidade pode outorgar aos seus 
empregados o direito a receber futuros pagamentos em caixa, outor-
gando-lhes o direito às ações (incluindo as ações a serem emitidas por 
ocasião do exercício das opções de ações), que sejam resgatáveis, ou 
de forma compulsória (isto é, ao término do contrato de trabalho), ou 
por opção do empregado. 

 
32. A entidade deve reconhecer os serviços recebidos, e o passivo 

correspondente a esses serviços, à medida que os serviços são presta-
dos pelos empregados. Por exemplo, alguns direitos sobre valorização 
de ações proporcionam a aquisição de direito imediatamente (vest 
immediately), e os empregados não são obrigados a completar deter-
minado tempo de serviço para se tornarem habilitados a receber futu-
ros pagamentos em caixa. Na ausência de evidência em contrário, a 
entidade deve presumir que os serviços prestados pelos empregados, 
em contrapartida aos direitos sobre a valorização de ações, tenham 
sido recebidos. Assim, a entidade deve reconhecer imediatamente os 
serviços recebidos e o passivo correspondente a esses serviços. Se os 
direitos sobre a valorização de ações não proporcionarem a aquisição 
de direito (do not vest) até que os empregados tenham completado o 
período de serviço especificado, a entidade deve reconhecer os servi-
ços recebidos e o passivo correspondente a esses serviços à medida 
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que os serviços forem sendo prestados pelos empregados, ao longo 
desse período especificado. 

 
33. O passivo deve ser mensurado, inicialmente e ao término de 

cada período de reporte, até a sua liquidação, pelo valor justo dos di-
reitos sobre a valorização de ações, mediante a aplicação de modelo 
de precificação de opções e considerando os termos e condições sob 
os quais os direitos sobre a valorização de ações foram outorgados, e 
na extensão em que os serviços tenham sido prestados pelos emprega-
dos até a data. 

 
Transação com pagamento baseado em ações 
com alternativa de liquidação em caixa 
 
34. Para transações com pagamento baseado em ações cujos ter-

mos do acordo contratual facultem à entidade ou à contraparte a opção 
de escolher se a liquidação será em caixa (ou outros ativos) ou por 
meio da emissão de instrumentos patrimoniais, a entidade deve conta-
bilizar essas transações, ou seus componentes, como transação com 
pagamento baseado em ações com liquidação em caixa se, e na exten-
são em que, a entidade tiver incorrido em passivo para ser liquidado 
em caixa ou outros ativos, ou como transação com pagamento baseado 
em ações com liquidação em instrumentos patrimoniais se, e na exten-
são em que, nenhum passivo tenha sido incorrido pela entidade. 

 
Transação com pagamento baseado em ações cujos 
termos do acordo permitem à contraparte a 
escolha da forma de liquidação 
 
35. Se a entidade tiver outorgado à contraparte o direito de esco-

lher se a transação com pagamento baseado em ações será liquidada 
em caixa(*) ou por meio da emissão de instrumentos patrimoniais, a 
entidade terá outorgado um instrumento financeiro composto, o qual 
apresenta um componente de dívida (ou seja, o direito de a contraparte 
requerer o pagamento em caixa) e um componente de patrimônio lí-
quido (ou seja, o direito de a contraparte demandar a liquidação em 
instrumentos patrimoniais em vez de caixa). Para transações firmadas 
com outras partes que não sejam os empregados, por meio das quais o 
valor justo dos produtos ou serviços recebidos é diretamente mensura-
do, a entidade deve mensurar o componente de patrimônio líquido do 
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instrumento financeiro composto por meio da diferença entre o valor 
justo dos produtos ou serviços recebidos e o valor justo do componen-
te de dívida, na data em que os produtos ou serviços forem recebidos. 

 
(*) Nos itens 35 a 43, todas as referências à caixa também consideram outros a-

tivos da entidade. 
 
36. Para outras transações, incluindo as transações com emprega-

dos, a entidade deve mensurar o valor justo do instrumento financeiro 
composto na data da mensuração, levando em consideração os termos 
e condições sob os quais os direitos ao caixa ou aos instrumentos pa-
trimoniais foram outorgados. 

 
37. Para aplicar o item 36, a entidade deve primeiramente mensu-

rar o valor justo do componente de dívida e depois mensurar o valor 
justo do componente de patrimônio líquido, levando em consideração 
que a contraparte tem de perder o direito a receber caixa a fim de re-
ceber o instrumento patrimonial. O valor justo do instrumento finan-
ceiro composto é a soma dos valores justos dos dois componentes. 
Contudo, as transações com pagamento baseado em ações em que a 
contraparte pode optar pela forma de liquidação são usualmente estru-
turadas de tal modo que o valor justo da alternativa de liquidação é o 
mesmo que o da outra. Por exemplo, a contraparte pode optar pelo 
recebimento de opções de ações ou direitos sobre a valorização de 
ações liquidadas em caixa. Em tais casos, o valor justo do componente 
de patrimônio líquido é zero e, consequentemente, o valor justo do 
instrumento financeiro composto é o mesmo que o do componente de 
dívida desse instrumento. De modo oposto, se os valores justos das 
alternativas de liquidação forem diferentes, o valor justo do compo-
nente de patrimônio líquido usualmente será maior que zero e, nesse 
caso, o valor justo do instrumento financeiro composto será maior que 
o valor justo do componente de dívida desse instrumento. 

 
38. A entidade deve contabilizar separadamente os produtos ou 

os serviços recebidos ou adquiridos em relação a cada componente do 
instrumento financeiro composto. Para o componente de dívida, a 
entidade deve reconhecer os produtos ou os serviços adquiridos e o 
passivo correspondente a pagar por referidos produtos ou serviços, à 
medida que a contraparte forneça os produtos ou preste os serviços, 
em conformidade com os requerimentos aplicáveis às transações com 
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pagamento baseado em ações liquidadas em caixa (itens 30 a 33). Para 
o componente de patrimônio líquido (se houver), a entidade deve re-
conhecer os produtos ou serviços recebidos, e um aumento do patri-
mônio líquido, à medida que a contraparte forneça os produtos ou 
preste os serviços, em conformidade com os requerimentos aplicáveis 
às transações com pagamento baseado em ações liquidadas em ins-
trumentos patrimoniais (itens 10 a 29). 

 
39. Na data da liquidação, a entidade deve remensurar o passivo 

pelo seu valor justo. Se a entidade emitir instrumentos patrimoniais na 
liquidação, em vez de liquidar a operação com o pagamento em caixa, 
o passivo deve ser transferido diretamente para o patrimônio líquido, 
em contrapartida à emissão de instrumentos patrimoniais. 

 
40. Se, no momento da liquidação, a entidade pagar em caixa em 

vez de emitir instrumentos patrimoniais, esse pagamento deve ser utili-
zado para liquidar todo o passivo. Qualquer componente de patrimônio 
líquido previamente reconhecido deve permanecer dentro do patrimônio 
líquido. Por ter optado pelo recebimento em caixa na liquidação, a con-
traparte perde o direito ao recebimento em instrumentos patrimoniais. 
Contudo, essa exigência não elimina a necessidade de a entidade reco-
nhecer uma transferência dentro do patrimônio líquido, isto é, de um 
componente para outro dentro do patrimônio líquido. 

 
Transação com pagamento baseado em ações cujos 
termos do acordo permitem à entidade a escolha 
da forma de liquidação 
 
41. Para a transação com pagamento baseado em ações cujos 

termos e condições do acordo permitam à entidade optar pela liquida-
ção da transação em caixa ou por meio da emissão de instrumentos 
patrimoniais, a entidade deve avaliar se ela tem obrigação presente de 
liquidar em caixa e contabilizar a transação com pagamento baseado 
em ações em conformidade com essa avaliação. A entidade possui 
uma obrigação presente de liquidar em caixa se a escolha pela liquida-
ção em instrumentos patrimoniais não tiver substância comercial (em 
decorrência, por exemplo, de a entidade estar legalmente proibida de 
emitir ações), ou no caso de a entidade ter uma prática passada, ou 
política já estabelecida de liquidação em caixa, ou no caso de efetuar 
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generalizadamente a liquidação em caixa sempre quando a contraparte 
assim o solicitar. 

 
42. Se a entidade tiver uma obrigação presente de liquidar em 

caixa, ela deve contabilizar essa transação em conformidade com as 
exigências aplicáveis às transações com pagamento baseado em ações 
liquidadas em caixa, conforme disposto nos itens 30 a 33. 

 
43. Se nenhuma obrigação existir, a entidade deve contabilizar 

essa transação em conformidade com as exigências aplicáveis às tran-
sações com pagamento baseado em ações liquidadas com instrumen-
tos patrimoniais, conforme disposto nos itens 10 a 29. Quando da li-
quidação: 

 
(a)  se a entidade optar por realizar a liquidação em caixa, o pa-

gamento deve ser contabilizado como recompra de participação patri-
monial, ou seja, em conta redutora do patrimônio líquido, exceto na 
situação descrita na alínea (c); 

(b)  se a entidade optar por realizar a liquidação por meio da e-
missão de instrumentos patrimoniais, nenhum registro contábil é reque-
rido (a não ser a transferência de um componente de patrimônio líquido 
para outro, se necessário), exceto na situação descrita na alínea (c); 

(c)  se a entidade optar por realizar a liquidação por meio da al-
ternativa com o maior valor justo, observado na data da liquidação, a 
entidade deve reconhecer uma despesa adicional em relação ao valor 
excedente, ou seja, a diferença entre o valor pago em caixa e o valor 
justo dos instrumentos patrimoniais que teriam sido de outra forma 
emitidos, ou a diferença entre o valor justo dos instrumentos patrimo-
niais emitidos e o montante em caixa que teria sido de outra forma 
pago, o que for aplicável. 

 

Transação com pagamento baseado em ações 
entre entidades do mesmo grupo 
 

43A. Para transações com pagamento baseado em ações entre en-
tidades do mesmo grupo, em suas demonstrações contábeis separadas 
ou individuais, a entidade beneficiária dos produtos ou serviços deve 
mensurar os produtos ou serviços recebidos como transação com pa-
gamento baseado em ações liquidada em instrumentos patrimoniais ou 



 331

como transação com pagamento baseado em ações liquidada em caixa, 
após avaliar: 

(a)  a natureza dos prêmios outorgados; e 
(b)  seus direitos e obrigações. 
 

O montante a ser reconhecido pela entidade beneficiária dos pro-
dutos ou serviços pode diferir do montante reconhecido pelo grupo 
consolidado ou por outra entidade do grupo que esteja liquidando a 
transação com pagamento baseado em ações. 

 

43B. A entidade beneficiária dos produtos ou serviços deve men-
surar os produtos ou serviços recebidos como transação com paga-
mento baseado em ações liquidada em instrumentos patrimoniais 
quando: 

(a)  os prêmios outorgados forem seus próprios instrumentos pa-
trimoniais; ou 

(b)  a entidade não tiver qualquer obrigação de liquidar a transa-
ção com pagamento baseada em ações. 

 

A entidade deve remensurar subsequentemente referida transação 
com pagamento baseado em ações somente para mudanças em condi-
ções de aquisição de direito (vesting conditions) que não sejam condi-
ções de mercado em conformidade com o disposto nos itens 19 a 21. 
Em todas as demais circunstâncias, a entidade beneficiária dos produ-
tos ou serviços deve mensurar os produtos ou serviços recebidos como 
transação com pagamento baseado em ações liquidada em caixa. 

 

43C. A entidade que esteja liquidando uma transação com paga-
mento baseado em ações, quando outra entidade do grupo for a bene-
ficiária dos produtos ou serviços, deve reconhecer a operação como 
transação com pagamento baseado em ações liquidada em instrumen-
tos patrimoniais, somente no caso de a liquidação se processar por 
meio dos seus próprios instrumentos patrimoniais. De outro modo, a 
operação deve ser reconhecida como transação com pagamento basea-
do em ações liquidada em caixa. 

 
43D. Algumas transações dentro do grupo envolvem acordos inti-

tulados “repagamento”, por meio dos quais uma entidade do grupo é 
requerida a pagar a outra entidade do grupo para fazer face a provisões 
de pagamento baseado em ações a fornecedores de produtos ou servi-
ços. Nesses casos, a entidade beneficiária dos produtos ou serviços 
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deve contabilizar a transação com pagamento baseado em ações em 
conformidade com o item 43B, independentemente de acordos de 
“repagamento” intragrupo. 

 
Divulgação 
 
44. A entidade deve divulgar informações que permitam aos usu-

ários das demonstrações contábeis entender a natureza e a extensão 
dos acordos com pagamento baseado em ações que existiram durante 
o período. 

 
45. Para tornar efetivo o cumprimento do disposto no item 44, a 

entidade deve divulgar, no mínimo, o que segue: 
(a)  descrição de cada tipo de acordo com pagamento baseado em 

ações que vigorou em algum momento do período, incluindo, para 
cada acordo, os termos e condições gerais, tais como os requisitos de 
aquisição de direito, o prazo máximo das opções outorgadas e  o mé-
todo de liquidação (por exemplo, se em caixa ou em instrumentos 
patrimoniais). A entidade com tipos substancialmente similares de 
acordos com pagamento baseado em ações pode agregar essa informa-
ção, a menos que a divulgação separada para cada acordo seja neces-
sária para atender ao princípio contido no item 44; 

(b)  a quantidade e o preço médio ponderado de exercício das op-
ções de ações para cada um dos seguintes grupos de opções: 

(i) em circulação no início do período; 
(ii)  outorgadas durante o período; 
(iii)  com direito prescrito durante o período; 
(iv) exercidas durante o período; 
(v) expiradas durante o período; 
(vi) em circulação no final do período; e 
(vii)  exercíveis no final do período; 

 
(c)  para as opções de ações exercidas durante o período, o preço 

médio ponderado das ações na data do exercício. Se as opções forem 
exercidas em base regular durante todo o período, a entidade pode, em 
vez disso, divulgar o preço médio ponderado das ações durante o período; 

(d)  para as opções de ações em circulação no final do período, a 
faixa de preços de exercício e a média ponderada da vida contratual 
remanescente. Se a faixa de preços de exercício for muito ampla, as 
opções em circulação devem ser divididas em faixas que possuam um 
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significado para avaliar a quantidade e o prazo em que ações adicio-
nais possam ser emitidas e o montante em caixa que possa ser recebi-
do por ocasião do exercício dessas opções. 

 
46. A entidade deve divulgar informações que permitam aos usu-

ários das demonstrações contábeis entender como foi determinado, 
durante o período, o valor justo dos produtos ou serviços recebidos ou 
o valor justo dos instrumentos patrimoniais outorgados. 

 
47. Se a entidade tiver mensurado o valor justo dos produtos ou 

serviços recebidos indiretamente, ou seja, tomando como referência o 
valor justo dos instrumentos patrimoniais outorgados, para tornar efe-
tivo o princípio contido no item 46, a entidade deve divulgar no mí-
nimo o que segue: 

 
(a)  para opções de ações outorgadas durante o período, o valor 

justo médio ponderado dessas opções na data da mensuração e infor-
mações de como esse valor justo foi mensurado, incluindo: 

(i) o modelo de precificação de opções utilizado e os dados 
de entrada do modelo, incluindo o preço médio ponderado das a-
ções, preço de exercício, volatilidade esperada, vida da opção, di-
videndos esperados, a taxa de juros livre de risco e quaisquer da-
dos de entrada do modelo, incluindo o método utilizado e as pre-
missas assumidas para incorporar os efeitos do exercício antecipa-
do esperado; 

(ii)  como foi determinada a volatilidade esperada, incluindo 
uma explicação da extensão na qual a volatilidade esperada foi ba-
seada na volatilidade histórica; e 

(iii)  se e como quaisquer outras características da opção ou-
torgada foram incorporadas na mensuração de seu valor justo, 
como, por exemplo, uma condição de mercado; 
 
(b)  para outros instrumentos patrimoniais outorgados durante o 

período (isto é, outros que não as opções de ações), a quantidade e o 
valor justo médio ponderado desses instrumentos patrimoniais na data 
da mensuração, e informações acerca de como o valor justo foi men-
surado, incluindo: 

(i) se o valor justo não foi mensurado com base no preço de 
mercado observável, como ele foi determinado; 

(ii)  se e como os dividendos esperados foram incorporados 
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na mensuração do valor justo; e 
(iii)  se e como quaisquer outras características dos instrumen-

tos patrimoniais outorgados foram incorporadas na mensuração de 
seu valor justo; 
 
(c)  para os acordos com pagamento baseado em ações que te-

nham sido modificados durante o período: 
(i) uma explicação dessas modificações; 
(ii)  o valor justo incremental outorgado (como resultado des-

sas modificações); e 
(iii)  informações acerca de como o valor justo incremental 

outorgado foi mensurado, consistentemente com os requerimentos 
dispostos nas alíneas (a) e (b), quando aplicável; 
 
48. Se a entidade tiver mensurado diretamente o valor justo dos pro-

dutos ou serviços recebidos durante o período, a entidade deve divulgar 
como o valor justo foi determinado, como, por exemplo, se o valor justo 
foi mensurado pelo preço de mercado para esses produtos ou serviços. 

 
49. Se a entidade refutou a premissa contida no item 13, ela deve 

divulgar tal fato, e dar explicação sobre os motivos pelos quais essa 
premissa foi refutada. 

 
50. A entidade deve divulgar informações que permitam aos usu-

ários das demonstrações contábeis entender os efeitos das transações 
com pagamento baseado em ações sobre os resultados do período da 
entidade e sobre sua posição patrimonial e financeira. 

 
51. Para tornar efetivo o princípio contido no item 50, a entidade 

deve divulgar no mínimo o que segue: 
 
(a)  o total da despesa reconhecida no período decorrente de tran-

sações com pagamento baseado em ações por meio das quais os pro-
dutos ou os serviços recebidos não tenham sido qualificados para re-
conhecimento como ativos e, por isso, foram reconhecidos imediata-
mente como despesa, incluindo a divulgação em separado de parte do 
total das despesas que decorre de transações contabilizadas como tran-
sações com pagamento baseado em ações liquidadas em instrumentos 
patrimoniais; 

(b)  para os passivos decorrentes de transações com pagamento 
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baseado em ações: 
(i) saldo contábil no final do período; e 
(ii)  valor intrínseco total no final do período dos passivos pa-

ra os quais os direitos da contraparte ao recebimento em caixa ou 
em outros ativos tenham sido adquiridos (had vested) ao final do 
período (como, por exemplo, os direitos sobre a valorização das 
ações concedidas que tenham sido adquiridos). 
 
52. Se as informações que devem ser divulgadas por esta Norma 

não satisfizerem os princípios contidos nos itens 44, 46 e 50, a entida-
de deve divulgar informações adicionais para satisfazê-los. 

 
Disposições transitórias 
 
53 a 59 (Eliminados). 
 
Vigência 
 
60 a 63 (Eliminados). 
 
Revogação de interpretações 
 
64.  O tópico “Transações com pagamento baseado em ações, entre 

entidades do mesmo grupo” (itens B45 e seguintes do Apêndice B) revoga 
a Interpretação Técnica IT 04 – Alcance da NBC TG 10 – Pagamento Ba-
seado em Ações e revoga a Interpretação Técnica IT 05 – NBC TG 10 – 
Pagamento Baseado em Ações – Transações de Ações do Grupo e em 
Tesouraria. As emendas feitas nesta Norma, incorporadas previamente nas 
disposições contidas nas ITs 04 e 05, são as que seguem: 

 
(a)  item 2 emendado e adicionado o item 13A, para tratar da con-

tabilização de transações segundo as quais a entidade não consegue 
identificar especificamente alguns ou todos os produtos e serviços 
recebidos; 

(b)  adicionados os itens B46, B48, B49, B51 a B53, B55, B59 e 
B61 no Apêndice B, para tratar da contabilização de transações entre 
entidades do mesmo grupo. 
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Em razão dessas alterações, as disposições não alteradas desta 
Norma são mantidas e a sigla da NBC TG 10 (R1), publicada no 
DOU, Seção I, de 20-12-13, passa a ser NBC TG 10 (R2). 

 
As alterações desta Norma entram em vigor na data de sua publi-

cação, aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro 
de 2015. 

 
Brasília, 21 de novembro de 2014. 
 
Zulmir Ivânio Breda – Presidente em exercício 
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APÊNDICE A 
 
Termos utilizados nesta Norma 
 
(Este Apêndice é parte integrante desta Norma) 
 
Transação com pagamento baseado em ações liquidada em caixa é a 
transação com pagamento baseado em ações por meio da qual a enti-
dade adquire produtos ou serviços incorrendo em passivo, para trans-
ferir caixa ou outros ativos ao fornecedor desses produtos ou serviços, 
por montante que é baseado no preço (ou no valor) dos instrumentos 
patrimoniais (incluindo ações ou opções de ações) da entidade ou de 
outra entidade do grupo. 

Empregados e outros provedores de serviços similares são indivíduos 
que prestam serviços personalizados à entidade e também (a) são con-
siderados como empregados para fins legais ou tributários, ou (b) tra-
balham para a entidade sob sua direção, da mesma forma que os indi-
víduos que são considerados como empregados para fins legais ou 
tributários, ou (c) cujos serviços prestados são similares àqueles pres-
tados pelos empregados. Por exemplo, o termo abrange todo o pessoal 
da administração, isto é, aquelas pessoas que têm autoridade e respon-
sabilidade para planejamento, direção e controle das atividades da 
entidade, incluindo diretores não executivos. 

Instrumento patrimonial é um contrato que evidencia um interesse 
residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passi-
vos(*), como é o caso de ação ordinária. 

(*)   A NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL define um passivo como uma obri-
gação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se 
espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos 
(isto é, uma saída de caixa ou de outros ativos da entidade). 

Instrumento patrimonial outorgado é o direito (condicional ou incon-
dicional) a um instrumento patrimonial da entidade, conferido pela 
entidade a outra parte mediante acordo com pagamento baseado em 
ações. 

Transação com pagamento baseado em ações liquidada com instru-
mentos patrimoniais é a transação com pagamento baseado em ações 
segundo a qual a entidade: 

(a) recebe produtos ou serviços em contrapartida a seus próprios ins-
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trumentos patrimoniais (incluindo ações e opções de ações); ou 

(b) recebe produtos ou serviços, mas não tem obrigação de liquidar a 
transação com o fornecedor. 

Valor justo é o valor pelo qual um ativo poderia ser trocado, um pas-
sivo liquidado, ou um instrumento patrimonial outorgado poderia ser 
trocado, entre partes conhecedoras do assunto e interessadas, em uma 
transação sem favorecimentos. 

Data da outorga é a data na qual a entidade e a contraparte (incluindo 
empregado) firmam um acordo com pagamento baseado em ações, ou 
seja, quando a entidade e a contraparte têm um entendimento comparti-
lhado dos termos e condições do acordo. Na data da outorga, a entidade 
confere à contraparte o direito de receber caixa, outros ativos ou instru-
mentos patrimoniais da entidade, desde que condições de aquisição de 
direito especificadas, caso existentes, sejam cumpridas. Se o acordo 
estiver sujeito a um processo de aprovação (por exemplo, pelos acionis-
tas), a data da outorga será a data em que a aprovação for obtida. 

Valor intrínseco é a diferença entre o valor justo das ações que a con-
traparte tem o direito (condicional ou incondicional) de subscrever, ou 
de receber, e o preço (se houver) que a contraparte é (ou será) requeri-
da a pagar por essas ações. Por exemplo, uma opção de ações com 
preço de exercício de $ 15, sobre uma ação cujo valor justo é de $ 20, 
tem valor intrínseco de $ 5. 

Condição de mercado é a meta de desempenho sob a qual o preço de 
exercício, a aquisição de direito (vesting) ou a exercibilidade do ins-
trumento patrimonial dependem, estando relacionada com o preço (ou 
valor) de mercado dos instrumentos patrimoniais da entidade (ou ins-
trumentos patrimoniais de outra entidade do mesmo grupo), como, por 
exemplo:  

(a) atingir um preço de ação especificado, ou atingir um montante 
especificado de valor intrínseco da opção de ação; ou  

(b) alcançar a meta especificada que seja baseada no preço (ou valor) 
de mercado dos instrumentos patrimoniais da entidade (ou ins-
trumentos patrimoniais de outra entidade do mesmo grupo) em 
relação a algum índice de preços de mercado de instrumentos pa-
trimoniais de outras entidades. 
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A condição de mercado exige que a contraparte complete um período 
específico de serviço (ou seja, condição de serviço); o requisito de 
serviço pode ser explícito ou implícito. (3) 

Meta de desempenho é a condição de aquisição que exige que:  

(a)  a contraparte complete um período específico de serviço (ou seja, 
condição de serviço); o requisito de serviço pode ser explícito ou 
implícito; e  

(b) a meta específica de desempenho a ser cumprida, enquanto a con-
traparte está prestando o serviço exigido em (a). 

O período de cumprimento da meta de desempenho:  

(a)  não deve se estender além do fim do período de serviço; e  

(b) pode começar antes do período de serviço desde que a data de 
início da meta de desempenho não seja substancialmente antes do 
início do período de serviço. 

A meta de desempenho é definida tendo por referência:  

(a)  operações (ou atividades) próprias da entidade ou operações ou 
atividades de outra entidade do mesmo grupo (ou seja, condição 
de não mercado); ou  

(b) o preço (ou valor) dos instrumentos patrimoniais da entidade ou 
instrumentos patrimoniais de outra entidade do mesmo grupo (in-
cluindo ações e opções de ações) (ou seja, condição de mercado).  

A meta de desempenho pode estar relacionada tanto ao desempenho 
da entidade como um todo ou parte da entidade (ou parte do grupo), 
tal como uma divisão ou um empregado individual. (3) 

Condição de serviço é a condição de aquisição que exige que a con-
traparte complete um período específico de serviço durante o qual os 
serviços são prestados à entidade. Se a contraparte, independentemen-
te da razão, deixar de prestar o serviço durante o período de aquisição, 
ela não foi capaz de satisfazer a condição. A condição de serviço não 
requer que a meta de desempenho seja cumprida. (3) 

Data da mensuração é a data na qual o valor justo dos instrumentos 
patrimoniais outorgados é mensurado para os propósitos desta Norma. 
Para transações com empregados e outros provedores de serviços si-
milares, a data da mensuração é a data da outorga. Para transações 
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com outras partes que não sejam empregados (e com aqueles que pres-
tam serviços similares), a data da mensuração é a data em que a enti-
dade obtém os produtos ou em que a contraparte presta o serviço. 

Característica de concessão automática é a característica que propor-
ciona a outorga automática de opções de ações adicionais, sempre que 
o detentor das opções exercer as opções, previamente outorgadas, 
usando as ações da entidade em vez de caixa para pagar o preço de 
exercício. 

Opção de concessão automática é a nova opção de ações outorgada 
quando a ação é utilizada para pagar o preço de exercício da opção de 
ações anterior. 

Acordo com pagamento baseado em ações é o acordo entre a entidade 
(ou outra entidade do grupo(*) ou qualquer acionista de qualquer enti-
dade do grupo) e a contraparte (incluindo empregado), que confere à 
contraparte o direito de receber: 

(a) caixa ou outros ativos da entidade em montantes baseados no preço 
(ou no valor) dos instrumentos patrimoniais (incluindo ações e op-
ções de ações) da entidade ou de outra entidade do grupo; ou 

(b) instrumentos patrimoniais (incluindo ações ou opções de ações) 
da entidade ou de outra entidade do grupo, 

desde que sejam atendidas condições de aquisição de direito especifi-
cadas. 

(*)  Um grupo é definido no Apêndice A da NBC TG 36 – Demonstrações Consoli-
dadas, como sendo “a controladora e suas controladas”, partindo da perspectiva 
de que a entidade a reportar a informação final será a controladora. (2) 

Transação com pagamento baseado em ações é a transação segundo a 
qual a entidade: 

(a) recebe produtos ou serviços do fornecedor desses produtos ou 
serviços (incluindo empregado) por meio de acordo com paga-
mento baseado em ações; ou 

(b) incorre em passivo para liquidar a transação com o fornecedor, 
por meio de acordo com pagamento baseado em ações, quando 
outra entidade do grupo recebe referidos produtos ou serviços. 
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Opção de ações é um contrato que confere ao seu detentor o direito, 
porém não a obrigação, de subscrever as ações da entidade a um preço 
fixo ou determinável, por um período de tempo especificado. 

Aquisição de direito é passar a ter o direito. Conforme acordo com 
pagamento baseado em ações, o direito de a contraparte receber caixa, 
outros ativos ou instrumentos patrimoniais da entidade é adquirido 
quando o direito da contraparte não estiver mais condicionado ao 
cumprimento de quaisquer condições de aquisição de direito. 

Condições de aquisição de direito são as condições que determinam 
se a entidade recebe os serviços que habilitam a contraparte a receber 
caixa, outros ativos ou instrumentos patrimoniais da entidade, por 
força de acordo com pagamento baseado em ações. As condições de 
aquisição de direito são condições de serviço ou são condições de 
desempenho. (3) 

Período de aquisição é o período ao longo do qual todas as condições 
de aquisição de direito de um acordo com pagamento baseado em 
ações devem ser cumpridas. 
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APÊNDICE B 
 
Guia de aplicação 
 
(Este Apêndice é parte integrante desta Norma) 
 
Estimativa do valor justo dos instrumentos patrimoniais ou-

torgados 
 
B1. Os itens B2 a B41 deste Apêndice discutem a mensuração do 

valor justo das ações e das opções de ações outorgadas, com foco nos 
termos e condições específicos que são características comuns de uma 
outorga de ações ou de opções de ações a empregados. Portanto, o 
assunto não será tratado de forma exaustiva. Além disso, em razão de 
as questões de avaliação, discutidas a seguir, estarem focadas nas a-
ções e opções de ações outorgadas a empregados, assume-se que o 
valor justo das ações ou opções de ações é mensurado na data da ou-
torga. Contudo, muitas das questões de avaliação discutidas a seguir 
(por exemplo, a determinação da volatilidade esperada), também se 
aplicam no contexto da estimativa do valor justo das ações ou opções 
de ações outorgadas a outras partes que não sejam os empregados, na 
data em que a entidade obtém os produtos ou a contraparte presta os 
serviços. 

 
Ações 
 
B2. Para ações outorgadas a empregados, o valor justo das ações 

deve ser mensurado pelo preço de mercado das ações da entidade (ou 
preço de mercado estimado, se as ações não forem negociadas publi-
camente), ajustado pelos termos e condições sob os quais as ações 
foram outorgadas (exceto pelas condições de aquisição de direito que 
devem ser excluídas da mensuração do valor justo, conforme disposto 
nos itens 19 a 21). 

 
B3. Por exemplo, se o empregado não tiver direito de receber di-

videndos durante o período de aquisição, esse fator deve ser levado 
em consideração quando da estimativa do valor justo das ações outor-
gadas. Similarmente, se as ações estão sujeitas a restrições de transfe-
rência após a data da aquisição, esse fator deve ser considerado, porém 
somente na extensão em que as restrições após o período de aquisição 
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afetem o preço que um participante do mercado, conhecedor do assun-
to e predisposto a negociar, poderia pagar por aquelas ações. Por e-
xemplo, se as ações são ativamente negociadas em mercado ativo com 
profunda liquidez, restrições de transferência após a aquisição de di-
reito podem ter pouco, se houver algum, efeito no preço que um parti-
cipante do mercado conhecedor do assunto e predisposto a negociar 
poderia pagar por tais ações. Restrições de transferência ou outras res-
trições existentes, durante o período de aquisição de direito, não devem 
ser levadas em consideração quando da estimativa, na data da outorga, 
do valor justo das ações outorgadas, uma vez que essas restrições se 
originam da existência de condições de aquisição de direito, as quais 
devem ser consideradas conforme o disposto nos itens 19 a 21. 

 
Opções de ações 
 
B4. Para as opções de ações outorgadas a empregados, em muitos 

casos não existe preço de mercado disponível, em decorrência de as 
opções outorgadas estarem sujeitas a termos e condições que não são 
aplicáveis às opções negociadas no mercado. Se opções negociadas 
com termos e condições similares não existem, o valor justo das op-
ções outorgadas deve ser estimado pela aplicação de modelo de preci-
ficação de opções. 

 
B5. A entidade deve considerar fatores que participantes do mer-

cado, conhecedores do assunto e predispostos a negociar, considerari-
am na seleção do modelo a ser aplicado na precificação de opções. Por 
exemplo, muitas opções outorgadas a empregados têm vida longa e 
são usualmente exercíveis durante o período entre a data da aquisição 
de direito e o término da vida da opção, e são frequentemente exerci-
das antecipadamente. Esses fatores devem ser considerados quando da 
estimativa do valor justo das opções na data da outorga. Para muitas 
entidades, isso pode inviabilizar o uso da fórmula Black-Scholes-
Merton, a qual não permite admitir o exercício da opção antes do fim 
da vida da opção e pode não refletir adequadamente os efeitos do e-
xercício antecipado esperado. Essa fórmula também não permite ad-
mitir que a volatilidade esperada ou outros dados de entrada do mode-
lo possam variar ao longo da vida da opção. Contudo, para as opções 
de ações com vida contratual relativamente curta, ou que tenham de 
ser exercidas dentro de um período curto de tempo após a data da a-
quisição do direito, os fatores acima identificados podem não ser apli-
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cáveis. Nesses casos, a fórmula Black-Scholes-Merton pode produzir 
um valor que seja substancialmente o mesmo produzido por modelo 
mais flexível de precificação de opções. 

 
B6. Todos os modelos de precificação de opções levam em con-

sideração, no mínimo, os seguintes fatores: 
(a) o preço de exercício da opção; 
(b) a vida da opção; 
(c) o preço corrente das ações subjacentes; 
(d) a volatilidade esperada do preço da ação; 
(e) os dividendos esperados sobre as ações (se apropriado); e 
(f) a taxa de juros livre de risco para a vida da opção. 
 
B7. Outros fatores que participantes do mercado, conhecedores 

do assunto e predispostos a negociar, considerariam na determinação 
do preço também devem ser levados em conta (exceto as condições de 
aquisição de direito e as características de concessão automática, as 
quais devem ser excluídas da mensuração do valor justo de acordo 
com os itens 19 a 22). 

 
B8. Por exemplo, uma opção de ação outorgada a empregado 

normalmente não pode ser exercida durante períodos especificados 
(por exemplo, durante o período de aquisição de direito ou durante 
períodos especificados pelos reguladores do mercado de valores mobi-
liários). Esse fator deve ser levado em conta se o modelo de precifica-
ção de opções aplicado assumir, de outro modo, que a opção possa ser 
exercida em qualquer momento ao longo de sua vida. Contudo, se a 
entidade utilizar modelo de precificação de opções que avalie opções 
que possam ser exercidas tão somente ao término de sua vida, nenhum 
ajuste será requerido pela impossibilidade de exercê-las durante o 
período de aquisição de direito (ou outros períodos durante a vida da 
opção), em decorrência de o modelo assumir que as opções não po-
dem ser exercidas durante tais períodos. 

 
B9. Similarmente, outro fator comum em opções de ações outor-

gadas a empregados é a possibilidade de exercício antecipado da op-
ção, por exemplo, porque a opção não é livremente transferível, ou 
porque o empregado tem de exercer todas as opções cujos direitos 
foram adquiridos (vested options) até o encerramento de seu contrato 
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de trabalho. Os efeitos do exercício antecipado devem ser levados em 
conta, de acordo com o disposto nos itens B16 a B21. 

 
B10. Fatores que participantes do mercado, conhecedores do as-

sunto e predispostos a negociar, não considerariam na determinação 
do preço de uma opção de ação (ou outro instrumento patrimonial) 
não devem ser levados em conta quando da estimativa do valor justo 
das opções de ações outorgadas (ou outro instrumento patrimonial). 
Por exemplo, para opções de ações outorgadas a empregados, fatores 
que afetam o valor das opções apenas a partir da perspectiva individu-
al dos empregados não são relevantes na estimativa do preço que seria 
calculado por participante do mercado, conhecedor do assunto e pre-
disposto a negociar. 

 
Dados de entrada do modelo de precificação de opções 
 
B11. Na estimativa da volatilidade e dos dividendos esperados 

sobre as ações subjacentes, o objetivo é aproximar as expectativas que 
estariam refletidas no preço corrente de mercado ou no preço de troca 
negociado para a opção. Similarmente, quando da estimativa dos efei-
tos do exercício antecipado das opções de ações para empregados, o 
objetivo é aproximar as expectativas que um terceiro externo à empre-
sa, com acesso às informações detalhadas sobre o comportamento de 
exercício de empregados, poderia desenvolver baseando-se nas infor-
mações disponíveis na data da outorga. 

 
B12. Frequentemente existe um intervalo provável de expectati-

vas razoáveis acerca da volatilidade, dividendos e comportamento de 
exercício futuro. Sendo assim, o valor esperado deve ser calculado 
pela ponderação de cada montante dentro do intervalo pela sua proba-
bilidade associada de ocorrência. 

 
B13. Expectativas sobre o futuro são geralmente baseadas na ex-

periência e modificadas quando se espera que o futuro seja razoavel-
mente diferente do passado. Em algumas circunstâncias, fatores iden-
tificáveis podem indicar que a experiência passada não ajustada cons-
titui um preditor relativamente pobre acerca da experiência futura. Por 
exemplo, se a entidade com duas linhas distintas de negócio se desfaz 
de uma delas – aquela com risco significativamente menor – a volati-
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lidade histórica pode não ser a melhor informação sobre a qual se deve 
basear as expectativas sobre o futuro. 

 
B14. Em outras circunstâncias, a informação histórica pode não 

estar disponível. Por exemplo, uma entidade recentemente listada em 
bolsa terá pouco, se houver, dado histórico sobre a volatilidade do 
preço de suas ações. Entidades não listadas e entidades listadas recen-
temente são tratadas adiante. 

 
B15. Em resumo, a entidade não deve simplesmente basear esti-

mativas sobre a volatilidade, os dividendos e o comportamento de 
exercício futuro em dados históricos, sem considerar a extensão sobre 
a qual se espera que a experiência passada seja um preditor razoável 
da experiência futura. 

 
Exercício antecipado esperado 
 
B16. Os empregados frequentemente exercem antecipadamente 

suas opções de ações por uma variedade de motivos. Por exemplo, 
normalmente as opções de ações para empregados não são transferí-
veis. Isso faz com que os empregados, com frequência, exerçam suas 
opções de ações antecipadamente, em decorrência de ser o único meio 
de liquidarem suas posições. Além disso, os empregados que rescin-
dem o contrato de trabalho normalmente são obrigados a exercer 
quaisquer opções cujos direitos tenham sido adquiridos (vested opti-
ons), dentro de curto espaço de tempo, caso contrário as opções de 
ações terão o direito prescrito. Esse fator também provoca o exercício 
antecipado das opções de ações para empregados. Outros fatores que 
podem causar o exercício antecipado são a aversão ao risco e a ausên-
cia de diversificação de riqueza. 

 
B17. Os meios pelos quais os efeitos do exercício antecipado es-

perado são considerados dependem do tipo de modelo de precificação 
de opções aplicado. Por exemplo, o exercício antecipado esperado 
poderia ser considerado pelo uso de estimativa de vida esperada da 
opção (a qual, para uma opção de ação para empregado, é o período de 
tempo da data da outorga até a data na qual se espera que a opção seja 
exercida) como um dado de entrada no modelo de precificação de 
opções (por exemplo, na fórmula Black-Scholes-Merton). Alternati-
vamente, o exercício antecipado esperado poderia ser modelado a 
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partir de um modelo binomial ou outro de precificação de opções si-
milar, que utiliza a vida contratual como um dado de entrada. 

 
B18. Os fatores a serem considerados na estimativa do exercício 

antecipado incluem: 
 
(a) a extensão do período de aquisição de direito, uma vez que a 

opção normalmente não pode ser exercida antes do término desse 
período. Assim, a determinação das implicações da avaliação do exer-
cício antecipado esperado baseia-se na premissa de que as opções 
terão os seus direitos adquiridos. As implicações das condições de 
aquisição são tratadas nos itens 19 a 21; 

(b) a duração média de tempo com que opções similares perma-
neceram em circulação no passado; 

(c) o preço das ações subjacentes. A experiência pode indicar 
que os empregados tendem a exercer as opções quando o preço das 
ações atinge um nível especificado acima do preço de exercício; 

(d) o nível hierárquico dos empregados dentro da organização. 
Por exemplo, a experiência pode indicar que os empregados de nível 
mais elevado tendem a exercer as opções mais tarde em relação aos de 
níveis mais baixos (como tratado adiante, no item B21); 

(e) a volatilidade esperada das ações subjacentes. Em média, os 
empregados tendem a exercer as opções de ações com alta volatilidade 
mais cedo do que as que apresentam baixa volatilidade. 

 
B19. Como observado no item B17, os efeitos do exercício anteci-

pado poderiam ser levados em conta pelo uso de estimativa de vida 
esperada das opções como um dado de entrada no modelo de precifica-
ção de opções. Ao estimar a vida esperada das opções de ações outor-
gadas a um grupo de empregados, a entidade pode basear essa estimati-
va na média ponderada de vida esperada de opções, apropriada a todo o 
conjunto de empregados ou na média ponderada de vidas esperadas de 
opções, apropriada a subgrupos de empregados dentro do conjunto total 
de empregados, com base em dados mais detalhados acerca do compor-
tamento de exercício dos empregados (tratado a seguir). 

 
B20. A separação das opções outorgadas em grupos de emprega-

dos com comportamento de exercício com relativa homogeneidade é 
provavelmente muito importante. O valor da opção não é uma função 
linear do prazo da opção; o valor aumenta a uma taxa decrescente à 
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medida que o prazo aumenta. Por exemplo, se todas as outras premis-
sas forem iguais, não obstante a opção de dois anos possuir um valor 
maior que a opção de um ano, ela não vale duas vezes mais. Isso signi-
fica que o cálculo do valor estimado da opção com base em uma sim-
ples média ponderada de vida da opção, que contemple um vasto rol de 
opções com vidas diferenciadas, pode superestimar o valor justo das 
opções de ações outorgadas. Uma forma de evitar isso é separar as op-
ções outorgadas em vários grupos, cada qual com intervalos de vida 
relativamente estreitos, incluídos no cômputo da respectiva média pon-
derada de vida, de modo a concorrer para a redução da superestimação. 

 
B21. Considerações similares devem ser aplicadas quando do uso 

do modelo binomial ou outro similar. Por exemplo, a experiência da 
entidade que outorga opções de forma ampla a seus empregados, em 
todos os níveis, pode indicar que os executivos do alto escalão tendem 
a manter suas opções por mais tempo do que os empregados em nível 
de gerência intermediária, e que os empregados de menor nível ten-
dem a exercer suas opções antes de qualquer outro grupo. Adicional-
mente, os empregados que são encorajados ou obrigados a manter um 
montante mínimo de instrumentos patrimoniais do seu empregador, 
incluindo opções, podem em média exercer suas opções mais tarde do 
que aqueles empregados que não estão sujeitos a esses incentivos ou 
obrigações. Nessas situações, a separação das opções em grupos de 
beneficiários com comportamento de exercício relativamente homo-
gêneo resultará em estimativa mais precisa do valor justo total das 
opções de ações outorgadas. 

 
Volatilidade esperada 
 
B22. A volatilidade esperada é a medida do valor a partir do qual 

é esperada a oscilação de preço durante um período. A medida da 
volatilidade utilizada nos modelos de precificação de opções é o des-
vio padrão anualizado das taxas de retorno das ações continuamente 
compostas ao longo de um período de tempo. A volatilidade é nor-
malmente expressa em termos anuais que são comparáveis, indepen-
dentemente do período de tempo utilizado no cálculo; por exemplo, 
observações de preços em frequência diária, semanal ou mensal. 

 
B23. A taxa de retorno (que pode ser positiva ou negativa) sobre 

uma ação para um período deve mensurar o benefício econômico au-
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ferido por um acionista com dividendos e com a valorização (ou des-
valorização) do preço das ações. 

 
B24. A volatilidade anualizada esperada de uma ação é o interva-

lo dentro do qual se espera que a taxa de retorno anual continuamente 
composta esteja em aproximadamente dois terços do tempo. Por e-
xemplo, dizer que uma ação com taxa de retorno esperada continua-
mente composta de 12% tem volatilidade de 30%, significa dizer que 
a probabilidade da taxa de retorno da ação para um ano ficar situada 
entre -18% (12% - 30%) e 42% (12% + 30%) é de aproximadamente 
dois terços. Se o preço da ação é de $ 100 no início do ano e nenhum 
dividendo será pago ao final do ano, o preço esperado ficaria entre $ 
83,53 ($ 100 x e-0,18) e $ 152,20 (100 x e0,42), aproximadamente dois 
terços do tempo. 

 
B25. Os fatores a considerar na estimativa da volatilidade espera-

da incluem: 
(a) a volatilidade implícita das opções de ações negociadas nas 

ações da entidade, ou outros instrumentos negociados da entidade com 
características de opção (como título de dívida conversível), se houver; 

(b) a volatilidade histórica do preço da ação ao longo do período 
mais recente, que é geralmente compatível com o prazo esperado da 
opção (considerando o tempo de vida contratual remanescente da op-
ção e os efeitos do exercício antecipado esperado); 

(c) a duração de tempo com que as ações da entidade têm sido 
publicamente negociadas. A entidade recém-listada em bolsa pode ter 
volatilidade histórica alta, comparada com entidades semelhantes lis-
tadas há mais tempo. Orientações adicionais para entidades recém-
listadas são dadas adiante, no item B26; 

(d) a tendência de a volatilidade reverter à sua média, ou seja, 
seu nível médio de longo prazo, e outros fatores que indiquem que a 
volatilidade futura esperada pode ser diferente da volatilidade passada. 
Por exemplo, se o preço das ações da entidade esteve extraordinaria-
mente volátil para alguns períodos de tempo identificáveis, por causa 
de tentativa fracassada de oferta de aquisição de controle, ou em de-
corrência de grande reestruturação, esse período pode ser expurgado 
no cômputo da média histórica anual da volatilidade; 

(e) intervalos de tempo adequados e regulares para observação 
dos preços. As observações de preços devem ser consistentes de um 
período para o outro. Por exemplo, a entidade pode usar o preço de 
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fechamento para cada semana ou o preço mais alto da semana, porém 
não deve usar o preço de fechamento para algumas semanas e o preço 
mais alto para outras semanas. Além disso, as observações de preço 
devem ser expressas na mesma moeda do preço de exercício. 

 
Entidades recém-listadas 
 
B26. Conforme observado no item B25, a entidade deve considerar 

a volatilidade histórica do preço da ação ao longo do período mais re-
cente que seja geralmente compatível com o prazo esperado da opção. 
Se a entidade recém-listada não tiver informação suficiente sobre a 
volatilidade histórica de suas ações, ela deve contudo computar a volati-
lidade histórica para o período mais longo para o qual a atividade de 
negociação estiver disponível. Ela também pode considerar a volatilida-
de histórica de entidades similares seguindo um período comparável de 
suas vidas. Por exemplo, uma entidade que esteja listada há apenas um 
ano e que tenha outorgado opções de ações com vida média esperada de 
cinco anos, pode considerar o padrão e o nível de volatilidade histórica 
de entidades do mesmo setor para os primeiros seis anos em que as 
ações dessas entidades foram publicamente negociadas. 

 
Entidades não listadas 
 
B27. Uma entidade não listada em bolsa não terá informação his-

tórica para considerar ao estimar a volatilidade esperada. Alguns fato-
res a serem considerados em substituição são apresentados a seguir. 

 
B28. Em alguns casos, a entidade não listada que regularmente 

emite opções ou ações para seus empregados (ou outras partes) pode 
ter estabelecido mercado interno para suas ações. A volatilidade do 
preço dessas ações pode ser considerada quando da estimativa da vo-
latilidade esperada. 

 
B29. Alternativamente, a entidade pode considerar a volatilidade 

histórica ou implícita de entidades similares listadas, para as quais 
existem informações disponíveis sobre preço das ações ou das opções, 
para utilizar na estimativa da volatilidade esperada. Isso seria apropri-
ado se a entidade tiver baseado o valor de suas ações no preço das 
ações de entidades similares listadas. 
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B30. Se a entidade não tiver baseado sua estimativa do valor de 
suas ações no preço das ações de entidades similares listadas e, em 
vez disso, tiver usado outra metodologia de avaliação de suas ações, a 
entidade pode derivar a estimativa de volatilidade esperada de modo 
consistente com referida metodologia de avaliação. Por exemplo, a 
entidade pode avaliar suas ações com base nos ativos líquidos ou com 
base nos lucros. Ela poderia então considerar a volatilidade esperada 
no montante desses ativos líquidos ou lucros. 

 

Dividendos esperados 
 

B31. Determinar se os dividendos esperados devem ser levados 
em consideração, quando da mensuração do valor justo das ações ou 
opções de ações outorgadas, depende de a contraparte ter ou não o 
direito a dividendos ou equivalentes de dividendos. 

 

B32. Por exemplo, se aos empregados forem outorgadas opções 
de ações e eles tiverem o direito aos dividendos das ações subjacentes 
ou a equivalentes de dividendos (que podem ser pagos em caixa ou 
aplicados na redução do preço de exercício) entre a data da outorga e a 
data de exercício, as opções outorgadas devem ser avaliadas como se 
nenhum dividendo fosse pago sobre as ações subjacentes, ou seja, o 
dado de entrada referente aos dividendos esperados deve ser zero. 

 

B33. Da mesma forma, quando o valor justo das ações outorga-
das a empregados for estimado na data da outorga, nenhum ajuste será 
requerido em relação aos dividendos esperados, se os empregados 
tiverem o direito de receber os dividendos, a serem pagos durante o 
período de aquisição de direito (vesting period). 

 
B34. Por outro lado, se os empregados não tiverem direito de rece-

ber os dividendos ou equivalentes de dividendos durante o período de 
aquisição de direito (ou antes da data de exercício, no caso de opção), a 
avaliação, na data da outorga, dos direitos às ações ou opções deve levar 
em conta os dividendos esperados. Isso significa dizer que, quando o 
valor justo de opção outorgada for estimado, os dividendos esperados 
devem ser incluídos na aplicação do modelo de precificação de opções. 
Quando o valor justo de ação outorgada for estimado, essa avaliação 
deve ser reduzida pelo valor presente dos dividendos esperados, a serem 
pagos durante o período de aquisição de direito (vesting period). 
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B35. Os modelos de precificação de opções geralmente conside-
ram a taxa de retorno do dividendo esperado. Contudo, os modelos 
podem ser modificados para permitir o uso do montante de dividendo 
esperado em vez da taxa de retorno. A entidade pode usar ou a taxa de 
retorno esperada ou os pagamentos esperados. Se a entidade utilizar os 
pagamentos esperados, ela deve considerar o padrão histórico dos 
aumentos nos dividendos. Por exemplo, se a política da entidade tem 
sido geralmente aumentar os dividendos em aproximadamente 3% ao 
ano, seu valor de opção estimado não deve assumir um montante de 
dividendo fixo durante toda a vida da opção, a menos que exista evi-
dência que suporte essa premissa. 

 
B36. Geralmente, as premissas sobre os dividendos esperados 

devem estar baseadas em informações publicamente disponíveis. A 
entidade que não paga dividendos e não tem planos para fazê-lo deve 
assumir a taxa de retorno sobre o dividendo esperado igual a zero. 
Contudo, a entidade em crescimento (emergente), sem histórico de 
pagamento de dividendos, pode esperar iniciar o pagamento de divi-
dendos durante as vidas esperadas das opções de ações de seus em-
pregados. Essas entidades podem usar uma média entre suas taxas de 
retorno passadas de dividendos (zero) e a taxa de retorno média de 
dividendos de grupo similar, apropriadamente comparável. 

 
Taxa de juro livre de risco 
 
B37. Tipicamente, a taxa de juros livre de risco é o rendimento im-

plícito, atualmente disponível, nos títulos governamentais sem cupom 
(zero-coupon bonds), emitidos pelo país em cuja moeda o preço de 
exercício foi expresso, com prazo remanescente igual ao prazo esperado 
da opção que está sendo avaliada (baseado na vida contratual remanes-
cente da opção e levando em conta os efeitos do exercício antecipado 
esperado). Pode ser necessário usar um substituto adequado, se não 
houver nenhuma emissão de títulos governamentais, ou se as circuns-
tâncias indicarem que a taxa de rendimento implícita nos títulos gover-
namentais emitidos sem cupom (zero-coupon bonds) não for representa-
tiva da taxa de juros livre de risco (por exemplo, em economias alta-
mente inflacionárias). Além disso, um apropriado substituto deve ser 
utilizado caso os participantes de mercado usualmente determinem a 
taxa de juros livre de risco pelo uso desse substituto em vez da taxa de 
rendimento implícita nos títulos governamentais sem cupom (zero-
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coupon bonds), quando da estimativa do valor justo de opção com vida 
igual ao prazo esperado das opções que estão sendo avaliadas. 

 

Efeitos da estrutura de capital 
 

B38. Normalmente terceiros, e não a entidade, lançam opções de 
ações negociadas. Quando essas opções de ações são exercidas, o 
lançador entrega as ações ao titular das opções. Essas ações são adqui-
ridas dos acionistas existentes. Portanto, o exercício de opções de 
ações negociadas não tem efeito de diluição. 

 

B39. Em contraste, se as opções de ações são lançadas pela enti-
dade, novas ações serão emitidas quando referidas opções de ações 
forem exercidas (emitidas de fato ou em essência, se tais ações forem 
previamente recompradas e mantidas em tesouraria). Dado que as 
ações devem ser emitidas ao preço de exercício, em vez do preço cor-
rente de mercado na data do exercício, essa diluição real ou potencial 
pode reduzir o preço da ação, de forma tal que o titular da opção não 
consiga um ganho tão grande no seu exercício quanto obteria, de outro 
modo, no exercício de opção similar negociada que não produza dilui-
ção no preço das ações. 

 

B40. Se isso tem efeito significativo no valor das opções de ações 
outorgadas, depende de vários fatores, tais como o número de novas 
ações que serão emitidas no exercício das opções comparado com o 
número de ações já emitidas. Além disso, se o mercado já espera que 
as opções outorgadas serão exercidas, o mercado pode já ter computa-
do, na data da outorga, a diluição potencial no preço das ações. 

 

B41. Contudo, a entidade deve considerar se o possível efeito de 
diluição do exercício futuro das opções de ações outorgadas poderá ter 
impacto em sua estimativa do valor justo na data da outorga. Modelos 
de precificação de opções podem ser adaptados para considerar esse 
potencial efeito de diluição. 

 

Modificações em acordos com pagamento baseado em 
ações e liquidados em instrumentos patrimoniais 
 

B42. O item 27 exige que, independentemente de quaisquer mo-
dificações nos prazos e condições em que foram outorgados os ins-
trumentos patrimoniais, ou o cancelamento ou a liquidação dos ins-
trumentos patrimoniais outorgados, a entidade deve reconhecer, no 
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mínimo, os serviços recebidos mensurados, na data da outorga, pelo 
valor justo dos instrumentos patrimoniais outorgados, a menos que 
esses instrumentos patrimoniais não tenham o seu direito adquirido 
(do not vest) por conta do não atendimento de condição de aquisição 
de direito (que não seja condição de mercado) especificada na data da 
outorga. Adicionalmente, a entidade deve reconhecer os efeitos das 
modificações que aumentem o valor justo total dos acordos com pa-
gamento baseado em ações ou que, de outro modo, venham a benefi-
ciar os empregados. 

 

B43. Para aplicar as exigências do item 27: 
 

(a) se a modificação aumentar o valor justo dos instrumentos 
patrimoniais outorgados (por exemplo, reduzindo o preço de exercí-
cio), mensurado imediatamente antes e depois da modificação, a enti-
dade deve incluir o valor justo incremental outorgado na mensuração 
do montante reconhecido pelos serviços recebidos em contrapartida 
aos instrumentos patrimoniais outorgados. O valor justo incremental 
outorgado é a diferença entre o valor justo do instrumento patrimonial 
modificado e o valor justo do instrumento patrimonial original, ambos 
estimados na data da modificação. Se a modificação ocorrer durante o 
período de aquisição de direito (vesting period), o valor justo incre-
mental outorgado deve ser incluído na mensuração do montante reco-
nhecido pelos serviços recebidos para o período a partir da data da 
modificação até a data em que os instrumentos patrimoniais modifica-
dos tenham seu direito adquirido (vest), adicionalmente ao montante 
baseado no valor justo, na data da outorga, dos instrumentos patrimo-
niais originais, que deve ser reconhecido ao longo do período de aqui-
sição original remanescente. Se a modificação ocorrer após a data da 
aquisição de direito, o valor justo incremental outorgado deve ser re-
conhecido imediatamente, ou ao longo do período de aquisição de 
direito se o empregado for obrigado a concluir um período de serviço 
adicional antes de ter direito incondicional a esses instrumentos patri-
moniais modificados; 

(b) imilarmente, se a modificação aumentar o número de ins-
trumentos patrimoniais outorgados, a entidade deve incluir o valor 
justo dos instrumentos patrimoniais adicionais outorgados, mensurado 
na data da modificação, na mensuração do montante reconhecido pe-
los serviços recebidos em contrapartida aos instrumentos patrimoniais 
outorgados, consistentemente com as exigências da alínea (a). Por 



 355

exemplo, se a modificação ocorrer durante o período de aquisição de 
direito, o valor justo dos instrumentos patrimoniais adicionais outor-
gados deve ser incluído na mensuração do montante reconhecido pe-
los serviços recebidos ao longo do período a partir da data da modifi-
cação até a data em que os instrumentos patrimoniais adicionais tive-
rem o seu direito adquirido (vest), adicionalmente ao montante basea-
do no valor justo, na data da outorga, dos instrumentos patrimoniais 
originalmente outorgados, que deve ser reconhecido ao longo do perí-
odo de aquisição original remanescente; 

(c) se a entidade modificar as condições de aquisição de direito, 
de modo a beneficiar os empregados, por exemplo, por meio da redu-
ção do período de aquisição de direito ou por meio da modificação ou 
eliminação da condição de desempenho (que não seja condição de 
mercado, cujas mudanças devem ser contabilizadas de acordo com a 
alínea (a)), a entidade deve considerar as condições de aquisição de 
direito modificadas ao aplicar as exigências dos itens 19 a 21. 

 

B44. Além disso, se a entidade modificar os prazos ou condições 
dos instrumentos patrimoniais outorgados, de modo a reduzir o valor 
justo total dos acordos com pagamento baseado em ações, ou que não 
seja de outro modo benéfico aos empregados, a entidade deve, contu-
do, continuar a contabilizar os serviços recebidos, em contrapartida 
dos instrumentos patrimoniais outorgados, como se aquela modifica-
ção não tivesse ocorrido (exceto cancelamento de alguns ou de todos 
os instrumentos patrimoniais outorgados, que deve ser contabilizado 
de acordo com o item 28). Por exemplo: 

 

(a) se a modificação reduzir o valor justo dos instrumentos patri-
moniais outorgados, mensurado imediatamente antes e depois da modifi-
cação, a entidade não deve considerar essa redução no valor justo e deve 
continuar a mensurar o montante reconhecido pelos serviços recebidos, 
em contrapartida dos instrumentos patrimoniais, com base no valor justo, 
na data da outorga, dos instrumentos patrimoniais outorgados; 

(b) se a modificação reduzir o número de instrumentos patri- 
moniais outorgados aos empregados, essa redução deve ser contabili-
zada como cancelamento de parte dos instrumentos patrimoniais ou-
torgados, de acordo com as exigências do item 28; 

(c) se a entidade modificar as condições de aquisição de direito, 
de modo a não beneficiar os empregados, por exemplo, por meio do 
aumento do período de aquisição de direito ou por meio da modifica-
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ção ou inclusão de condição de desempenho (que não seja condição de 
mercado, cujas mudanças devem ser contabilizadas de acordo com a 
alínea (a)), a entidade não deve considerar as condições de aquisição 
de direito modificadas ao aplicar as exigências dos itens 19 a 21. 

 

Transações com pagamento baseado em ações entre 
entidades do mesmo grupo 
 

B45. Os itens 43A a 43C tratam da contabilização de transações 
com pagamento baseado em ações entre entidades do mesmo grupo, 
para fins de demonstrações contábeis separadas e individuais. Os itens 
B46 a B61 orientam como aplicar as exigências dos itens 43A a 43C. 
Conforme observado no item 43D, transações com pagamento basea-
do em ações entre entidades do mesmo grupo podem ser produzidas 
por uma variedade de razões, a depender dos fatos e das circunstân-
cias. Desse modo, essa discussão não é exaustiva e assume que quan-
do a entidade recebe produtos ou serviços, mas não tem a obrigação 
de liquidar a transação, essa transação deve ser encarada como contri-
buição patrimonial da controladora para a controlada, independente-
mente de quaisquer acordos contratuais intragrupo de “repagamento”. 

 

B46. Embora a discussão a seguir esteja direcionada a transações 
com empregados, ela também é aplicável a transações similares com 
pagamento baseado em ações com outros fornecedores de produtos ou 
serviços que não os empregados. Um acordo contratual entre a contro-
ladora e sua controlada pode exigir que a controlada pague a controla-
dora pelo fornecimento de instrumentos patrimoniais aos empregados. 
A discussão a seguir não trata de como contabilizar referidos acordos 
contratuais de pagamento intragrupo. 

 

B47. Quatro questões emergem frequentemente das transações 
com pagamento baseado em ações entre entidades do mesmo grupo. 
Por conveniência, os exemplos a seguir tratam de questões relaciona-
das a uma controladora e sua controlada. 

 

Acordos com pagamento baseado em ações envolvendo os 
próprios instrumentos patrimoniais de uma entidade 
 

B48. A primeira questão avalia se as transações a seguir, envol-
vendo os próprios instrumentos patrimoniais da entidade, devem ser 
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contabilizadas como liquidação em instrumentos patrimoniais ou co-
mo liquidação em caixa, conforme as exigências desta Norma: 

 
(a) a entidade outorga aos seus empregados direitos sobre ins-

trumentos patrimoniais da entidade (por exemplo, opções de ações), e 
alternativamente tem a escolha ou é exigida a adquirir instrumentos 
patrimoniais (isto é, ações em tesouraria) de outra parte para satisfazer 
suas obrigações com seus empregados; e 

(b) aos empregados da entidade são outorgados direitos sobre 
instrumentos patrimoniais da entidade (por exemplo, opções de a-
ções), ou pela própria entidade ou por empresas acionistas, e as em-
presas acionistas da entidade fornecem os instrumentos patrimoniais 
necessários. 

 
B49. A entidade deve contabilizar as transações com pagamento 

baseado em ações por meio das quais recebe serviços em contrapartida 
de seus próprios instrumentos patrimoniais como liquidação em ins-
trumentos patrimoniais. Esse procedimento deve ser aplicado inde-
pendentemente de a entidade ter a escolha ou ser exigida a adquirir 
referidos instrumentos patrimoniais de outra parte para satisfazer suas 
obrigações para com seus empregados por força de acordo com paga-
mento baseado em ações. Esse procedimento também deve ser aplica-
do independentemente de: 

 
(a) os direitos dos empregados sobre os instrumentos patrimoni-

ais da entidade terem sido outorgados pela própria entidade ou por sua 
empresa acionista; ou 

(b) o acordo com pagamento baseado em ações ter sido liquida-
do pela própria entidade ou por sua empresa acionista. 

 
B50. Se uma empresa, que é acionista, tiver a obrigação de liqui-

dar a transação com os empregados de investida, ela irá fornecer os 
instrumentos patrimoniais da investida em vez de seus próprios ins-
trumentos patrimoniais. Desse modo, se a investida pertencer ao 
mesmo grupo da empresa acionista, de acordo com o item 43C, a em-
presa acionista deve mensurar sua obrigação em conformidade com as 
exigências aplicáveis a transações com pagamento baseado em ações 
liquidadas em caixa, em suas demonstrações contábeis separadas, e 
em conformidade com aquelas exigências aplicáveis a transações com 
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pagamento baseado em ações liquidadas em instrumentos patrimoni-
ais, em suas demonstrações contábeis consolidadas. 

 
Acordos com pagamento baseado em ações envolvendo 
os instrumentos patrimoniais da controladora 
 
B51. A segunda questão diz respeito a transações com pagamento 

baseado em ações entre duas ou mais entidades dentro do mesmo gru-
po, envolvendo o instrumento patrimonial de outra entidade do grupo. 
Por exemplo, aos empregados da controlada são outorgados direitos 
sobre os instrumentos patrimoniais da sua controladora em contrapar-
tida aos serviços prestados à controlada. 

 
B52. Desse modo, a segunda questão dedica atenção aos seguin-

tes acordos com pagamento baseado em ações: 
 
(a) a controladora outorga direitos sobre os seus instrumentos 

patrimoniais diretamente aos empregados de sua controlada: a contro-
ladora (e não a controlada) tem a obrigação de fornecer aos emprega-
dos da controlada os seus instrumentos patrimoniais; e 

(b) a controlada outorga direitos sobre os instrumentos patrimo-
niais de sua controladora aos seus empregados: a controlada tem a 
obrigação de fornecer aos seus empregados os instrumentos patrimo-
niais de sua controladora. 

 
Controladora outorga direitos sobre os seus instrumentos 
patrimoniais aos empregados de sua controlada (item B52(a)) 
 
B53. A controlada não tem obrigação de fornecer os instrumentos 

patrimoniais de sua controladora aos seus empregados (da controlada). 
Isso posto, de acordo com o item 43B, a controlada deve mensurar os 
serviços recebidos de seus empregados em conformidade com as exi-
gências aplicáveis a transações com pagamento baseado em ações 
liquidadas em instrumentos patrimoniais, e reconhecer o correspon-
dente aumento em seu patrimônio líquido como contribuição (aporte) 
de sua controladora. 

 

B54. A controladora tem obrigação de liquidar a transação com 
os empregados da controlada, por meio do fornecimento de seus pró-
prios instrumentos patrimoniais. Desse modo, de acordo com o item 
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43C, a controladora deve mensurar sua obrigação em conformidade 
com as exigências aplicáveis a transações com pagamento baseado em 
ações liquidadas em instrumentos patrimoniais. 

 

Controlada outorga direitos sobre os instrumentos patrimoniais 
de sua controladora aos seus empregados (item 52(b)) 
 

B55. Em função de a controlada não se enquadrar em nenhuma 
das condições do item 43B, ela deve contabilizar a transação com seus 
empregados como liquidação em caixa. Essa exigência deve ser apli-
cada não importando como a controlada obtenha os instrumentos pa-
trimoniais para satisfazer sua obrigação para com seus empregados. 

 

Acordos com pagamento baseado em ações envolvendo 
pagamentos liquidados em caixa aos empregados 
 

B56. A terceira questão está relacionada em como a entidade que 
recebe produtos ou serviços de seus fornecedores (incluindo emprega-
dos) deve contabilizar acordos com pagamento baseado em ações que 
são liquidados em caixa, quando a própria entidade não tem qualquer 
obrigação de fazer os pagamentos requeridos aos seus fornecedores. 
Por exemplo, tomando por base os seguintes acordos em que a contro-
ladora (e não a própria entidade) tem obrigação de fazer os pagamen-
tos em caixa requeridos aos empregados da entidade: 

 

(a) os empregados da entidade irão receber os pagamentos em 
caixa que estão sujeitos (are linked) ao preço de seus instrumentos 
patrimoniais; 

(b) os empregados da entidade irão receber os pagamentos em 
caixa que estão sujeitos (are linked) ao preço dos instrumentos patri-
moniais de sua controladora. 

 

B57. A controlada não tem obrigação de liquidar a transação com 
seus empregados. Assim sendo, a controlada deve contabilizar a tran-
sação com seus empregados como transação liquidada em instrumen-
tos patrimoniais e reconhecer o correspondente aumento em seu pa-
trimônio líquido como contribuição (aporte) de sua controladora. A 
controlada deve “remensurar” o custo da transação subsequentemente 
para quaisquer mudanças que advenham de condições de aquisição de 
direito, que não sejam de mercado (non-market vesting conditions), 
não satisfeitas, de acordo com os itens 19 a 21. Esse procedimento 
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difere da mensuração da transação como liquidação em caixa nas de-
monstrações contábeis consolidadas do grupo. 

 
B58. Em decorrência de a controladora ter obrigação de liquidar a 

transação com os empregados, e a contrapartida ser caixa, a controla-
dora (e o grupo consolidado) deve mensurar sua obrigação em con-
formidade com as exigências aplicáveis a transações com pagamento 
baseado em ações, liquidadas em caixa, contidas no item 43C. 

 
Transferência de empregados entre entidades do mesmo grupo 
 
B59. A quarta questão está relacionada com acordos com paga-

mento baseado em ações do grupo econômico que envolvem empre-
gados de mais de uma entidade do grupo. Por exemplo, a controladora 
pode outorgar direitos sobre os seus instrumentos patrimoniais a em-
pregados de suas controladas, condicionados à plena prestação de 
serviços continuados ao grupo por período de tempo especificado. O 
empregado da controlada pode ter seu vínculo empregatício transferi-
do para outra controlada durante o período de aquisição de direito 
(vesting period), sem que os direitos do empregado sobre os instru-
mentos patrimoniais da controladora, previstos no acordo com paga-
mento baseado em ações original, sejam afetados. Se as controladas 
não têm obrigação de liquidar a transação com pagamento baseado em 
ações com seus empregados, elas devem contabilizar a transação co-
mo liquidação em instrumentos patrimoniais. Cada controlada deve 
mensurar os serviços recebidos dos empregados tendo como referên-
cia o valor justo dos instrumentos patrimoniais na data em que os di-
reitos a referidos instrumentos patrimoniais foram originalmente ou-
torgados pela controladora, conforme definido no Apêndice A, e tendo 
como referência a proporção do período de aquisição de direito (ves-
ting period) em que o empregado prestou serviços a cada controlada. 

 
B60. Se a controlada tem obrigação de liquidar a transação com 

seus empregados por meio dos instrumentos patrimoniais de sua con-
troladora, ela deve contabilizar a transação como liquidação em caixa. 
Cada controlada deve mensurar os serviços recebidos com base no 
valor justo dos instrumentos patrimoniais, na data da outorga, e com 
base na proporção do período de aquisição de direito em que o empre-
gado prestou serviços a cada controlada. Adicionalmente, cada contro-
lada deve reconhecer qualquer mudança no valor justo dos instrumen-
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tos patrimoniais durante o período de serviço do empregado dedicado 
a cada controlada. 

 
B61. Referido empregado, após sua transferência entre as entida-

des do grupo, pode não atender a uma condição de aquisição de direito 
que não seja condição de mercado, conforme definido no Apêndice A, 
ou seja, o empregado desliga-se do grupo antes de completar o perío-
do de serviço especificado. Nesse caso, em decorrência de a condição 
de aquisição de direito estar relacionada à prestação de serviços ao 
grupo, cada controlada deve ajustar o montante previamente reconhe-
cido com relação aos serviços recebidos dos empregados, em confor-
midade com os princípios do item 19. Assim, se os direitos aos ins-
trumentos patrimoniais outorgados pela controladora não são adquiri-
dos (do not vest) em decorrência do não atendimento do empregado a 
condições de aquisição de direito, que não sejam condições de merca-
do, nenhum montante deve ser reconhecido, em base cumulativa, para 
os serviços recebidos dos empregados, nas demonstrações contábeis 
de qualquer entidade do grupo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Publicada no DOU, de 17-12-2010. 
(2) Redação dada pela NBC TG 10 (R1), publicada no DOU de 20-12-13. 
(3) Redação dada pela NBC TG 10 (R2), publicada no DOU de 1ª-12-14. 
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A Resolução CFC n.º 1.329/11 alterou a sigla e a numeração desta Norma de NBC T 19.16 para NBC 
TG 11 (R1)e de outras normas citadas: de NBC T 11 para NBC TG 23 (R1); de NBC T 19.7 para NBC 
TG 25; de NBC T 19.10 para NBC TG 01 (R2); e de NBC T 19.8 para NBC TG 04 (R1). 

 
 

RESOLUÇÃO CFC nº 1.150(1) 

de 23 de janeiro de 2009 
 
 

Aprova a NBC TG 11 – Contratos de Seguro. 
 
 
O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercí-

cio de suas atribuições legais e regimentais, 
 

CONSIDERANDO que o Conselho Federal de Contabilidade, em 
conjunto com outras entidades, é membro do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), criado pela Resolução CFC nº 1.055-05;  

 

CONSIDERANDO que o CPC tem por objetivo estudar, preparar e 
emitir Pronunciamentos Técnicos sobre procedimentos de contabilidade e 
divulgar informações dessa natureza, visando permitir a emissão de nor-
mas uniformes pelas entidades-membro, levando sempre em considera-
ção o processo de convergência às normas internacionais;  

 

CONSIDERANDO que o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, 
a partir do IFRS 4 do IASB, aprovou o Pronunciamento Técnico 11 – 
Contratos de Seguro;  

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Aprovar a NBC TG 11 – Contratos de Seguro.   
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nos exercícios iniciados a 
partir de 1º de janeiro de 2010. 

 

Brasília, 23 de janeiro de 2009. 
 

Silvia Mara Leite Cavalcante – Presidente em exercício 
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NBC TG 11 (R1) – CONTRATOS DE SEGURO 

 

Objetivo 
 

1. O objetivo desta Norma é especificar o reconhecimento contá-
bil para contratos de seguro por parte de qualquer entidade que emite 
tais contratos (denominada nesta Norma como seguradora) até que 
este Conselho Federal de Contabilidade complete a segunda fase do 
projeto sobre contratos de seguro, em consonância com as normas 
internacionais de contabilidade as quais preveem, para essa segunda 
fase, o aprofundamento das questões conceituais e práticas relevantes. 
Em particular, esta Norma determina: 

 

a) limitadas melhorias na contabilização de contratos de seguro 
pelas seguradoras; 

b) divulgação que identifique e explique os valores resultantes de 
contratos de seguro nas demonstrações contábeis da seguradora e que 
ajude os usuários dessas demonstrações a compreender o valor, a tem-
pestividade e a incerteza de fluxos de caixa futuros originados de con-
tratos de seguro. 

 

Índice Item 
OBJETIVO  1 
ALCANCE 2 – 12 
Derivativo embutido 7 – 9 
Separação dos componentes de depósito 10 – 12 
RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO  13 – 35 
Exceções temporárias a outras normas 13 – 20 
     Teste de adequação do passivo 15 – 19 
      Redução ao valor recuperável dos ativos por contrato de resseguro 20 
Mudança nas políticas contábeis 21 – 25 
     Taxa de juros de mercado correntes 24 
     Continuação de práticas existentes 25 
     Prudência 26 
     Margem futura de investimento 27 – 29 
     Shadow accounting 30 
Contratos de seguro adquiridos em combinação de negócios ou  transferência 
de  carteira 
Característica de participação discricionária 

31 – 33 
 
34 – 35  

     Característica de participação discricionária em contratos de seguro 34  
     Característica de participação discricionária em instrumentos financeiros 35 
DIVULGAÇÃO 36 – 39A 
Explicação dos valores reconhecidos 36 – 37 
Natureza e extensão dos riscos originados por contratos de seguro 38 – 39A 
DATA DE INÍCIO DE APLICAÇÃO E TRANSIÇÃO 40 – 45 
Divulgação 42 – 44 
Nova designação para ativos financeiros 45 
Apêndice A – Definições  
Apêndice B – Definição de contratos de seguro  
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Alcance 
 
2. A entidade deve aplicar esta Norma para: 
 
a) contratos decontratos de seguro (inclusive contratos de resse-

guro) emitidos por ela e resseguro mantidos por ela; e 
 
b) instrumentos financeiros que ela emita com característica de 

participação discricionária (ver item 35). A prática contábil em vigor 
sobre Instrumentos Financeiros requer divulgação dos instrumentos 
financeiros, entre os quais devem ser incluídos os instrumentos finan-
ceiros que possuam tais características. 

 
3. Esta Norma não trata de outros aspectos da contabilidade de 

seguradoras, como a contabilização de ativos financeiros mantidos 
pelas seguradoras e de passivos financeiros emitidos pelas segurado-
ras, com exceção das disposições transitórias do item 45.  

 
4. A entidade não deve aplicar esta Norma para: 
 
a) garantia de produtos emitida diretamente pelo fabricante, co-

merciante ou varejista;  
b) ativos e passivos de empregador relativos a planos de bene-

fícios de seus empregados e obrigações de benefícios de aposentadoria 
reportados como planos de aposentadoria de benefícios definidos; 

c) direitos ou obrigações contratuais que dependem do uso, ou do 
direito de uso, de um item não financeiro (por exemplo, algumas taxas 
de licença, royalties, pagamentos contingentes de arrendamentos mer-
cantis e itens semelhantes), assim como garantia de valor residual 
embutido em arrendamento financeiro; 

d) contratos com garantia financeira, a menos que o emitente te-
nha prévia e explicitamente afirmado que considera tais contratos 
como contratos de seguro e tenha usado um método de contabilização 
aplicável a contratos de seguro, em cujo caso o emitente pode optar 
por adotar a prática contábil aplicável a um instrumento financeiro ou 
esta Norma a essas modalidades de contratos com garantia financeira. 
O emitente poderá fazer essa opção “contrato a contrato”, porém, a 
opção que vier a fazer para cada contrato será irrevogável; 

e) recompensas contingentes a pagar ou a receber em uma com-
binação de negócios; e 
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f) contratos de seguro diretos que a entidade detenha (ou seja, 
contrato de seguro direto em que a entidade seja a segurada). Entretan-
to, uma cedente deve aplicar esta Norma para contratos de resseguro 
detidos por ela. 

 
5. Como referência, esta Norma considera qualquer entidade que 

emita contrato de seguro como seguradora, independentemente  se a 
emitente é considerada seguradora para fins legais ou de supervisão. 

 
6. O contrato de resseguro é um tipo de contrato de seguro. Desse 

modo, todas as referências nesta Norma para contratos de seguro tam-
bém se aplicam aos contratos de resseguro. 

 
Derivativo embutido 
 
7. Um derivativo embutido é um componente de um instrumento 

híbrido (combinado) que também inclui um contrato principal não 
derivativo – como resultado, alguns dos fluxos de caixa do instrumen-
to híbrido (combinado) variam de forma semelhante a um derivativo 
isolado. Um derivativo embutido faz com que alguns, ou todos os 
fluxos de caixa que de outra forma seriam exigidos pelo contrato, 
sejam modificados de acordo com uma taxa de juros especificada, 
preço de instrumento financeiro, preço de mercadoria, taxa de câmbio, 
índice de preços ou de taxas, avaliação ou índice de crédito, ou outra 
variável, desde que, no caso de uma variável não financeira, essa vari-
ável não seja específica de uma das partes do contrato. Um derivativo 
que esteja incluído em um instrumento financeiro, mas que seja con-
tratualmente transferível separadamente desse instrumento, ou que 
tenha uma contraparte diferente desse instrumento, não é um derivati-
vo embutido, mas um instrumento financeiro separado. 

 
7A. Esta Norma requer que a entidade separe os derivativos em-

butidos em um contrato principal (de seguro) se, e apenas se: 
 
a) as características econômicas e os riscos do derivativo embuti-

do não estiverem diretamente relacionados com as características eco-
nômicas e os riscos do contrato principal;  

b) um instrumento separado com os mesmos termos que o deriva-
tivo embutido  satisfizesse a definição de um derivativo; e 
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c) o instrumento híbrido (combinado) não for avaliado ao valor 
justo com as alterações do valor justo reconhecidas no resultado do 
exercício (por exemplo, um derivativo que esteja incorporado em um 
ativo ou passivo financeiro reconhecido pelo valor justo por meio do 
resultado não é um derivativo separado). 

 
Os requerimentos deste item aplicam-se a derivativos embutidos 

em um contrato de seguro, a não ser que o derivativo embutido seja 
ele mesmo um contrato de seguro. 

 
8. Como exceção do exigido no item 7A, a seguradora não preci-

sa separar e mensurar a valor justo a opção do segurado de resgatar o 
contrato de seguro por um valor fixo (ou por um valor baseado em 
montante fixo e uma taxa de juros), mesmo se o preço de exercício for 
diferente do valor contabilizado no passivo pelo contrato de seguro 
principal. Entretanto, o requerimento do item 7A deve ser aplicado 
para opções de venda e opções de resgate em dinheiro embutidas no 
contrato de seguro, se o valor de resgate variar em função de variáveis 
financeiras (como preços ou índices de ações ou de mercadorias), ou 
de variável não financeira que não seja específica para uma das partes 
do contrato. Além disso, esse requerimento também deve ser aplicado 
se a possibilidade do detentor de exercer uma opção de venda ou de 
resgate em dinheiro for provocada por tal variável (por exemplo, uma 
opção de venda que possa ser exercida se o índice de ações da bolsa 
atingir um determinado nível). 

 
9. O que está apresentado no item anterior também deve ser apli-

cado a opções de resgate de um instrumento financeiro que contenha 
característica de participação discricionária. 

 
Separação dos componentes de depósito 
 
10. Alguns contratos de seguro contêm tanto componentes de se-

guro quanto componentes de depósito. Em alguns casos, é exigido ou 
permitido à seguradora contabilizar em separado esses componentes: 

 
a) a contabilização em separado é exigida se ambas as condições 

a seguir forem atendidas: 
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(i) a seguradora pode mensurar o componente de depósito 
(incluíndo qualquer opção embutida de resgate) separadamente 
(ou seja, sem considerar o componente de seguro); e 

(ii) a política contábil da seguradora não reconhece de outra 
forma todas as obrigações e os direitos resultantes do componen-
te de depósito;  
 
b) a contabilização em separado é permitida, mas não exigida, se 

a seguradora puder mensurar o componente de depósito separadamen-
te como em (a)(i), mas sua política contábil exige que ela reconheça 
todas as obrigações e direitos advindos do componente de depósito, 
independentemente da base utilizada para mensurar tais direitos e 
obrigações; 

c) a contabilização em separado é proibida se a seguradora não 
puder mensurar o componente de depósito separadamente como em 
(a)(i). 

 
11. A seguir um exemplo em que a política contábil da segurado-

ra não exige o reconhecimento de todas as obrigações resultantes do 
componente de depósito. Uma cedente recebe indenização de uma 
resseguradora, mas o contrato obriga a cedente a reembolsar a indeni-
zação em anos futuros. Essa obrigação resulta de um componente de 
depósito. Se a política contábil da cedente permite o reconhecimento 
da indenização como receita sem reconhecer a obrigação decorrente, a 
separação é exigida. 

 
12. Para contabilizar em separado um contrato, a seguradora deve: 
a) aplicar esta Norma para os componentes de seguro; e 
b) aplicar a NBC T 19.19 – Instrumentos Financeiros: Reconhe-

cimento, Mensuração e Evidenciação para componentes de depósito. 
 
Reconhecimento e mensuração 
Exceções temporárias a outras normas 
 

13. A NBC TG 23 (R1) – Mudanças nas Práticas Contábeis, nas 
Estimativas e Correção de Erros especifica critérios a serem utilizados 
pela entidade no desenvolvimento de política contábil se nenhuma 
prática contábil vigente se aplicar especificamente para aquele item. 
Entretanto, esta Norma isenta a seguradora de aplicar tais critérios 
para suas políticas contábeis relativas a: 
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a) contratos de seguro emitidos por ela (incluindo despesas de 
comercialização relacionadas e ativos intangíveis relacionados, como 
os descritos nos itens 31 e 32); e 

b) contratos de resseguro que ela mantenha. 
 

14. Não obstante, esta Norma não isenta a seguradora de algumas 
implicações dos critérios da citada NBC TG 23. Especificamente, a 
seguradora: 

a) não deve reconhecer como passivo qualquer provisão para pos-
síveis sinistros futuros, se esses sinistros forem originados de contra-
tos de seguro que ainda não existem ou não estão vigentes na data da 
demonstração contábil (como as provisões para catástrofe ou provisão 
para equalização de risco); 

b) deve realizar teste de adequação de passivo descrito nos itens 
15 a 19; 

c) deve remover um passivo por contrato de seguro (ou parte de-
le) de seu balanço patrimonial quando, e somente quando, ele estiver 
extinto, isto é, quando a obrigação especificada no contrato for liqui-
dada, cancelada ou expirada; 

d) não deve compensar: 
(i) ativos por contrato de resseguro contra passivos por con-

trato de seguro relacionados; ou 
(ii) receitas ou despesas de contratos de resseguro com as re-

ceitas e as despesas de contratos de seguro relacionados. 
e) deve considerar se seu ativo por contrato de resseguro está com 

valor de realização reduzido (ver item 20). 
 

Teste de adequação do passivo 
 

15. A seguradora deve avaliar, a cada data de balanço, se seu pas-
sivo por contrato de seguro está adequado, utilizando estimativas cor-
rentes de fluxos de caixa futuros de seus contratos de seguro. Se essa 
avaliação mostrar que o valor do passivo por contrato de seguro (me-
nos as despesas de comercialização diferidas relacionadas e ativos 
intangíveis relacionados, como os discutidos nos itens 31 e 32) está 
inadequado à luz dos fluxos de caixa futuros estimados, toda a defici-
ência deve ser reconhecida no resultado. 

 

16. Se a seguradora aplicar um teste de adequação de passivo que 
atenda aos requisitos mínimos especificados, esta Norma não impõe 
novas exigências. Os requisitos mínimos são:  
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a) o teste deve considerar estimativas correntes para todo o fluxo 
de caixa contratual e os fluxos de caixa relacionados, como os custos 
de regulação de sinistros, assim como os fluxos de caixa resultantes de 
opções embutidas e garantias; e 

b) se o teste demonstrar que o passivo está inadequado, toda a de-
ficiência deve ser reconhecida no resultado. 

 

17. Se a política contábil da seguradora não exigir um teste de 
adequação de passivo que atenda aos requisitos mínimos do item 16, 
essa seguradora deve: 

 

a) determinar o valor do passivo por contrato de seguro relevante 
menos o valor de: 

(i) qualquer despesa de comercialização diferida relaciona-
da; e 

(ii) qualquer ativo intangível relacionado, como os adquiri-
dos em uma combinação de negócios ou transferência de carteira 
(ver itens 31 e 32). Entretanto, ativos de contrato de resseguro não 
são considerados, porque a seguradora os contabiliza separadamen-
te (ver item 20). 
b) determinar se o valor descrito em (a) é menor que o valor que 

seria exigido se o passivo por contrato de seguro relevante fosse reco-
nhecido de acordo com a NBC TG 25 – Provisões, Passivos, Contin-
gências Passivas e Contingências Ativas. Se ele for menor, a segura-
dora deve reconhecer toda a diferença no resultado e diminuir o valor 
das despesas de comercialização diferidas relacionadas ou dos ativos 
intangíveis relacionados ou aumentar o valor do passivo por contrato 
de seguro relevante. Passivo por contrato de seguro relevante é o pas-
sivo por contrato de seguro (e os custos de aquisição diferidos e ativos 
intangíveis relacionados) em que a prática contábil da seguradora não 
requer teste de adequação de passivo que atenda aos requisitos míni-
mos do item 16. 

 

18. Se o teste de adequação de passivo atender aos requisitos do 
item 16, o teste é aplicado no nível de agregação definido no próprio 
teste. Se o teste de adequação de passivo não atender àqueles requisi-
tos mínimos, a comparação descrita no item 17 deve ser feita ao nível 
de uma carteira de seguros os quais estejam sujeitos a riscos similares 
e gerenciados em conjunto como uma única carteira. 
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19. O montante descrito no item 17(b) deve refletir margens futu-
ras de investimento (ver itens 27 a 29) se, e somente se, o montante 
descrito no item 17(a) também refletir tais margens. 

 

Redução ao valor recuperável dos ativos por contrato de resseguro 
 

20. Se o ativo por contrato de resseguro da cedente teve seu valor 
recuperável reduzido, a cedente deve reduzir o valor desse ativo e 
reconhecer a perda no resultado. Um ativo por contrato de resseguro 
perde valor recuperável se, e somente se: 

 

a) houver evidências objetivas, como resultado de evento que o-
correu após o reconhecimento inicial do ativo por contrato de ressegu-
ro, que a cedente possa não receber todo o valor relacionado a ele nos 
termos do contrato; e 

b) o impacto desse evento no valor que a cedente tem a receber 
da resseguradora pode ser mensurado de forma confiável. 

 

Mudança nas políticas contábeis 
 

21. Os itens 22 a 30 são aplicados tanto a mudanças feitas por se-
guradora que já adotem as práticas contábeis previstas nesta Norma 
quanto a mudanças feitas por seguradora que esteja adotando esta 
Norma pela primeira vez. 

 

22. A seguradora pode alterar sua política contábil para contratos 
de seguro se, e somente se, as alterações tornarem as demonstrações 
contábeis mais relevantes para necessidades dos usuários que tomam 
decisões econômicas e não menos confiável, ou mais confiável e não 
menos relevante para tais necessidades. A seguradora deve julgar re-
levância e confiabilidade conforme os critérios da NBC TG 23. 

 

23. Para justificar mudanças em sua política contábil para contra-
tos de seguro, a seguradora deve demonstrar que a mudança tornou as 
demonstrações contábeis mais aderentes aos critérios da NBC TG 23, 
mas a mudança não precisa alcançar conformidade total com tais crité-
rios. Os seguintes problemas são discutidos a seguir: 

 

a) taxas de juros de mercado correntes (item 24); 
b) continuação das práticas existentes (item 25); 
c) prudência (item 26); 
d) margens futuras de investimento (itens 27 a 29); e 
e) shadow accounting (item 30). 
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Taxa de juros de mercado correntes 
 

24. É permitido a seguradora, porém não exigido, alterar sua polí-
tica contábil a fim de reavaliar passivos por contratos de seguro desig-
nados (incluem as despesas de comercialização diferidas relacionadas 
e ativos intangíveis relacionados, como discutidos nos itens 31 e 32) 
para refletir taxas de juros de mercado correntes e reconhecer as alte-
rações desse passivo no resultado. Ao mesmo tempo, a seguradora 
também pode introduzir política contábil que requeira outras estimati-
vas e premissas correntes para tal passivo. A opção proporcionada por 
este item permite à seguradora alterar sua política contábil para os 
passivos designados, sem aplicar tal política consistentemente para 
todos os passivos similares, como a NBC TG 23 de outro modo exigi-
ria. Se a seguradora designar passivos para adotar esse procedimento, 
ela deve continuar a aplicar taxa de juros de mercado corrente (e, se 
aplicável, outras estimativas e premissas correntes) consistentemente 
em todos os períodos e para todos os passivos designados até que eles 
estejam extintos. 

 

Continuação de práticas existentes 
 

25. A seguradora pode continuar a adotar as práticas a seguir, 
mas a introdução de qualquer uma delas não satisfaz ao item 22: 

a) mensurar passivos por contratos de seguro em base não des-
contada; 

b) mensurar direitos contratuais relativos a comissões futuras de 
gestão de investimentos em valor que exceda seu valor justo obtido a 
partir da comparação com as taxas correntes cobradas por outros par-
ticipantes do mercado para serviços similares. É provável que o valor 
justo no início de tais contratos seja igual ao custo original pago, a não 
ser que a comissão futura de gestão de investimentos e os custos rela-
cionados não estejam compatíveis com o mercado; e 

c) utilizar política contábil para contratos de seguro (e despesas 
de comercialização diferidas relacionadas e ativos intangíveis relacio-
nados, se houver algum) não uniformes para subsidiárias, com exce-
ção do permitido pelo item 24. Se as políticas contábeis não estão 
uniformes, a seguradora pode alterá-las se a alteração não tornar as 
políticas contábeis mais diversas e também satisfizer outros requeri-
mentos desta Norma. 
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Prudência 
 

26. A seguradora não precisa alterar sua política contábil para 
contratos de seguro para eliminar excesso de prudência. No entanto, se 
a seguradora já mensura seus contratos de seguro com prudência sufi-
ciente, ela não deve introduzir prudência adicional. 

 

Margem futura de investimento 
 

27. A seguradora não precisa alterar sua política contábil para 
contratos de seguro para eliminar margens futuras de investimento. 
Entretanto, há a refutável presunção de que as demonstrações contá-
beis da seguradora ficarão menos relevantes e confiáveis se ela intro-
duzir política contábil que reflita margens futuras de investimentos na 
mensuração de contratos de seguro, a menos que tais margens afetem 
pagamentos contratuais. Dois exemplos de políticas contábeis que 
refletem tais margens são: 

 

a) utilizar taxa de desconto que reflita o retorno estimado dos ati-
vos da seguradora; ou 

b) projetar os retornos desses ativos a uma taxa de retorno esti-
mada, descontando esses retornos projetados a uma taxa diferente e 
incluir o resultado na mensuração do passivo. 

 

28. A seguradora pode superar a refutável presunção descrita no 
item 27 se, e somente se, os outros componentes da alteração na polí-
tica contábil aumentarem a relevância e a confiabilidade de suas de-
monstrações contábeis de forma suficiente para compensar a diminui-
ção na relevância e na confiabilidade causada pela inclusão das mar-
gens futuras de investimentos. Por exemplo, suponha que a política 
contábil da seguradora para contratos de seguro envolva premissas 
excessivamente prudentes definidas no início e uma taxa de desconto 
prescrita pelo regulador sem referência direta com as condições de 
mercado, e não considera algumas opções e garantias embutidas. A 
seguradora pode tornar suas demonstrações contábeis mais relevantes 
e não menos confiáveis, alterando para uma contabilização orientada 
para o investidor e que seja amplamente utilizada e envolva: 

 

a) estimativas e premissas correntes; 
b) ajustes razoáveis (mas não excessivamente prudentes) para re-

fletir riscos e incertezas; 
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c) mensurações que reflitam tanto o valor intrínseco como o valor 
no tempo de opções e garantias embutidas; e 

d) taxa de desconto de mercado corrente, mesmo que essa taxa de 
desconto reflita os retornos estimados dos ativos da seguradora. 

 

29. Em algumas abordagens de mensuração, a taxa de desconto é 
utilizada para determinar o valor presente de margem futura de lucro. 
Essa margem de lucro é atribuída a diferentes períodos por meio de 
uma fórmula. Nessas abordagens, a taxa de desconto somente afeta a 
mensuração do passivo indiretamente. Em particular, o uso de uma taxa 
de desconto menos apropriada produz efeitos limitados ou não produz 
efeitos na mensuração inicial do passivo. Entretanto, em outras aborda-
gens, a taxa de desconto determina a mensuração do passivo diretamen-
te. Nesse último caso, já que a introdução de taxa de desconto baseada 
no ativo tem efeito mais significativo, é muito improvável que a segura-
dora possa superar a presunção refutável descrita no item 27. 

 

Shadow accounting 
 

30. Em alguns modelos contábeis, ganhos ou perdas realizados no 
ativo da seguradora têm efeito direto na mensuração de alguns ou de 
todos os (a) seus passivos por contrato de seguro; (b) despesas de co-
mercialização diferidas relacionadas; e (c) ativos intangíveis relacio-
nados, como os descritos nos itens 31 e 32. É permitido à seguradora, 
mas não exigido, alterar sua política contábil, de forma que ganhos ou 
perdas reconhecidos, mas não realizados de um ativo, afetem essas 
mensurações da mesma forma que ganhos ou perdas realizadas. O 
ajuste no passivo por contrato de seguro (ou na despesa de comerciali-
zação diferida ou no ativo intangível) deve ser reconhecido no patri-
mônio líquido se, e somente se, os ganhos e as perdas não realizados 
forem reconhecidos diretamente no patrimônio líquido. Essa prática é 
algumas vezes descritas como shadow accounting. 

 

Contratos de seguro adquiridos em combinação de 
negócios ou transferência de carteira 
 

31. A seguradora deve, na data de aquisição, e tão logo esteja em 
vigência a norma sobre combinação de negócios a ser emitido por este 
CFC em consonância com as normas internacionais de contabilidade, 
mensurar a valor justo os passivos por contrato de seguro assumidos e 
os ativos por contratos de seguro adquiridos em uma combinação de 
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negócios. Entretanto, é permitido à seguradora, mas não exigido, utili-
zar uma apresentação expandida que divida o valor justo dos contratos 
de seguro adquiridos em dois componentes:  

 

a) passivo mensurado de acordo com as políticas contábeis para 
os contratos de seguro emitidos pela seguradora; e 

b) ativo intangível, representando a diferença entre (i) o valor jus-
to dos direitos por contratos de seguro adquiridos e obrigações por 
contrato de seguro assumidas e (ii) o montante descrito em (a). A 
mensuração subsequente desse ativo deve ser consistente com a men-
suração do passivo por contrato de seguro relacionado. 

 

32. A seguradora, ao adquirir uma carteira de contratos de seguro, 
pode utilizar a apresentação expandida descrita no item 31. 

 

33. Os ativos intangíveis descritos no item 31 e 32 estão excluí-
dos do alcance da NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de 
Ativos e da NBC TG 04 – Ativo Intangível. Entretanto, essas normas 
são aplicados para carteira de clientes e relacionamentos com clientes 
que reflitam a expectativa de contratos futuros que não fazem parte 
dos direitos por contratos de seguro e obrigações por contratos de 
seguro já existentes na data da combinação de negócios ou transferên-
cia de carteira. 

 

Característica de participação discricionária 
 

Característica de participação discricionária em contratos de seguro 
 

34. Alguns contratos de seguro contêm característica de partici-
pação discricionária e também um elemento garantido. O emitente 
desse contrato: 

 

a) pode, mas não é obrigado, reconhecer o elemento garantido 
separadamente da característica de participação discricionária. Se o 
emitente não os reconhecer separadamente, ele deve classificar todo o 
contrato como um passivo. Se o emitente classifica-os separadamente, 
ele deve classificar o elemento garantido como passivo; 

b) deve, se reconhecer a característica de participação discricionária 
separadamente do elemento garantido, classificar essa característica ou 
como passivo ou como um componente separado do patrimônio líquido. 
Esta Norma não especifica como o emitente determina se a característica 
é um passivo ou faz parte do patrimônio líquido. O emitente pode dividir 
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a característica em componentes do passivo e patrimônio líquido e deve 
utilizar política contábil consistente para essa divisão. O emitente não 
deve classificar essa característica como uma categoria intermediária que 
não seja nem passivo e nem patrimônio líquido; 

c) pode reconhecer todo o prêmio recebido como receita sem se-
parar qualquer parcela para o patrimônio líquido. As mudanças resul-
tantes no elemento garantido e na característica de participação discri-
cionária classificada como passivo devem ser reconhecidas no resulta-
do. Se parte ou toda a característica de participação discricionária 
estiver classificada no patrimônio líquido, uma parcela do resultado 
pode ser atribuída àquela característica (assim como uma parte pode 
ser atribuída aos minoritários). O emitente deve reconhecer a parte do 
resultado atribuída a qualquer componente do patrimônio líquido com 
característica de participação discricionária como uma destinação de 
resultado, não como uma despesa ou receita; 

d) deve, se o contrato contiver um derivativo embutido dentro do 
alcance desta Norma, aplicar as disposições dos itens 7 a 9 para esse 
derivativo embutido; e 

e) deve, para todos os aspectos não descritos nos itens 14 a 20 e 
34 (a) a (d), continuar com suas políticas contábeis para tais contratos, 
a não ser que a seguradora mude suas políticas contábeis para se ade-
quar aos itens 21 a 30. 

 

Característica de participação discricionária em 
instrumentos financeiros 
 

35. Os requisitos do item 34 também se aplicam a instrumentos 
financeiros com característica de participação discricionária. Em com-
plemento: 

 

a) se o emitente classificar toda a característica de participação 
discricionária como passivo, ele deve aplicar o teste de adequação de 
passivo dos itens 15-19 para todo o contrato (isto é, tanto para o ele-
mento garantido quanto para a característica de participação discricio-
nária). O emitente não precisa determinar o montante que resultaria da 
aplicação da NBC T 19.19 – Instrumentos Financeiros: Reconheci-
mento, Mensuração e Evidenciação para o elemento garantido; 

b) se o emitente classificar parte ou toda essa característica como 
um componente separado do patrimônio líquido, o passivo reconheci-
do para todo o contrato não deve ser inferior ao valor que resultaria da 
aplicação da NBC T 19.19 para os elementos garantidos. Esse mon-



 376

tante deve incluir o valor intrínseco da opção de resgate do contrato, 
mas não precisa incluir o fator tempo se o item 9 excetua essa opção 
da mensuração a valor justo. O emitente não precisa divulgar o mon-
tante que resultaria da aplicação da norma sobre Instrumentos Finan-
ceiros para o elemento garantido, nem precisa apresentar seu montante 
separadamente. Além disso, o emitente não precisa determinar o valor 
resultante da aplicação da NBC T 19.19 se o passivo total reconhecido 
for claramente superior; 

c) embora esses contratos sejam instrumentos financeiros, o emi-
tente pode continuar a reconhecer os prêmios desses contratos como 
receita e a reconhecer como despesa o valor do aumento do passivo; 

d) embora esses contratos sejam instrumentos financeiros, a emi-
tente que aplicar as normas de divulgação sobre instrumentos financei-
ros para contratos com participação discricionária deve divulgar o total 
da despesa de juros reconhecida no resultado, mas não precisa calcular 
tal despesa de juros utilizando o método de taxa efetiva de juros. 

 

Divulgação 
Explicação dos valores reconhecidos 
 

36. A seguradora deve divulgar informações que identifiquem e 
expliquem os valores em suas demonstrações contábeis resultantes de 
contratos de seguro. 

37. Para estar adequada ao item 36, a seguradora deve divulgar: 
a) suas políticas contábeis para contratos de seguro e ativos, pas-

sivos, receitas e despesas relacionados; 
b) os ativos, os passivos, as receitas e as despesas reconhecidos (e 

fluxo de caixa, se a seguradora apresentar a demonstração de fluxo de 
caixa pelo método direto) resultantes dos contratos de seguro. Além 
disso, se a seguradora for cedente, ela deve divulgar: 

 

(i) ganhos e perdas reconhecidos no resultado na contratação 
de resseguro; e 

(ii) se a cedente diferir e amortizar ganhos e perdas resultan-
tes da contratação de resseguro, a amortização do período e o 
montante ainda não amortizado no início e final do período. 
 

c) o processo utilizado para determinar as premissas que têm 
maior efeito na mensuração de valores reconhecidos descritos em (b). 
Quando possível, a seguradora deve também divulgar aspectos quanti-
tativos de tais premissas; 
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d) o efeito de mudanças nas premissas usadas para mensurar ati-
vos e passivos por contrato de seguro, mostrando separadamente o 
efeito de cada alteração que tenha efeito material nas demonstrações 
contábeis; 

e) a conciliação de mudanças em passivos por contrato de seguro, 
os ativos por contrato de resseguro e, se houver, as despesas de co-
mercialização diferidas relacionadas. 

 

Natureza e extensão dos riscos originados por 
contratos de seguro 
 

38. A seguradora deve divulgar informações que auxiliem os u-
suários a entenderem a natureza e a extensão dos riscos originados por 
contratos de seguro. 

 

39. Para estar adequada ao item 38, a seguradora deve divulgar: 
a) seus objetivos, políticas e processos existentes para gestão de 

riscos resultantes dos contratos de seguro e os métodos e os critérios 
utilizados para gerenciar esses riscos; 

 
b) Eliminado. (2) 

 
c) informação sobre riscos de seguro (antes e depois da mitigação 

do risco por resseguro), incluindo informações sobre: 
(i) sensibilidade ao risco de seguro (ver item 39A); 
(ii) concentração de riscos de seguro, incluindo uma descri-

ção da forma como a administração determina concentrações, bem 
como uma descrição das características comuns que identificam 
cada concentração (por exemplo, tipo de evento segurado, área 
geográfica ou moeda); 

(iii) sinistros ocorridos comparados com estimativas prévias 
(isto é, o desenvolvimento de sinistros). A divulgação sobre de-
senvolvimento de sinistros deve retroceder ao período do sinistro 
material mais antigo para o qual ainda haja incerteza sobre o mon-
tante e a tempestividade do pagamento de indenização, mas não 
precisa retroagir mais que dez anos. A seguradora não precisa di-
vulgar essa informação para sinistros cuja incerteza sobre montan-
te e tempestividade da indenização é tipicamente resolvida no pe-
ríodo de um ano. (2) 
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d) informações sobre risco de crédito, risco de liquidez e risco de 
mercado que os itens 31 a 42 da NBC TG 40 requerem quando o con-
trato de seguros está dentro do alcance da NBC TG 40. Entretanto: 

(i) a seguradora não precisa apresentar a análise de maturida-
de requerida pelos itens 39(a) e (b) da NBC TG 40 se, divulgar in-
formações sobre a tempestividade estimada dos fluxos de caixa lí-
quidos resultantes de passivos de seguro reconhecidos. Essa di-
vulgação pode assumir a forma de uma análise, por tempestivida-
de estimada, das quantias reconhecidas no balanço; 

(ii) se a seguradora usar um método alternativo de gestão de 
sensibilidade às condições de mercado, tal como uma análise de 
valor embutido, pode usar essa análise de sensibilidade para cum-
prir o requerimento previsto no item 40(a) da NBC TG 40. Essa 
seguradora deverá também apresentar as divulgações requeridas 
no item 41 da NBC TG 40;(2) 

 

e) informações sobre a exposição ao risco de mercado dos deriva-
tivos embutidos em contrato de seguro principal se a seguradora não 
for requerida a mensurar, e não mensurar, os derivativos embutidos a 
valor justo.(2) 

 

39A. Para cumprir o item 39(c)(i), a seguradora deve divulgar o 
constante das alíneas (a) e (b) que seguem: (2) 

 

a) uma análise de sensibilidade que mostre como o resultado e o 
patrimônio líquido teriam sido afetados caso tivessem ocorrido as 
alterações razoavelmente possíveis na variável de risco relevante à 
data do balanço; os métodos e os pressupostos utilizados na elabora-
ção da análise de sensibilidade; e quaisquer alterações dos métodos e 
das premissas utilizadas relativamente ao período anterior. Porém, se a 
seguradora utilizar um método alternativo de gestão de sensibilidade 
às condições de mercado, como uma análise do valor embutido, essa 
seguradora pode cumprir esse requisito fornecendo essa análise de 
sensibilidade alternativa, bem como as divulgações sobre análise de 
sensibilidade por ela preparada, tais como value-at-risk, que reflete a 
interdependência entre riscos (isto é, taxas de juros e variações cambi-
ais) e o seu uso para o gerenciamento dos riscos financeiros. A entida-
de deve também divulgar (a) uma explicação do método utilizado na 
preparação de tais análises de sensibilidade e os principais parâmetros 
e premissas e suas fontes; e (b) uma explicação do objetivo do método 
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usado e suas limitações na apuração do valor justo dos ativos e passi-
vos envolvidos; 

 

b) informação qualitativa acerca da sensibilidade e informação 
relativa aos termos e às condições dos contratos de seguro as quais 
têm um efeito material sobre o valor, a tempestividade e a incerteza 
dos fluxos de caixa futuros da seguradora. 

 

Data de início de aplicação e transição 
 

40. As disposições transitórias dos itens 41 a 45 aplicam-se tanto 
a entidades que já adotem as práticas contábeis previstas nesta Norma 
quando elas iniciarem a aplicação desta Norma, quanto as entidades 
que estejam aplicando as práticas contábeis previstas nesta Norma 
pela primeira vez. 

 
41. A entidade deve aplicar esta Norma para períodos anuais ini-

ciados em 2010. Aplicações antecipadas são encorajadas. Se a entida-
de aplica as normas internacionais de contabilidade para períodos 
anteriores, ela deve divulgar esse fato. 

 

Divulgação 
 

42. A entidade não precisa aplicar as exigências de divulgação 
desta Norma para informações comparativas de períodos anuais ante-
riores ao da adoção inicial desta Norma. Por exemplo, se o primeiro 
ano de adoção for 2010, a exigência de divulgação comparativa intro-
duzida por esta Norma está limitada a 2009. 

 

43. Se for impraticável aplicar um requisito em particular contido 
nos itens 10 a 35 para informações comparativas relacionadas a perío- 
dos anuais anteriores ao da adoção inicial desta Norma, a entidade 
deve divulgar o fato. Aplicar o teste de adequação de passivo (itens 15 
a 19) para tais comparações pode, algumas vezes, ser impraticável, 
mas é muito pouco provável ser impraticável aplicar os outros reque-
rimentos dos itens 10 a 35 para informações comparativas. A NBC TG 
23 explica o termo impraticável. 

 

44. Ao aplicar o item 39(b)(iii), a entidade não precisa divulgar in-
formações sobre desenvolvimento de sinistros ocorridos há mais de cinco 
anos antes do fim do primeiro exercício financeiro em que esta Norma for 
aplicado. Além disso, se for impraticável quando a entidade adotar esta 
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Norma pela primeira vez – preparar informações sobre desenvolvimento 
de sinistros que tenham ocorrido antes do início do exercício mais antigo 
para o qual a entidade apresente informações comparativas completas que 
se ajustem a esta Norma, a entidade deve divulgar esse fato. 

 

Nova designação para ativos financeiros 
 

45. Quando a seguradora alterar suas políticas contábeis para pas-
sivo por contratos de seguro, é permitido, mas não exigido, reclassifi-
car alguns ou todos os seus ativos financeiros para a categoria de valor 
justo por meio do resultado. Essa reclassificação é permitida se a se-
guradora alterar suas políticas contábeis na primeira vez que adotar 
esta Norma e se ela fizer, subsequentemente, alteração na política 
permitida no item 22. A reclassificação é uma alteração na política 
contábil nos termos da NBC TG 23. 

 
Em razão dessas alterações, as disposições não alteradas desta 

Norma são mantidas e a sigla da NBC TG 11, publicada no DOU, 
Seção I, de 27-1-09, passa a ser NBC TG 11 (R1). 

 
As alterações desta Norma entram em vigor na data de sua 

publicação, aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de 
janeiro de 2013. 

 
Brasília, 11 de dezembro de 2013. 
 
Juarez Domingues Carneiro – Presidente 
 
APÊNDICE A – 
DEFINIÇÕES 
 

Cedente é o segurado em um contrato de resseguro. 
 

Componente de depósito é o componente contratual que não é 
contabilizado como instrumento financeiro derivativo e que estaria no 
âmbito da NBC T 19.19  – Instrumentos Financeiros: Reconhecimen-
to, Mensuração e Evidenciação se fosse um instrumento separado. 

 

Contrato de seguro direto é um contrato de seguro que não seja 
um contrato de resseguro. 
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Característica de participação discricionária é um direito con-
tratual de receber, como suplemento de benefícios garantidos,  bene-
fícios adicionais: 

a) que provavelmente serão parte significativa da totalidade dos 
benefícios contratuais; 

b) cujo valor ou tempestividade dependa contratualmente de de-
cisão do emitente; e 

c) que se baseiem contratualmente: 
(i) no desempenho de um conjunto de contratos específico 

ou de um tipo de contrato específico; 
(ii) nos retornos de investimento, realizados ou não, de um 

conjunto específico de ativos mantidos pelo emitente; ou 
(iii) nos resultados de sociedade, fundo ou outra entidade 

que emita o contrato. 
 

Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo 
ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação 
não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. 
(Ver NBC TG 46). (2) 

 

Risco Financeiro é o risco de possível alteração futura em uma 
ou mais taxas de juro, preços de instrumentos financeiros, preços de 
mercadorias, taxas de câmbio, índices de preços ou taxas, rating de 
crédito ou índices de crédito ou outra variável especificada, desde que, 
no caso de uma variável não financeira, essa variável não seja especí-
fica de uma das partes do contrato. 

Benefícios garantidos são pagamentos ou outros benefícios em 
relação aos quais um determinado segurado ou investidor tem direito 
incondicional que não está sujeito à discricionariedade contratual do 
emitente. 

 

Elemento garantido é a obrigação de pagar benefícios garanti-
dos, incluída  em um contrato que contém uma característica de par-
ticipação discricionária. 

 

Ativo por contrato de seguro é o direito contratual líquido da se-
guradora de acordo com um contrato de seguro. 

 

Contrato de seguro é um contrato segundo o qual uma parte (a 
seguradora) aceita um risco de seguro significativo de outra parte (o 
segurado), aceitando indenizar o segurado no caso de um evento es-
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pecífico, futuro e incerto (evento segurado) afetar adversamente o 
segurado. 

 

Passivo por contrato de seguro é a obrigação contratual líquida 
da seguradora de acordo com um contrato de seguro. 

 

Risco de seguro é o risco, que não seja um risco financeiro, 
transferido do detentor do contrato para o emitente. 

 

Evento segurado é o acontecimento futuro e incerto, coberto por 
um contrato de seguro e que cria um risco de seguro. 

 

Seguradora é a parte que tem a obrigação, em um contrato de 
seguro, de indenizar o segurado se ocorrer um evento segurado. 

 

Teste de adequação de passivo é o teste que avalia se o montante 
do passivo por contrato de seguro precisa ser aumentado (ou reduzi-
do o montante das despesas de comercialização diferidas ou dos ati-
vos intangíveis relacionados), com base em uma análise dos fluxos de 
caixa futuros. 

Segurado é a parte que tem direito à indenização em um contrato 
de seguro, se ocorrer um evento segurado. 

 

Ativos por contrato de resseguro é o direito contratual líquido da 
cedente em um contrato de resseguro. 

Contrato de resseguro é um contrato de seguro emitido pela segu-
radora (a resseguradora) para indenizar outra seguradora (a cedente) 
por perdas resultantes de um ou mais contratos emitidos pela cedente. 

 

Resseguradora é a parte que tem a obrigação, em um contrato de 
resseguro, de indenizar uma cedente se ocorrer um evento segurado. 

 

Contabilização em separado significa contabilizar os componen-
tes de um contrato como se fossem contratos separados. 

 
APÊNDICE B – 
DEFINIÇÃO DE CONTRATOS DE SEGURO 
 
B1. Esse apêndice proporciona orientação sobre a definição de 

contrato de seguro incluída no Apêndice A. Ele trata as seguintes 
questões: 
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a) o termo “evento futuro e incerto” (itens B2 a B4); 
b) pagamentos em espécie (itens B5 a B7); 
c) distinção entre risco de seguro e outros riscos (itens B8 a B17); 
d) exemplos de contratos de seguro (itens B18 a B21); 
e) risco de seguro significativo (itens B22 a B28); e 
f) alterações no nível de risco de seguro (itens B29 e B30). 
 

Evento futuro e incerto 
 

B2. A incerteza (ou risco) é a essência de um contrato de seguro. 
Assim, pelo menos um dos seguintes aspectos é incerto no início de 
um contrato de seguro: 

 

a) se o evento segurado vai ocorrer; 
b) quando vai ocorrer; ou 
c) a quantia que a seguradora terá de pagar caso ele ocorra. 
 

B3. Em alguns contratos de seguro, o evento segurado é a desco-
berta de uma perda durante a vigência do contrato, mesmo que a perda 
resulte de um acontecimento ocorrido antes do início do contrato. Em 
outros contratos de seguro, o evento segurado é um acontecimento que 
ocorre durante a vigência do contrato, mesmo que a perda resultante 
seja descoberta após o final do prazo do contrato. 

 
B4. Alguns contratos de seguro cobrem eventos que já ocorreram, 

mas cujo efeito financeiro ainda é incerto. Um exemplo é um contrato 
de resseguro que cobre a seguradora direta contra o desenvolvimento 
adverso de sinistros já avisados pelos segurados. Nesses contratos, o 
evento segurado é a descoberta do custo final desses sinistros. 

 

Pagamento em espécie 
 

B5. Alguns contratos de seguro exigem ou permitem pagamentos 
em bens ou serviços. Um exemplo é quando a seguradora substitui 
diretamente um artigo roubado, em vez de reembolsar o segurado. 
Outro exemplo é quando a seguradora usa os seus próprios hospitais e 
pessoal médico para providenciar os serviços médicos cobertos pelos 
contratos. 

 

B6. Alguns contratos de serviços que preveem pagamentos fixos 
periódicos, cujos níveis de serviço dependem de um evento incerto, 
satisfazem a definição de contrato de seguro contida nesta Norma, 
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mas não estão regulamentados como contratos de seguro em alguns 
países. Um exemplo seria um contrato de manutenção em que o forne-
cedor do serviço concorda em reparar o equipamento especificado 
após uma avaria. O valor do pagamento fixo baseia-se no número 
esperado de avarias, mas se uma determinada máquina vai ser avaria-
da é incerto. A avaria do equipamento afeta adversamente o seu pro-
prietário e o contrato indeniza o proprietário (em bens ou serviços ao 
invés de dinheiro). Outro exemplo é o contrato para serviços de repa-
ração de veículos, em que o fornecedor concorda, por um pagamento 
anual fixo, em fornecer assistência rodoviária ou rebocar o veículo até 
uma garagem próxima. Esse último contrato pode satisfazer a defini-
ção de contrato de seguro mesmo que o fornecedor não concorde em 
efetuar reparos ou substituir peças. 

 

B7. A aplicação desta Norma aos contratos descritos no item B6 
não deverá ser mais onerosa do que a utilização das práticas contábeis 
que seriam aplicáveis se esses contratos estivessem fora do âmbito 
desta Norma: 

 

a) é pouco provável que haja passivos significativos por avarias 
ou problemas de funcionamento que já tenham ocorrido; 

b) se a prática contábil sobre reconhecimento de receita fosse a-
plicável, o fornecedor de serviços deveria reconhecer a receita con-
forme a fase de conclusão (e sujeito a outros critérios especificados). 
Essa abordagem também seria aceitável segundo esta Norma, que 
permite que o fornecedor de serviços (i) continue as suas políticas 
contábeis existentes para esses contratos, a não ser que envolvam prá-
ticas não permitidas pelo item 14 e (ii) represente um aprimoramento 
das suas políticas contábeis, se tal for permitido pelos itens 22 a 30; 

c) o fornecedor de serviços deve considerar se o custo de satisfa-
zer a sua obrigação contratual de fornecer os serviços excede a receita 
recebida antecipadamente. Para tal, o fornecedor deve aplicar o teste 
de adequação de passivo descrito nos itens 15 a 19 desta Norma. Se 
esta Norma não se aplicasse a esses contratos, o fornecedor de servi-
ços deveria aplicar a NBC TG 25 – Provisões, Passivos, Contingên-
cias Passivas e Contingências Ativas para determinar se os contratos 
são onerosos; 

d) para esses contratos, as exigências de divulgação desta Norma 
não deverão acrescentar, significativamente, as divulgações exigidas 
por outras práticas contábeis. 
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Distinção entre risco de seguro e outros riscos 
 

B8. A definição de um contrato de seguro refere-se a um risco de 
seguro, que esta Norma define como risco, que não seja risco financei-
ro, transferido do detentor de um contrato para o emitente. Um contra-
to que expõe o emitente a risco financeiro sem risco de seguro signifi-
cativo não é um contrato de seguro. 

 

B9. A definição de risco financeiro no Apêndice A inclui uma lista 
de variáveis financeiras e não financeiras. Essa lista inclui variáveis não 
financeiras que não são específicas de uma parte do contrato, tais como 
um índice de perdas por terremoto em determinada região ou um índice 
de temperaturas em determinada cidade. A lista exclui variáveis não fi-
nanceiras que são específicas de uma parte do contrato, tais como a ocor-
rência, ou não, de um incêndio que danifique ou destrua um ativo dessa 
parte. Além disso, o risco de alterações no valor justo de um ativo não 
financeiro não constitui um risco financeiro se o valor justo refletir não 
apenas as alterações nos preços de mercado desses ativos (uma variável 
financeira), mas também a condição desse ativo não financeiro específico 
detido por uma parte de um contrato (uma variável não financeira). Por 
exemplo, se uma garantia do valor residual de um carro específico expu-
ser o fiador ao risco de alterações na condição física do carro, esse risco 
constitui um risco de seguro e, não, um risco financeiro. 

 

B10. Alguns contratos expõem o emitente a risco financeiro, além 
do risco de seguro significativo. Por exemplo, muitos contratos de seguro 
de vida garantem uma taxa mínima de retorno aos segurados (criando um 
risco financeiro) ao mesmo tempo em que prometem benefícios por mor-
te, que, por vezes, excedem significativamente o saldo de conta do segu-
rado (criando um risco de seguro, na forma de risco de mortalidade). 
Esses contratos são contratos de seguro. 

 

B11. Segundo alguns contratos, a ocorrência de um evento segura-
do acarreta o pagamento de um valor referenciado a um índice de pre-
ços. Esses contratos são contratos de seguro, desde que o pagamento 
dependente do evento segurado possa ser significativo. Por exemplo, 
uma renda por seguro de vida associada a um índice de custo de vida 
transfere o risco de seguro, porque o pagamento é acarretado por um 
evento incerto – a sobrevivência do beneficiário da renda. A ligação 
com o índice de preços é um derivativo embutido, mas também há 
transferência de risco de seguro. Se a transferência resultante do risco 
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de seguro for significativa, o derivativo embutido satisfaz à definição de 
contrato de  seguro. Nesse caso, o derivativo embutido não precisa ser 
separado e mensurado pelo valor justo (ver itens de 7 a 9 desta Norma). 

 

B12. A definição de risco de seguro refere-se ao risco que a segu-
radora aceita do segurado. Em outras palavras, o risco de seguro é um 
risco preexistente, transferido do segurado para a seguradora. Assim, 
um novo risco criado pelo contrato não é um risco de seguro. 

 

B13. A definição de contrato de seguro refere-se a um efeito ad-
verso para o segurado. A definição não limita o pagamento por parte 
da seguradora a um valor igual ao impacto financeiro do evento ad-
verso. Por exemplo, a definição não exclui a cobertura “novo por ve-
lho”, que paga ao segurado o suficiente para permitir a substituição de 
um ativo velho e danificado por um ativo novo. De forma semelhante, 
a definição não limita o pagamento de um contrato de seguro de vida a 
prazo à perda financeira sofrida pelos dependentes do falecido, nem 
exclui o pagamento de valores predeterminados para quantificar a 
perda causada por morte ou acidente. 

 

B14. Alguns contratos determinam o pagamento de indenização ca-
so ocorra um evento incerto específico, mas não exigem um efeito adver-
so sobre o segurado como condição prévia de indenização. Esse contrato 
não constitui um contrato de seguro, mesmo que o detentor use o contrato 
para mitigar uma exposição a risco subjacente. Por exemplo, se um deten-
tor usar um derivativo para dar cobertura a uma variável não financeira 
subjacente que esteja correlacionada com fluxos de caixa de um ativo da 
entidade, o derivativo não constitui um contrato de seguro porque o pa-
gamento não está condicionado ao fato de o detentor ser, ou não, adver-
samente afetado por uma redução nos fluxos de caixa resultantes do ativo. 
Ao contrário, a definição de um contrato de seguro refere-se a um evento 
incerto, para o qual um efeito adverso no segurado constitui condição 
prévia contratual para a indenização. Essa condição prévia contratual não 
exige que a seguradora investigue se o evento causou, efetivamente, um 
efeito adverso, mas permite que a seguradora negue a indenização se não 
estiver convencida de que o evento causou um efeito adverso. 

 

B15. O risco de anulação ou de persistência (isto é, o risco de que 
a contraparte cancele o contrato mais cedo ou mais tarde do que o 
emitente esperava ao determinar o preço do contrato) não constitui 
risco de seguro, porque a indenização à contraparte não depende de 



 387

um evento futuro incerto que afete adversamente a contraparte. De 
forma semelhante, o risco de despesa (isto é, o risco de aumentos i-
nesperados nas despesas administrativas associadas ao cumprimento 
dos serviços de um contrato, em vez de nas despesas associadas a 
eventos segurados) não constitui risco de seguro porque um aumento 
inesperado nas despesas não afeta adversamente a contraparte. 

 

B16. Portanto, um contrato que expõe o emitente a risco de anu-
lação, risco de  persistência ou risco de despesa não constitui um con-
trato de seguro, a não ser que também exponha o emitente a risco de 
seguro. Contudo, se o emitente desse contrato mitigar esse risco usan-
do um segundo contrato para transferir parte desse risco para outra 
parte, o segundo contrato expõe essa outra parte a risco de seguro. 

 

B17. A seguradora só pode aceitar um risco de seguro significati-
vo do segurado se a seguradora for uma entidade separada do segura-
do. No caso das sociedades mútuas, como as cooperativas de táxis, ela 
aceita o risco de cada segurado e partilha esse risco. Embora os segu-
rados suportem esse risco partilhado coletivamente na sua capacidade 
como proprietários, as sociedades mútuas aceitaram o risco, que é a 
essência de um contrato de seguro. 

 

Exemplos de contratos de seguro 
 

B18. Seguem-se exemplos de contratos que são contratos de se-
guro, caso a transferência de risco de seguro for significativa: 

 

a) seguro contra roubo ou danos de propriedade; 
b) seguro de responsabilidade por produtos, responsabilidade pro-

fissional, responsabilidade civil ou despesas legais; 
c) seguro de vida e planos de funeral pré-pagos (embora a morte 

seja certa, é incerto o momento de ocorrência da morte ou, para alguns 
tipos de seguros, se a morte vai ocorrer durante o período coberto pelo 
seguro); 

d) anuidades e pensões contingentes à vida (isto é, contratos que 
proporcionam compensação pelo evento futuro incerto — a sobrevi-
vência do segurado ou do pensionista — para ajudar o segurado ou o 
pensionista a manter um determinado padrão de vida, que, de outra 
forma, poderia ser adversamente afetado pela sua sobrevivência); 

e) invalidez e cobertura médica; 
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f) cauções, garantia de obrigações de fidelidade, garantia de obri-
gações de desempenho e garantia de obrigações de leilão (isto é, con-
tratos que proporcionam compensação se outra parte falhar no cum-
primento de uma obrigação contratual, por exemplo, a obrigação de 
construir um edifício); 

g) seguro prestamista (ou de crédito) que preveja indenizações 
específicas a fim de reembolsar o detentor por uma perda em razão de 
o devedor específico não efetuar o pagamento, na data prevista, de 
acordo com as condições iniciais ou alteradas de um instrumento de 
dívida. Esses contratos podem se revestir de várias formas legais, tais 
como garantia financeira, cartas de crédito, um contrato de derivativo 
de crédito que cubra o risco de descumprimento ou um contrato de 
seguro. No entanto, embora esses contratos satisfaçam à definição de 
contrato de seguro, satisfazem igualmente a definição de contrato de 
garantia financeira e encontram-se abrangidos pelo âmbito das normas 
sobre Instrumentos Financeiros, mas não por esta Norma (ver alínea 
(d) do item 4). Contudo, se o emitente de contratos de garantia finan-
ceira tiver indicado anteriormente, de forma expressa e de modo ex-
plícito, que considera esses contratos como contratos de seguro, e caso 
tenha efetuado a contabilização de acordo com o tratamento reservado 
a esses contratos, pode eleger aplicar a prática contábil relativa a Ins-
trumentos Financeiros ou a esta Norma; 

h) garantias de produto. As garantias de produto emitidas por ou-
tra parte para bens vendidos por um fabricante, negociante ou varejista 
estão dentro do alcance desta Norma. Contudo, as garantias de produ-
to emitidas diretamente por um fabricante, negociante ou varejista 
estão fora do seu alcance, porque se encontram dentro do alcance da 
prática contábil relativa ao reconhecimento de receita e da prática 
contábil da NBC TG 25; 

i) seguro de escritura (isto é, seguro contra a descoberta de pro-
blemas na escritura de uma propriedade que não eram evidentes quan-
do o contrato de seguro foi subscrito). Nesse caso, o evento coberto é 
a descoberta de um problema na escritura e, não, o problema em si; 

j) assistência em viagem (isto é, compensação em dinheiro ou em 
bens ou serviços aos segurados por perdas sofridas enquanto viajam). 
Os itens B6 e B7 discutem alguns contratos desse tipo; 

k) obrigações vinculadas a catástrofes, que proporcionam paga-
mentos reduzidos de capital, juros ou ambos se um evento especifica-
do afetar adversamente o emitente da obrigação (a não ser que o even-
to especificado não crie risco de seguro significativo, por exemplo, se 
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o evento for uma alteração em uma taxa de juro ou em uma taxa de 
câmbio); 

l) swaps de seguro e outros contratos que exigem um pagamento 
com base em alterações em variáveis climáticas, geológicas ou outras 
variáveis físicas que sejam específicas de uma parte do contrato; e 

m) contratos de resseguro. 
 

B19. Seguem-se exemplos de itens que não são contratos de seguro: 
 

a) contratos de investimento que têm a forma legal de um contra-
to de seguro, mas não expõem a seguradora a um risco de seguro sig-
nificativo, como por exemplo, contratos de seguro de vida em que a 
seguradora não retém qualquer risco de mortalidade significativo (tais 
contratos são instrumentos financeiros do tipo não seguro ou contratos 
de serviços; ver itens B20 e B21); 

b) contratos que têm a forma legal de seguro, mas passam de volta 
todo o risco de seguro significativo para o segurado por meio de meca-
nismos não canceláveis e obrigatórios que ajustam pagamentos futuros 
por parte do segurado como resultado direto de perdas seguradas. Por 
exemplo, alguns contratos de resseguro financeiros ou alguns contratos 
coletivos (tais contratos são normalmente instrumentos financeiros de 
tipo não seguro ou contratos de serviços; ver itens B20 e B21); 

c) autosseguro, em outras palavras, a retenção de um risco que 
poderia ter sido coberto por seguro (não há contrato de seguro porque 
não há acordo com outra parte); 

d) contratos (como os contratos de jogo) que exigem um paga-
mento se ocorrer um evento futuro e incerto especificado, mas não 
exigem, como condição prévia contratual para o pagamento, que o 
evento afete adversamente o detentor. Contudo, isso não exclui a es-
pecificação de uma indenização predeterminada para quantificar a 
perda causada por um evento especificado, como a morte ou um aci-
dente (ver também o item B13); 

e) derivativos que expõem uma parte a risco financeiro, mas não a 
risco de seguro, porque exigem que essa parte faça um pagamento uni-
camente com base em alterações em uma ou mais taxas de juros especifi-
cadas, preços de  instrumentos financeiros, preços de mercadorias, taxas 
de câmbio, índices de preços ou taxas, notações de crédito ou índices de 
crédito ou outra variável, desde que, no caso de uma variável não finan-
ceira, a variável não seja específica de uma parte do contrato; 



 390

f) um contrato de garantia financeira (ou carta de crédito, contrato 
de derivativo de crédito que cubra o risco de descumprimento ou con-
trato de seguro prestamista) que requer que se efetuem pagamentos, 
mesmo se o detentor não tiver registrado perdas devido ao descum-
primento das obrigações de pagamento por parte do devedor nos pra-
zos previstos; 

g) contratos que exigem um pagamento com base em variável 
climática, geológica ou outra variável física que não seja específica de 
uma parte do contrato (normalmente descrita como derivativos do 
clima); e 

h) obrigações vinculadas a catástrofes que proporcionam paga-
mentos reduzidos de capital, juros ou ambos, com base em variável 
climática, geológica ou outra variável física que não seja específica de 
uma parte do contrato. 

 

B20. Se os contratos descritos no item B19 criarem ativos finan-
ceiros ou passivos financeiros, eles estão dentro do âmbito da NBC T 
19.19 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento, Mensuração e 
Evidenciação. Entre outras coisas, isso significa que as partes do con-
trato usam o que, por vezes, é designado contabilização de depósito, 
que envolve o seguinte: 

 

a) uma parte reconhece a retribuição recebida como passivo fi-
nanceiro, em vez de receita; 

b) a outra parte reconhece a retribuição paga como ativo financei-
ro, em vez de despesa. 

 

B21. Se os contratos descritos no item B19 não criarem ativos fi-
nanceiros ou passivos financeiros, aplica-se a prática contábil sobre 
reconhecimento de receita. Segundo essa prática contábil, a receita 
associada a uma transação envolvendo a prestação de serviços é reco-
nhecida conforme o grau de conclusão da transação, se o desfecho da 
transação puder ser estimado com confiabilidade. 

 

Risco de seguro significativo 
 

B22. Um contrato é um contrato de seguro somente se transferir 
risco de seguro significativo. Os itens B8 a B21 discutem o risco de 
seguro. Os itens seguintes discutem a avaliação feita para determinar 
se o risco de seguro é, ou não, significativo. 
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B23. O risco de seguro é significativo se, e somente se, o evento 
segurado obrigar a seguradora a pagar benefícios adicionais significa-
tivos em qualquer cenário, excluindo cenários com falta de substância 
comercial (isto é, não têm efeito discernível sobre a economia de uma 
transação). Se benefícios adicionais significativos forem pagáveis em 
cenários com substância comercial, a condição enunciada na frase 
anterior pode ser satisfeita, mesmo se o evento segurado for extrema-
mente improvável ou mesmo se o valor presente esperado (isto é, 
ponderado em função de probabilidades) dos fluxos de caixa contin-
gentes for uma pequena proporção do valor presente esperado de to-
dos os fluxos de caixa contratuais remanescentes. 

 

B24. Os benefícios adicionais descritos no item B23 referem-se a 
valores que excedem aqueles que seriam pagos se não ocorresse qual-
quer evento segurado (excluindo cenários em que falta substância 
comercial). Esses valores adicionais incluem despesas de regulação e 
de avaliação de sinistros, mas excluem: 

 

a) a perda da capacidade de cobrar do segurado serviços futuros. 
Por exemplo, em um contrato de seguro de vida associado a um inves-
timento, a morte do segurado significa que a seguradora já não pode 
prestar serviços de gestão do investimento e cobrar uma comissão por 
isso. Contudo, essa perda econômica para a seguradora não reflete 
risco de seguro, da mesma forma que a entidade gestora do fundo 
mútuo não assume um risco de seguro em relação à possível morte do 
cliente. Portanto, a potencial perda de futuras comissões de gestão de 
investimento não é relevante ao avaliar o grau de risco de seguro que é 
transferido por um contrato; 

b) dispensa das taxas que poderiam ser cobradas por cancelamen-
to ou resgate devido à morte. Dado que o contrato criou essas taxas, 
sua dispensa não compensa o segurado por um risco preexistente. 
Desse modo, as taxas não são relevantes ao avaliar o grau do risco de 
seguro que é transferido por um contrato; 

c) um pagamento condicionado a um evento que não causa uma 
perda significativa ao detentor do contrato. Por exemplo, considere 
um contrato que exija que o emitente pague um milhão de unidades 
monetárias se um ativo sofrer danos físicos que causem uma perda 
econômica insignificante de uma unidade monetária para o detentor. 
Nesse contrato, o detentor transfere para a seguradora o risco insigni-
ficante da perda de uma unidade monetária. Ao mesmo tempo, o con-
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trato cria um risco de tipo não seguro de que o emitente tenha de pagar 
999.999 unidades monetárias se o evento especificado ocorrer. Dado 
que o emitente não aceita risco de seguro significativo do detentor, 
esse contrato não constitui um contrato de seguro; e 

d) possíveis recuperações de resseguros. A seguradora contabili-
za-os separadamente. 

 

B25. A seguradora deve avaliar a significância do risco de seguro 
contrato a contrato, e não em relação à materialidade nas demonstra-
ções contábeis. Assim, o risco de seguro pode ser significativo mesmo 
que exista uma probabilidade mínima de perdas materiais para toda 
uma carteira de contratos. Essa avaliação contrato a contrato facilita a 
classificação de um contrato como contrato de seguro. Contudo, no 
caso de uma carteira relativamente homogênea de pequenos contratos, 
sendo todos considerados como contratos que transferem risco de 
seguro, a seguradora não precisa examinar cada contrato dessa carteira 
para identificar uns poucos contratos não derivativos que transferem 
risco de seguro insignificante. 

 

B26. Conclui-se pela leitura dos itens B23 a B25 que, se um con-
trato determinar o pagamento de um benefício por morte que exceda a 
quantia a pagar por sobrevivência, o contrato é um contrato de seguro, 
a não ser que o benefício adicional por morte seja insignificante (jul-
gado individualmente por contrato e, não, pela totalidade da carteira 
de contratos). Conforme disposto no item B24(b), a dispensa por mor-
te das taxas de cancelamento ou de resgate não está incluída nessa 
avaliação se essa dispensa não compensar o segurado por um risco 
preexistente. De forma semelhante, um contrato de anuidades que 
paga somas regulares para o resto da vida do segurado é um contrato 
de seguro, a não ser que os pagamentos agregados dependentes da 
vida sejam insignificantes. 

 

B27. O item B23 faz referência a benefícios adicionais. Esses be-
nefícios adicionais podem incluir uma obrigação de pagar benefícios 
mais cedo se o evento segurado ocorrer mais cedo e a indenização não 
estiver ajustada ao valor do dinheiro no tempo. Um exemplo é o segu-
ro de vida vitalício a um valor fixo (em outras palavras, seguro que 
proporciona indenização fixa por morte quando o segurado morre, 
sem data de expiração para a cobertura). É certo que o segurado vai 
morrer, mas a data da morte é incerta. A seguradora vai sofrer uma 
perda naqueles contratos individuais em que o segurado morre cedo, 
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mesmo que não haja qualquer perda global na totalidade da carteira de 
contratos. 

 

B28. Se um contrato de seguro for separado em componente de 
depósito e componente de seguro, a significância do risco de seguro 
transferido é avaliado em relação ao componente de seguro. A signifi-
cância do risco de seguro transferido por um derivativo embutido é 
avaliada em relação ao derivativo embutido. 

 

Alterações no nível de risco de seguro 
 

B29. Alguns contratos não transferem qualquer risco de seguro 
para o emitente no início, embora transfiram risco de seguro em um 
momento posterior. Por exemplo, considere um contrato que propor-
ciona um retorno de investimento definido e inclui uma opção para o 
segurado usar os recursos do investimento na maturidade para com-
prar uma anuidade contingente à vida às taxas de anuidade correntes 
cobradas pela seguradora a outros novos beneficiários quando o segu-
rado exercer essa opção. O contrato não transfere qualquer risco de 
seguro para o emitente enquanto a opção não for exercida, dado que a 
seguradora permanece livre de apreçar a anuidade em uma base que 
reflita o risco de seguro transferido para a seguradora nesse momento. 
Contudo, se o contrato especificar as taxas da anuidade (ou uma base 
para definir as taxas da anuidade), o contrato transfere risco de seguro 
para o emitente no seu início. 

 

B30. Um contrato que se qualifica como contrato de seguro man-
tém-se como contrato de seguro até que todos os direitos e obrigações 
sejam extintos ou expirem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Publicada no DOU, de 27-01-09. 
(2) Redação dada pena NBC TG 11 (R1), publicada no DOU de 20-12-2013. 
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A Resolução CFC n.º 1.329/11 alterou a sigla e a numeração desta Norma de NBC T 19.17 para NBC 
TG 12 e de outras normas citadas: de NBC T 1 para NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL; de NBC T 
19.4 para NBC TG 07 (R1); de NBC T 19.10 para NBC TG 01 (R2); de NBC T 17 para NBC TG 05 (R2); 
e de NBC T 19.18 para NBC TG 13. 

 
 

RESOLUÇÃO CFC nº 1.151(1) 

de 23 de janeiro de 2009 
 
 

Aprova a NBC TG 12 – Ajuste a Valor 
Presente. 

 
 
O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercí-

cio de suas atribuições legais e regimentais, 
 

CONSIDERANDO que o Conselho Federal de Contabilidade, em 
conjunto com outras entidades, é membro do Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (CPC), criado pela Resolução CFC nº 1.055-05; 

 

CONSIDERANDO que o CPC tem por objetivo estudar, preparar e 
emitir Pronunciamentos Técnicos sobre procedimentos de contabilidade e 
divulgar informações dessa natureza, visando a permitir a emissão de 
normas uniformes pelas entidades-membro, levando sempre em conside-
ração o processo de convergência às normas internacionais; 

 

CONSIDERANDO que o Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
aprovou o Pronunciamento Técnico 12 – Ajuste a Valor Presente; 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Aprovar a NBC TG 12 – Ajuste a Valor Presente. 
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, 
aplicando-se aos exercícios sociais iniciados em 2008.  

 

Brasília, 23 de janeiro de 2009. 
 

Silvia Mara Leite Cavalcante – Presidente em exercício 
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NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 
NBC TG 12 – AJUSTE A VALOR PRESENTE 

 
Índice Item 
Objetivo  1 – 3 
Alcance 4 – 6 
Mensuração 7 – 24 
Diretrizes gerais 7 – 12 
Risco e incerteza: taxa de desconto 13 – 16 
Relevância e confiabilidade 17 – 18 
Custos x benefícios 
Diretrizes mais específicas 

19 – 20 
21 – 24 

Passivos não contratuais 25 – 28 
Efeitos fiscais 29 – 30 
Classificação  
Divulgação 
Anexo 

31 – 32 
33  

 

Objetivo 
 

1. O objetivo desta Norma é estabelecer os requisitos básicos a 
serem observados quando da apuração do Ajuste a Valor Presente de 
elementos do ativo e do passivo quando da elaboração de demonstra-
ções contábeis, dirimindo algumas questões controversas advindas de 
tal procedimento, do tipo: 

 

a) se a adoção do ajuste a valor presente é aplicável tão somente a 
fluxos de caixa contratados ou se porventura seria aplicada também a 
fluxos de caixa estimados ou esperados; 

b) em que situações é requerida a adoção do ajuste a valor pre-
sente de ativos e passivos, se no momento de registro inicial de ativos 
e passivos, se na mudança da base de avaliação de ativos e passivos, 
ou se em ambos os momentos; 

c) se passivos não contratuais, como aqueles decorrentes de obri-
gações não formalizadas ou legais, são alcançados pelo ajuste a valor 
presente; 

d) qual a taxa apropriada de desconto para um ativo ou um passi-
vo e quais os cuidados necessários para se evitarem distorções de 
cômputo e viés; 

e) qual o método de alocação de descontos (juros) recomendado; 
f) se o ajuste a valor presente deve ser efetivado líquido de efeitos 

fiscais. 
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2. A utilização de informações com base no valor presente con-
corre para o incremento do valor preditivo da Contabilidade; permite a 
correção de julgamentos acerca de eventos passados já registrados; e 
traz melhoria na forma pela qual eventos presentes são reconhecidos. 
Se ditas informações são registradas de modo oportuno, à luz do que 
prescreve a NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL – Estrutura Con-
ceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contá-
beis, em seus itens 26 e 28, obtêm-se demonstrações contábeis com 
maior grau de relevância – característica qualitativa imprescindível. 

 
3. Deve-se sempre atentar do mesmo modo para a confiabilidade, 

outra característica qualitativa imprescindível prevista na citada NBC 
TG – ESTRUTURA CONCEITUAL, em seus itens 31 e 32. Nesse 
particular, o uso de estimativas e julgamentos acerca de eventos pro-
babilísticos deve estar livre de viés. As premissas, os cálculos levados 
a efeito e os modelos de precificação utilizados devem ser passíveis de 
verificação por terceiros independentes, o que requer que a custódia 
dessas informações seja feita com todo o zelo e sob condições ideais. 
Para que terceiros independentes possam chegar a resultados similares 
ou aproximados daqueles produzidos pelo prestador da informação, 
condição essencial para o atributo confiabilidade, torna-se imperativo 
que o processo na origem seja conduzido com total neutralidade. 

 
Alcance 
 
4. Esta Norma trata essencialmente de questões de mensuração, 

não alcançando com detalhes questões de reconhecimento. É impor-
tante esclarecer que a dimensão contábil do “reconhecimento” envolve 
a decisão de “quando registrar” ao passo que a dimensão contábil da 
“mensuração” envolve a decisão de “por quanto registrar”. A NBC 
TG ESTRUTURA CONCEITUAL – Estrutura Conceitual para a Ela-
boração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, em seu item 
82, assim define reconhecimento: 

 
“Reconhecimento é o processo que consiste em incorporar ao ba-

lanço patrimonial ou à demonstração do resultado um item que se 
enquadre na definição de um elemento e que satisfaça os critérios de 
reconhecimento mencionados no item 83. Envolve a descrição do 
item, a atribuição do seu valor e a sua inclusão no balanço patrimonial 
ou na demonstração do resultado. Os itens que satisfazem os critérios 
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de reconhecimento devem ser registrados no balanço ou na demons-
tração do resultado. A falta de reconhecimento de tais itens não é cor-
rigida pela divulgação das práticas contábeis adotadas nem pelas notas 
ou material explicativo.” 

 
5. Nesse sentido, na presente Norma determina-se que a mensu-

ração contábil a valor presente seja aplicada no reconhecimento inicial 
de ativos e passivos. Apenas em certas situações excepcionais, como a 
que é adotada numa renegociação de dívida em que novos termos são 
estabelecidos, o ajuste a valor presente deve ser aplicado como se 
fosse nova medição de ativos e passivos. É de se ressaltar que essas 
situações de nova medição de ativos e passivos são raras e são matéria 
para julgamento daqueles que preparam e auditam demonstrações 
contábeis, vis-à-vis normas específicas. 

 
6. É necessário observar que a aplicação do conceito de ajuste a 

valor presente nem sempre equipara o ativo ou o passivo a seu valor 
justo. Por isso, valor presente e valor justo não são sinônimos. Por 
exemplo, a compra financiada de um veículo por um cliente especial 
que, por causa dessa situação, obtenha taxa não de mercado para esse 
financiamento, faz com que a aplicação do conceito de valor presente 
com a taxa característica da transação e do risco desse cliente leve o 
ativo, no comprador, a um valor inferior ao seu valor justo; nesse caso 
prevalece contabilmente o valor calculado a valor presente, inferior ao 
valor justo, por representar melhor o efetivo custo de aquisição para o 
comprador. Em contrapartida o vendedor reconhece a contrapartida do 
ajuste a valor presente do seu recebível como redução da receita, evi-
denciando que, nesse caso, terá obtido um valor de venda inferior ao 
praticado no mercado. 

 
Mensuração 
 
Diretrizes gerais 
 
7. A questão mais relevante para a aplicação do conceito de valor 

presente, nos moldes de norma baseada em princípios como esta, não 
é a enumeração minuciosa de quais ativos ou passivos são abarcados 
pela norma, mas o estabelecimento de diretrizes gerais e de metas a 
serem alcançadas. Nesse sentido, como diretriz geral a ser observada, 
ativos, passivos e situações que apresentarem uma ou mais das carac-
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terísticas abaixo devem estar sujeitos aos procedimentos de mensura-
ção tratados nesta Norma: 

 

a) transação que dá origem a um ativo, a um passivo, a uma recei-
ta ou a uma despesa (conforme definidos na NBC TG ESTRUTURA 
CONCEITUAL – Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresen-
tação das Demonstrações Contábeis deste CFC) ou outra mutação do 
patrimônio líquido cuja contrapartida é um ativo ou um passivo com 
liquidação financeira (recebimento ou pagamento) em data diferente 
da data do reconhecimento desses elementos; 

b) reconhecimento periódico de mudanças de valor, utilidade ou 
substância de ativos ou passivos similares emprega método de aloca-
ção de descontos; 

c) conjunto particular de fluxos de caixa estimados claramente 
associado a um ativo ou a um passivo; 

 

8. Em termos de meta a ser alcançada, ao se aplicar o conceito de 
valor presente deve-se associar tal procedimento à mensuração de 
ativos e passivos levando-se em consideração o valor do dinheiro no 
tempo e as incertezas a eles associados. Desse modo, as informações 
prestadas possibilitam a análise e a tomada de decisões econômicas 
que resultam na melhor avaliação e alocação de recursos escassos. 
Para tanto, diferenças econômicas entre ativos e passivos precisam ser 
refletidas adequadamente pela Contabilidade a fim de que os agentes 
econômicos possam definir com menor margem de erro os prêmios 
requeridos em contrapartida aos riscos assumidos. 

 

9. Ativos e passivos monetários com juros implícitos ou explíci-
tos embutidos devem ser mensurados pelo seu valor presente quando 
do seu reconhecimento inicial, por ser este o valor de custo original 
dentro da filosofia de valor justo (fair value). Por isso, quando aplicá-
vel, o custo de ativos não monetários deve ser ajustado em contrapar-
tida; ou então a conta de receita, despesa ou outra conforme a situa-
ção. A esse respeito, uma vez ajustado o item não monetário, não deve 
mais ser submetido a ajustes subsequentes no que respeita à figura de 
juros embutidos. Ressalte-se que nem todo ativo ou passivo não mo-
netário está sujeito ao efeito do ajuste a valor presente; por exemplo, 
um item não monetário que, pela sua natureza, não está sujeito ao 
ajuste a valor presente é o adiantamento em dinheiro para recebimento 
ou pagamento em bens e serviços. 
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10. Quando houver norma específica do CFC que discipline a for-
ma pela qual um ativo ou passivo em particular deva ser mensurado 
com base no ajuste a valor presente de seus fluxos de caixa, referida 
norma específica deve ser observada. A regra específica sempre preva-
lece à regra geral. Caso especial é o relativo à figura do Imposto de 
Renda Diferido Ativo e à do Imposto de Renda Diferido Passivo, objeto 
de norma específica, mas que, conforme previsto nas Normas Interna-
cionais de Contabilidade, não são passíveis de ajuste a valor presente, o 
que deve ser observado desde a implementação desta Norma. 

 

11. Com relação aos empréstimos e aos financiamentos subsidia-
dos, cabem as considerações a seguir. Por questões das mais variadas 
naturezas, não há mercado consolidado de dívidas de longo prazo no 
Brasil, ficando a oferta de crédito ao mercado em geral com essa carac-
terística de longo prazo normalmente limitada a um único ente gover-
namental. Assim, excepcionalmente, até que surja um efetivo mercado 
competitivo de crédito de longo prazo no Brasil, passivos dessa nature-
za (e ativos correspondentes no credor) não estão contemplados por esta 
Norma como sujeitos à aplicação do conceito de valor presente por 
taxas diversas daquelas a que tais empréstimos e financiamentos já es-
tão sujeitos. Não estão abrangidas nessa exceção operações de longo 
prazo, mesmo que financiadas por entes governamentais que tenham 
características de subvenção ou auxílio governamental, tratadas na NBC 
TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais. 

 

12. Outra questão relevante para fins de mensuração diz respeito 
à forma pela qual devem ser alocados em resultado os descontos ad-
vindos do ajuste a valor presente de ativos e passivos (juros). A abor-
dagem corrente deve ser eleita como método de alocação de descontos 
por apresentar uma informação de qualidade a um custo desprezível 
para sua obtenção. Por essa sistemática, vale dizer, deve ser utilizada 
para desconto a taxa contratual ou implícita (para o caso de fluxos de 
caixa não contratuais) e, uma vez aplicada, deve ser adotada consis-
tentemente até a realização do ativo ou liquidação do passivo. 

 

Risco e incerteza: taxa de desconto 
 

13. Ao se utilizarem, para fins contábeis, informações com base 
no fluxo de caixa e no valor presente, incertezas inerentes são obriga-
toriamente levadas em consideração para efeito de mensuração, con-
forme já salientado em itens anteriores desta Norma. Do mesmo mo-
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do, o “preço” que participantes do mercado estão dispostos a “cobrar” 
para assumir riscos advindos de incertezas associadas a fluxos de cai-
xa (ou em linguagem de finanças “o prêmio pelo risco”) deve ser i-
gualmente avaliado. Ao se ignorar tal fato, há o concurso para a pro-
dução de informação contábil incompatível com o que seria uma re-
presentação adequada da realidade, imperativo da NBC TG ESTRU- 
TURA CONCEITUAL – Estrutura Conceitual para a Elaboração e 
Apresentação das Demonstrações Contábeis, tratado nos seus itens 33 
e 34. Por outro lado, não são admissíveis ajustes arbitrários para prê-
mios por risco, mesmo com a justificativa de quase impossibilidade de 
se angariarem informações de participantes de mercado, pois, assim 
procedendo, é trazido viés para a mensuração. 

 

14. Em muitas situações não é possível se chegar a uma estimati-
va confiável para o prêmio pelo risco ou, em sendo possível, o mon-
tante estimado pode ser relativamente pequeno se comparado a erros 
potenciais nos fluxos de caixa estimados. Nesses casos, excepcional-
mente, o valor presente de fluxos de caixa esperados pode ser obtido 
com a adoção de taxa de desconto que reflita unicamente a taxa de 
juros livre de risco, desde que com ampla divulgação do fato e das 
razões que levaram a esse procedimento. 

 

15. Não obstante, em geral os participantes de mercado são quali-
ficados como tendo aversão a riscos ou aversão a perdas e procuram 
compensações para assunção desses riscos. Em última análise, o obje-
tivo de se incluir incerteza e risco na mensuração contábil é replicar, 
na extensão e na medida possível, o comportamento do mercado no 
que concerne a ativos e passivos com fluxos de caixa incertos. Por 
hipótese, um ativo com fluxo de caixa certo para 5 anos de $ 10.000 
(título público emitido pelo Tesouro de país desenvolvido, por exem-
plo) e outro título com fluxo de caixa incerto para 5 anos de $ 10.000 
teriam avaliações distintas por parte do mercado. Um participante 

racional estaria disposto a pagar, no máximo, $ 6.806 ( )508,1000.10 −×  
pelo primeiro título, caso a taxa de juros livre de risco fosse de 8% 
a.a., ao passo que para o segundo pagaria um preço bem inferior (ajus-
tado por incertezas na realização do fluxo e pelo prêmio requerido 
para compensar tais incertezas). 

 

16. A tarefa de calcular riscos não é das mais simples. Por outro 
lado, a teoria das finanças oferece alguns modelos que, apesar de suas 
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limitações (todo modelo tem a sua), podem ser utilizados para tal fim. 
Modelos econométricos parcimoniosos puramente estatísticos podem 
ser do mesmo modo adotados, desde que suportados por premissas 
economicamente válidas e reconhecidos no mercado. Equipe multidis-
ciplinar de profissionais pode ser requerida em determinadas circuns-
tâncias na execução dessa tarefa. 

 

Relevância e confiabilidade 
 

17. Conforme já abordado nos itens 2 e 3 desta Norma, a adoção pe-
la Contabilidade de informações com base no valor presente de fluxo de 
caixa, inevitavelmente, provoca discussões em torno de suas característi-
cas qualitativas: relevância e confiabilidade. Emitir juízo de valor acerca 
do balanceamento ideal de uma característica em função da outra, caso a 
caso, deve ser um exercício recorrente para aqueles que preparam e audi-
tam demonstrações contábeis. Do mesmo modo, o julgamento da rele-
vância do ajuste a valor presente de ativos e passivos de curto prazo deve 
ser exercido por esses indivíduos, levando em consideração os efeitos 
comparativos antes e depois da adoção desse procedimento sobre itens do 
ativo, do passivo, do patrimônio líquido e do resultado. 

 

18. Objetivamente, sob determinadas circunstâncias, a mensura-
ção de um ativo ou um passivo a valor presente pode ser obtida sem 
maiores dificuldades, caso se disponha de fluxos contratuais com ra-
zoável grau de certeza e de taxas de desconto observáveis no mercado. 
Por outro lado, pode ser que em alguns casos os fluxos de caixa te-
nham que ser estimados com alto grau de incerteza, e as taxas de des-
conto tenham que ser obtidas por modelos voltados a tal fim. O peso 
dado para a relevância nesse segundo caso é maior que o dado para a 
confiabilidade, uma vez que não seria apropriado apresentar informa-
ções com base em fluxos nominais. Conforme seja o caso, a aborda-
gem tradicional ou de fluxo de caixa esperado deve ser eleita como 
técnica para cômputo do ajuste a valor presente. 

 

Custos x benefícios 
 

19. Na elaboração de demonstrações contábeis utilizando infor-
mações com base no fluxo de caixa e no valor presente é importante 
ter em mente o que orienta a NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL 
– Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demons-
trações Contábeis, , em seu item 44, a seguir reproduzido: 
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“O equilíbrio entre o custo e o benefício é uma limitação de or-
dem prática, ao invés de uma característica qualitativa. Os benefícios 
decorrentes da informação devem exceder o custo de produzi-la. A 
avaliação dos custos e benefícios é, entretanto, em essência, um exer-
cício de julgamento. Além disso, os custos não recaem, necessaria-
mente, sobre aqueles usuários que usufruem os benefícios. Os benefí-
cios podem também ser aproveitados por outros usuários, além daque-
les para os quais as informações foram preparadas. Por exemplo, o 
fornecimento de maiores informações aos credores por empréstimos 
pode reduzir os custos financeiros da entidade. Por essas razões, é 
difícil aplicar o teste de custo-benefício em qualquer caso específico. 
Não obstante, os órgãos normativos em especial, assim como os ela-
boradores e usuários das demonstrações contábeis, devem estar cons-
cientes dessa limitação.” 

 

20. Assim, a depender do conjunto de informações disponíveis e 
do custo de obtê-las, a entidade pode, ou não, traçar múltiplos cenários 
para estimar fluxos de caixa; pode, ou não, recorrer a modelos econo-
métricos mais sofisticados para chegar a uma taxa de desconto para um 
dado período; pode, ou não, recorrer a modelos de precificação mais 
sofisticados para mensurar seus ativos e/ou passivos; pode, ou não, 
adotar um método ou outro de alocação de juros. Importante salientar 
que os custos a serem incorridos para obtenção da informação são mais 
objetivamente identificáveis ao passo que os benefícios não o são nesse 
mesmo nível. Mas uma informação prestada pode alcançar inúmeros 
usuários e gerar, por vezes, benefícios por mais de um exercício social, 
ao passo que o custo de produzi-la é incorrido em um único momento. 
Ademais, podem ocorrer ganhos em termos de eficiência, à medida em 
que dita informação vai sendo prestada com maior frequência. 

 

Diretrizes mais específicas 
 

21. Os elementos integrantes do ativo e do passivo decorrentes de 
operações de longo prazo, ou de curto prazo quando houver efeito 
relevante, devem ser ajustados a valor presente com base em taxas de 
desconto que reflitam as melhores avaliações do mercado quanto ao 
valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo e do passi-
vo em suas datas originais. 
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22. A quantificação do ajuste a valor presente deve ser realizada 
em base exponencial "pro rata die", a partir da origem de cada transa-
ção, sendo os seus efeitos apropriados nas contas a que se vinculam. 

 
23. As reversões dos ajustes a valor presente dos ativos e passi-

vos monetários qualificáveis devem ser apropriadas como receitas ou 
despesas financeiras, a não ser que a entidade possa devidamente fun-
damentar que o financiamento feito a seus clientes faça parte de suas 
atividades operacionais, quando então as reversões serão apropriadas 
como receita operacional. Esse é o caso, por exemplo, quando a enti-
dade opera em dois segmentos distintos: (i) venda de produtos e servi-
ços e (ii) financiamento das vendas a prazo, e desde que sejam rele-
vantes esse ajuste e os efeitos de sua evidenciação. 

 
24. Devem ser utilizados, no que for aplicável e não conflitante, 

os conceitos, as análises e as especificações sobre ajuste a valor pre-
sente, especialmente sobre elaboração de fluxos de caixa estimados e 
definição de taxas de desconto contidas na NBC TG 01 – Redução ao 
Valor Recuperável de Ativos, inclusive no seu Anexo. Subsídios tam-
bém podem ser obtidos no item 36 da NBC T 19.19 – Instrumentos 
Financeiros: Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação. 

 
Passivos não contratuais 
 
25. Passivos não contratuais são aqueles que apresentam maior 

complexidade para fins de mensuração contábil pelo uso de informa-
ções com base no valor presente. Fluxos de caixa ou séries de fluxos 
de caixa estimados são carregados de incerteza, assim como são os 
períodos para os quais se tem a expectativa de desencaixe ou de entre-
ga de produto/prestação de serviço. Logo, muito senso crítico, sensibi-
lidade e experiência são requeridos na condução de cálculos probabi-
lísticos. Pode ser que em determinadas situações a participação de 
equipe multidisciplinar de profissionais seja imperativo para execução 
da tarefa. 

 
26. O reconhecimento de provisões e passivos está disciplinado 

no ambiente contábil brasileiro. São contempladas as obrigações le-
gais e as não formalizadas (estas últimas também denominadas pela 
Teoria Contábil Normativa como “obrigações justas ou construtivas”), 
que nada mais são do que espécies do gênero “passivo não contratu-
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al”. Obrigações justas resultam de limitações éticas ou morais e, não, 
de restrições legais. Já as obrigações construtivas decorrem de práticas 
e costumes. Garantias concedidas a clientes discricionariamente, assis-
tência financeira frequente a comunidades nativas situadas em regiões 
nas quais sejam desenvolvidas atividades econômicas exploratórias, 
entre outros, são alguns exemplos. 

 

27. O desconto a valor presente é requerido quer se trate de passivos 
contratuais, quer se trate de passivos não contratuais, sendo que a taxa de 
desconto necessariamente deve considerar o risco de crédito da entidade. 
Quando da edição de norma que dê legitimidade à aplicação do conceito 
de ajuste a valor presente, como é o caso desta Norma, a técnica deve ser 
aplicada a todos os passivos, inclusive às provisões. 

 

28. A obrigação para retirada de serviço de ativos de longo prazo, 
qualificada pela literatura como Asset Retirement Obligation (ARO), 
é um exemplo de passivo não contratual já observado em companhias 
que atuam no segmento de extração de minérios metálicos, de petróleo 
e termonuclear, ajustando-o a valor presente.  

 
Efeitos fiscais 
 
29. Para fins de desconto a valor presente de ativos e passivos, a 

taxa a ser aplicada não deve ser líquida de efeitos fiscais e, sim, antes 
dos impostos. 

 

30. No tocante às diferenças temporárias observadas entre a base 
contábil e fiscal de ativos e passivos ajustados a valor presente, essas 
diferenças temporárias devem receber o tratamento requerido pelas 
regras contábeis vigentes para reconhecimento e mensuração de im-
posto de renda e contribuição social diferidos.  

 

Classificação  
 
31. Na classificação dos itens que surgem em decorrência do a-

juste a valor presente de ativos e passivos, quer seja em situações de 
reconhecimento inicial, quer seja nos casos de nova medição, dentro 
da filosofia do valor justo, deve ser observado o que prescreve a NBC 
TG ESTRUTURA CONCEITUAL – Estrutura Conceitual para a Ela-
boração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, em seu item 
35, ao tratar da questão da primazia da essência sobre a forma. 
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32. A operação comercial que se caracterize como de financia-
mento, nos termos do item 7 desta Norma, deve ser reconhecida como 
tal, sendo que o valor consignado na documentação fiscal que serve de 
suporte para a operação deve ser adequadamente decomposto para 
efeito contábil. Juros embutidos devem ser expurgados do custo de 
aquisição das mercadorias e devem ser apropriados pela fluência do 
prazo. É importante relembrar que o ajuste de passivos, por vezes, 
implica ajuste no custo de aquisição de ativos. É o caso, por exemplo, 
de operações de aquisição e de venda a prazo de estoques e ativo imo-
bilizado, posto que juros imputados nos preços devem ser expurgados 
na mensuração inicial desses ativos. 

 
Divulgação 
 
33. Em se tratando de evidenciação em nota explicativa, devem 

ser prestadas informações mínimas que permitam que os usuários das 
demonstrações contábeis obtenham entendimento inequívoco das 
mensurações a valor presente levadas a efeito para ativos e passivos, 
compreendendo o seguinte rol não exaustivo: 

 
a) descrição pormenorizada do item objeto da mensuração a valor 

presente, natureza de seus fluxos de caixa (contratuais ou não) e, se 
aplicável, o seu valor de entrada cotado a mercado; 

b) premissas utilizadas pela administração, taxas de juros decom-
postas por prêmios incorporados e por fatores de risco (risk-free, risco 
de crédito, etc.), montantes dos fluxos de caixa estimados ou séries de 
montantes dos fluxos de caixa estimados, horizonte temporal estimado 
ou esperado, expectativas em termos de montante e temporalidade dos 
fluxos (probabilidades associadas); 

c) modelos utilizados para cálculo de riscos e inputs dos modelos; 
d) breve descrição do método de alocação dos descontos e do 

procedimento adotado para acomodar mudanças de premissas da ad-
ministração; 

e) propósito da mensuração a valor presente, se para reconheci-
mento inicial ounova medição e motivação da administração para 
levar a efeito tal procedimento; 

f) outras informações consideradas relevantes. 
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ANEXO 
 
O presente anexo fornece orientação sobre o ajuste a valor pre-

sente, mas não é parte integrante da Norma. 
 
Perguntas e respostas sobre Ajuste a Valor Presente – AVP 
 
Introdução 
 
Este anexo foi elaborado com base nesta Norma e em textos en-

contrados nas normas internacionais emitidas pelo International Ac-
counting Standards Board (IASB) sobre o tema Ajuste a Valor Pre-
sente - AVP (IAS 12, IAS 18, IAS 39, etc.) O objetivo é refletir sobre 
algumas das principais discussões existentes sobre o tema com base 
nas mencionadas normas. 

 
1. Qual a diferença entre AVP e valor justo?  
 
Resposta - Para responder a essa pergunta, é necessário entender 

o conceito de valor justo (conforme expressão da Lei das Sociedades 
por Ações após modificações introduzidas pela Lei nº 11.638-07 e 
Medida Provisória nº449-08) e valor presente, de acordo com as defi-
nições a seguir transcritas, retiradas do glossário das normas interna-
cionais de contabilidade: 

 
Valor justo (fair value) - é o valor pelo qual um ativo pode ser 

negociado, ou um passivo liquidado, entre partes interessadas, conhe-
cedoras do negócio e independentes entre si, com a ausência de fatores 
que pressionem para a liquidação da transação ou que caracterizem 
uma transação compulsória. 

 
Valor presente (present value) - é a estimativa do valor corrente de 

um fluxo de caixa futuro, no curso normal das operações da entidade. 
 
Com base nessas definições, devemos distinguir AVP e valor jus-

to da seguinte forma:  
 
AVP: tem como objetivo efetuar o ajuste para demonstrar o valor 

presente de um fluxo de caixa futuro. Esse fluxo de caixa pode estar 
representado por ingressos ou saídas de recursos (ou montante equiva-
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lente; por exemplo, créditos que diminuam a saída de caixa futuro 
seriam equivalentes a ingressos de recursos). Para determinar o valor 
presente de um fluxo de caixa, três informações são requeridas: valor 
do fluxo futuro (considerando todos os termos e as condições contra-
tados), data do referido fluxo financeiro e taxa de desconto aplicável à 
transação. 

 
Valor justo: tem como primeiro objetivo demonstrar o valor de 

mercado de determinado ativo ou passivo; na impossibilidade disso, 
demonstrar o provável valor que seria o de mercado por comparação a 
outros ativos ou passivos que tenham valor de mercado; na impossibi-
lidade dessa alternativa também, demonstrar o provável valor que 
seria o de mercado por utilização do ajuste a valor presente dos valo-
res estimados futuros de fluxos de caixa vinculados a esse ativo ou 
passivo; finalmente, na impossibilidade dessas alternativas, pela utili-
zação de fórmulas econométricas reconhecidas pelo mercado. 

 
Vê-se, pois, que em algumas circunstâncias o valor justo e o valor 

presente podem coincidir. 
 
As práticas contábeis adotadas no Brasil e o padrão internacional 

de contabilidade (International Financial Reporting Standards – 
IFRS) estabelecem a necessidade de apresentar, na data-base de cada 
balanço, determinados ativos e passivos por seu justo, bem como de-
terminados ativos e passivos ajustados a valor presente. Esse aspecto é 
bem caracterizado na norma internacional para registro e mensuração 
de ativos e passivos financeiros (IAS 39), inclusive as contas a receber 
relativas a vendas (IAS 18) e ativos de longo prazo destinados à venda 
(IFRS 5), entre outros. Com as alterações na Lei das Sociedades por 
Ações (Lei nº 6.404-76) introduzidas pela Lei nº 11.638-07 e Medida 
Provisória n°. 449-08, a prática contábil adotada no Brasil aproxima-
se e em alguns casos se iguala ao padrão internacional no momento da 
edição deste documento. 

 
Apesar das diferenças existentes entre os conceitos, ainda podem 

existir dúvidas na aplicação prática do valor justo e do valor presente, 
até mesmo em sua diferenciação. Assim, o exemplo ilustrativo, a se-
guir apresentado, objetiva a elucidar a questão: 
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Cenário: a entidade efetua uma venda a prazo no valor de $ 
10.000 mil para receber o valor em parcela única, com vencimento em 
cinco anos. Caso a venda fosse efetuada à vista, de acordo com opção 
disponível, o valor da venda teria sido de $ 6.210 mil, o que equivale a 
um custo financeiro anual de 10%. Verifica-se que essa taxa é igual à 
taxa de mercado, na data da transação. No primeiro momento, a tran-
sação deve ser contabilizada considerando o seu valor presente, cujo 
montante de $ 6.210 mil é registrado como contas a receber, em con-
trapartida de receita de vendas pelo mesmo montante. Nota-se que, 
nesse primeiro momento, o valor presente da transação é equivalente a 
seu valor de mercado ou valor justo (fair value). 

 
No caso de aplicação da técnica de ajuste a valor presente, passado 

o primeiro ano, o reconhecimento da receita financeira deve respeitar a 
taxa de juros da transação na data de sua origem (ou seja, 10% ao ano), 
independentemente da taxa de juros de mercado em períodos subse-
quentes. Assim, depois de um ano, o valor das contas a receber, para 
fins de registros contábeis, será de $ 6.830 mil, independentemente de 
variações da taxa de juros no mercado. Ao fim de cada um dos cinco 
exercícios, a contabilidade deverá refletir os seguintes efeitos: 

 
Ano $ mil 

 Valor  
Juros  

(taxa efetiva) 
Saldo  

atualizado 
1 6.210  620 6.830 
2 6.830  683 7.513 
3 7.513  751 8.264 
4 8.264  827 9.091 
5 9.091  909 10.000 

 
A aplicação da técnica de marcação a mercado, apenas para fins 

de referência e comparação, poderia ser ilustrada com uma situação na 
qual a taxa de juros saísse de 10% ao ano, no momento inicial da tran-
sação, para 15% ao ano, no fim do primeiro ano. Nessa situação, o 
valor justo das contas a receber, calculado mediante o ajuste a valor 
presente nessa nova data e com a atual condição de mercado, seria de 
$ 5.718 mil ($ 10.000 mil/1,154), ou seja, seu valor justo no fim do 
primeiro ano é bem inferior ao valor contabilizado com base na técni-
ca do ajuste a valor presente. 
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Dessa forma, embora no momento inicial o valor presente e o va-
lor justo de uma operação sejam normalmente iguais, com o passar do 
tempo esses valores não guardam, necessariamente, nenhum tipo de 
relação. Enquanto o valor presente tem relação com a taxa de juros 
específica intrínseca do contrato, considerando as condições na data 
de sua origem, o valor justo pode sofrer alterações com o passar do 
tempo em decorrência de condições do mercado (taxas de juros e ou-
tros fatores), que apenas devem ser consideradas nos casos em que for 
aplicável o reconhecimento de um saldo pelo seu valor justo. Inde-
pendentemente disso, sempre que na data de cada balanço, como na 
tabela anterior, o valor contábil for diferente do valor justo. Deve-se 
atentar para as disposições legais e normativas sobre a aplicação de 
um e outro conceito. Mas, em caso de discrepância como no exemplo 
dado, em função da relevância da diferença pode ser necessário que 
essa informação deva ser divulgada nas notas explicativas. 

 
2. Caso seja aplicável o conceito do AVP a uma transação, em 

que momento deverá ser contabilizado? Quais os reflexos contábeis 
depois do registro inicial de uma transação a seu valor presente? 

 
Resposta - Conforme discutido na Questão 1 anterior, o AVP de-

ve ser calculado no momento inicial da operação, considerando os 
fluxos de caixa da correspondente operação (valor, data e todos os 
termos e as condições contratados), bem como a taxa de desconto 
aplicável à transação, na data de sua ocorrência.  

 
A dúvida surge em relação aos efeitos contábeis depois do regis-

tro inicial da operação (transcorridos meses ou anos depois da data 
inicial da transação). A presente Norma e as normas internacionais 
apresentam o método que deve ser utilizado para refletir tais efeitos; 
nas do IASB isso aparece em diversas normas (IAS 17 – Leases, IAS 
18 – Revenue e IAS 39 – Financial Instruments: Recognition and 
Measurement, entre outros). Essas normas  preveem a adoção do mé-
todo de taxa efetiva de juros no registro inicial da operação. Assim, os 
juros embutidos na operação (receita ou despesa financeira) devem ser 
contabilizados de acordo com a taxa efetiva de juros relacionada à 
transação (vide também exemplo na Questão 1). 

 
Nota-se que o mecanismo do AVP não pode mudar o valor con-

tratado entre as partes. Se o título ou contrato prevê um valor para 
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determinada data, ele precisa estar contabilizado por esse montante 
nessa data. No exemplo anteriormente visto, previa-se que o valor 
depois de cinco anos seria de $ 10.000 mil; assim, a apropriação dos 
juros deverá restabelecer esse valor até a data do vencimento. 

 
3. Como deve ser definida a taxa de juros para fins de cálculo 

do AVP?  
 
Resposta - Há operações cuja taxa de juros é explícita (por e-

xemplo, descrita e conhecida no contrato da operação) ou implícita 
(por exemplo, desconhecida, mas embutida na precificação inicial da 
operação pela entidade no ato da compra ou da venda). Em ambos os 
casos, é necessário utilizar uma taxa de desconto que reflita juros 
compatíveis com a natureza, o prazo e os riscos relacionados à transa-
ção, levando-se em consideração, ainda, as taxas de mercado pratica-
das na data inicial da transação entre partes conhecedoras do negócio, 
que tenham a intenção de efetuar a transação e em condições usuais de 
mercado. Nos casos em que a taxa é explícita, o processo de avaliação 
passa por uma comparação entre a taxa de juros da operação e a taxa 
de juros de mercado, na data da origem da transação. Nos casos em 
que a taxa estiver implícita, é necessário estimar a taxa da transação, 
considerando as taxas de juros de mercado, conforme anteriormente 
mencionado. Mesmo nos casos em que as partes afirmem que os valo-
res à vista e a prazo são os mesmos, o AVP deve ser calculado e, se 
relevante, registrado. Por definição, valor presente “é a estimativa do 
valor corrente de um fluxo de caixa futuro”. 

 
Para algumas entidades (por exemplo, varejistas), não é praticá-

vel efetuar uma análise detalhada (prazo, riscos, etc.) de cada transa-
ção, e, nesses casos, a taxa mais evidente para o cálculo do AVP é a 
própria taxa utilizada pela tesouraria da entidade para determinação 
das condições e dos preços a serem praticados. De acordo com o men-
cionado no parágrafo anterior, a menos que a taxa definida pela tesou-
raria e utilizada em determinada operação a prazo seja claramente fora 
de um padrão de mercado para a indústria ou o tipo de atividade, essa 
taxa é  adequada para desconto a valor presente. 

 
A fim de ilustrar essa discussão, veja-se o cenário a seguir: 
 
Cenário: uma entidade apresenta as seguintes operações: 
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a) Venda com prazo de 12 meses, para a qual a entidade normal-
mente cobra juros de 10% ao ano, considerando os riscos relacionados 
com prazos mais elevados. 

b) Venda com prazo de 6 meses, para a qual a entidade cobra ju-
ros de 6% ao ano, considerando que o risco é relativamente inferior ao 
de uma venda com prazo de 12 meses. 

 

Observação: esses juros são claramente evidenciados pela entida-
de na aplicação de descontos para pagamentos antecipados; os valores 
são faturados de acordo com o valor a receber no vencimento final da 
operação. 

 

c) Contas a receber oriundas de venda de ativo imobilizado, com 
garantia real do próprio ativo, com vencimento em um prazo de 18 
meses, cuja taxa de juros embutida na operação foi de 5% ao ano. 

 

Considerando o cenário apresentado, observa-se que, para dife-
rentes situações em uma mesma entidade, a taxa de juros utilizada 
como base para o cálculo do valor presente pode ser diferente. Dessa 
forma, deve ser efetuada análise da transação em si, na data em que 
ocorreu (e não na data do fechamento do balanço - ver Questão 1 ante-
rior), para fins de determinação da adequada taxa de juros a ser utili-
zada no cálculo do AVP e sua recomposição subsequente. 

 

Algumas considerações de custo versus benefício podem ser ade-
quadas na avaliação e na definição de taxa de juros. Todavia, cabe 
ressaltar que o uso de taxa de juros única para todas as transações que 
envolvem ativos e passivos não é, em geral, um procedimento aceitá-
vel, embora se possa admitir o uso de uma única taxa para um grupo 
de ativos e passivos com características semelhantes (por exemplo, 
uma única taxa de juros para todo o grupo de contas a receber e uma 
única taxa para todo o grupo de fornecedores), em que esse uso refle-
te, de fato, a taxa de juros usualmente aplicável. 

 

4. Os arts. 183 e 184 da Lei das Sociedades por Ações, alterados 
pela Lei nº 11.638-07 e Medida Provisória nº 449-08, fazem referên-
cia a elementos de ativos e passivos da entidade. Como esses artigos 
interagem com a apuração do resultado de uma entidade? 

 
Resposta - Embora a nova redação da Lei mencione claramente 

os ajustes para saldos de ativos e passivos, esses ajustes têm relação 
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direta com as transações de compra e venda que envolvem, preponde-
rantemente, as contas do resultado do exercício (por exemplo, AVP de 
transação de vendas e o respectivo saldo das contas a receber). Nesse 
caso, considerando que o reflexo do AVP de determinado saldo ativo 
ou passivo tenha contrapartida direta em conta do resultado do exercí-
cio, o AVP também afeta essas linhas do resultado (que é o caso espe-
cífico da receita bruta versus o registro do saldo de contas a receber). 

 

Para ilustrar essa questão, veja-se o cenário a seguir: 
 
Cenário: operação de venda com prazo de seis meses para rece-

bimento, com as seguintes características: 
 
Venda com prazo de seis meses = $ 100, com ICMS de 10% = $ 10 
 
Venda a vista = $ 80, com ICMS de 10% = $ 8 
 
Observe-se que o AVP guarda relação com a operação de finan-

ciamento das contas a receber em seu todo ($ 100) e não somente so-
bre o saldo, depois de deduzidos os impostos a recuperar. A entidade, 
ao conceder prazo para o recebimento, está financiando o cliente. Nes-
se caso, a base para o cálculo do AVP é o valor que está sendo finan-
ciado, ou seja, o valor total da nota fiscal ($ 100). 

 
No exemplo anterior, assumindo que uma boa referência do valor 

presente da transação seja o valor de venda a vista, a contabilização da 
transação a prazo ficaria da seguinte forma: 

 
a) No vendedor: 
 
Débito - Contas a receber - $ 80 
Crédito - Receita de vendas - $ 80 
 
Débito - Despesa com ICMS - $ 10 
Crédito - ICMS a pagar - $ 10 
 
Com o passar do tempo, a diferença ($ 20) entre o valor presente 

das contas a receber ($ 80) e o valor que será recebido no final de seis 
meses ($ 100) é apropriada ao resultado do período como receita fi-
nanceira, utilizando o método da taxa efetiva de juros. 
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b) No comprador: 
 
No lado do comprador, ao contrário do vendedor, a taxa de juros 

imputada pelos seus fornecedores não é conhecida e a tarefa de determi-
nação de qual taxa utilizar se torna mais complexa, mas deve ser estimada 
tomando-se por base a carteira de fornecedores como um todo. 

 
Débito - Estoques - $ 70 
Débito - ICMS a recuperar - $ 10 
Crédito - Contas a pagar - Fornecedores - $ 80 
 
A diferença ($ 20) entre o valor presente das contas a pagar ($ 

80) e o valor que será pago no final de seis meses ($ 100) é apropriada 
ao resultado do período como despesa financeira, utilizando o método 
da taxa efetiva de juros. 

 
ICMS – há discussão quanto à necessidade de reclassificar, no caso 

do vendedor, a parcela do ICMS calculada sobre os juros embutidos na 
operação para o resultado financeiro comercial. Se, por um lado, a justi-
ficativa de não efetuar o desconto a valor presente para o ICMS decorre 
do fato de este ser utilizado para apuração já no próprio mês da transa-
ção, por outro, essa reclassificação parte do pressuposto de que o ICMS 
incide também sobre os juros embutidos em uma operação de venda 
financiada. Esse aspecto também deve ser avaliado, levando-se em con-
sideração a materialidade dos montantes envolvidos. 

 
Essa questão da reclassificação da parcela do ICMS calculada so-

bre os juros embutidos na operação para o resultado financeiro comer-
cial altera o lucro bruto, o resultado financeiro e também o LAJIDA 
(ou EBITDA, na sigla em inglês, se a entidade faz uso dessa medida 
não contábil). Dessa forma, essa questão pode ser relevante para al-
gumas entidades. Qualquer que seja o método utilizado, ele deve ser 
divulgado em nota explicativa para melhor entendimento do usuário 
das demonstrações contábeis e aplicado de maneira uniforme ao longo 
dos exercícios. 

 
O quadro a seguir ilustra esses efeitos, depois de decorrido todo o 

período desde a venda até o recebimento, com apropriação dos juros 
no prazo da transação: 
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ICMS sem segregação ICMS com segregação entre a parcela sobre 
venda e a parcela sobre receita financeira  

Receita de vendas 
Deduções de vendas - ICMS 
CPV 
Lucro bruto 
 
Receita financeira 
 
 
Lucro antes do IR/CS 
 

Receita de vendas                                  80  
Deduções de vendas – ICMS                  (8) 
CPV                                                       (50) 
Lucro bruto                                              22  
 
Receita financeira                                   20  
ICMS sobre receita financeira                 (2) 
 
Lucro antes do IR/CS                              40  
 

 

Esse mesmo conceito é aplicável para os demais tributos inciden-
tes sobre venda, tais como IPI, PIS e COFINS. 

 

Para algumas entidades, a diferença ($20) entre o valor presente das 
contas a receber ($80) e o valor que será recebido no final de seis meses 
($100) poderá ser apropriada como receita financeira comercial, no mes-
mo grupo que as receitas de vendas, em lugar de receita financeira, desde 
que a entidade demonstre que o financiamento feito a seus clientes faça 
parte de seus negócios e que opera com, por exemplo, dois segmentos: (i) 
venda de produtos e serviços e (ii) financiamento das vendas a prazo. 
Essa demonstração poderá ser evidenciada por meio da combinação de 
algumas das seguintes circunstâncias (na entidade e/ou por ocasião da 
preparação das demonstrações contábeis): a atividade financeira é parte 
de seus negócios; previsão da atividade de financiamento no estatuto da 
entidade; organização e condução da atividade de financiamento como 
um segmento operacional distinto; portfólio de serviços como oferta de 
crédito pessoal e outros serviços correlatos a todos os seus clientes; etc. 
Observada essa situação, os custos financeiros com terceiros, decorrentes 
dos passivos (tais como fornecedores e financiamentos) utilizados como 
funding para sustentar a carteira de valores a receber de clientes, deverão 
também compor o custo das receitas com vendas, para uma adequada 
apuração da margem bruta. Nesses casos, tanto a receita, quanto o custo, 
devem ser apresentados por segmento de negócios. 

 

5. Transação de venda com vencimentos em 30, 60 ou 90 dias 
– prazos normalmente aplicados pela entidade – deve ser contabi-
lizada considerando o AVP, conforme anteriormente descrito? 

 

Resposta - Considerando a busca da convergência com as nor-
mas internacionais, é importante observar o que estabelece o IAS 18, 
que trata do registro de receitas: 
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9. A receita deve ser mensurada pelo valor justo do montante re-
cebido ou a receber. 

 

10. O montante da receita proveniente de uma transação é usu-
almente determinado por acordo entre a entidade e o comprador ou o 
usuário do ativo. É mensurada pelo valor justo do montante recebido 
ou a receber, levando em consideração a quantia de quaisquer des-
contos comerciais ou abatimentos concedidos pela entidade. 

 

11. Na maior parte dos casos, o pagamento é em caixa ou equi-
valente, e a receita é a quantia em caixa ou equivalente recebido ou a 
receber. Porém, quando o ingresso do caixa ou equivalente de caixa 
for diferido, o valor justo pode ser menor do que a quantia nominal de 
caixa a receber. Por exemplo, uma entidade pode conceder crédito 
sem juros ao comprador ou aceitar do comprador um título a receber 
com taxa de juros inferior à do mercado em pagamento pela venda 
dos bens. Quando a transação se constitui efetivamente em uma 
transação de financiamento, o valor justo do recebível é determina-
do, descontando-se todos os recebimentos futuros, usando uma taxa 
de juros imputada. A taxa de juros imputada é a que for mais clara-
mente determinável entre as seguintes: 

 

(a) a taxa prevalecente de instrumento similar de emitente com 
classificação (rating) de crédito similar; ou (b) uma taxa de juros que 
desconte o valor nominal do instrumento para o preço de venda cor-
rente dos bens ou serviços. (Grifos nossos.) 

 

Pelo destacado, o AVP é aplicável para operações que possam ser 
consideradas como atividades de financiamento e não para operações 
que são liquidadas em curto espaço de tempo, cujo efeito não seja 
material. Em geral, quando aplicável, o AVP será calculado com a 
taxa de juros que possa estar embutida nas operações. Um exemplo, 
mas não limitado a, de evidência da existência ou não de juros é a 
concessão de descontos financeiros (descontos dados depois das ven-
das) para pagamento antes do prazo de vencimento estipulado, ou a 
existência de tabela de preços distinta para pagamentos à vista. 

 

O desconto aqui mencionado está relacionado ao aspecto finan-
ceiro da transação e não ao desconto comercial eventual concedido. O 
desconto condicionado a aspectos comerciais deve ser registrado co-
mo redutor da venda. 
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Em muitos casos, a entidade concede normalmente prazos para paga-
mento da fatura. Esse prazo pode ser considerado como parte das condições 
comerciais normais ou inerentes das operações da entidade, sem que isso 
leve à caracterização de uma atividade de financiamento. Em outros casos, 
mesmo que não sejam concedidos descontos financeiros, as operações são 
efetuadas para prazos maiores. Isso representa, na essência, uma atividade 
de financiamento (por exemplo, entidades de varejo e de incorporação 
imobiliária) e, nessa situação, é aplicável o conceito do AVP. 

 

A aplicação do conceito de AVP nas transações de vendas deve 
considerar os conceitos do IAS 18 e também os princípios da Lei das 
Sociedades por Ações, ambos na mesma direção. Segundo o inciso 
VIII do art. 183 e o inciso III do art. 184 da Lei das Sociedades por 
Ações, com a nova redação dada pela Lei nº 11.638-07 e Medida Pro-
visória nº 449-08, os elementos decorrentes de operações de longo 
prazo serão ajustados a valor presente (objetivo principal), e os de-
mais, ajustados quando houver efeito relevante.  

 

Uma avaliação criteriosa desse aspecto é importante, levando-se 
em consideração as taxas de juros praticadas no Brasil. Como referên-
cia, a taxa de juros em um grande número de países pode girar em 
torno de 2% ao ano ou até menos. No caso do Brasil, financiamentos 
de varejo podem utilizar taxas próximas ou acima de 2% ao mês. Des-
se modo, um padrão que pode ser considerado razoável para fins in-
ternacionais (por exemplo, 90 dias ou até um ano) pode não ser ade-
quado para transações realizadas no Brasil, dependendo das taxas de 
juros que tenham sido embutidas nessas transações e da situação espe-
cífica de cada entidade. Por exemplo, uma entidade que tenha um giro 
rápido em seus estoques e prazos curtos, tanto para as contas a receber 
quanto para as contas a pagar a fornecedores, pode apresentar efeitos 
não relevantes quando aplicar o conceito do AVP. Por outro lado, se a 
entidade financia seus clientes sem o financiamento de fornecedores, 
os valores podem ser eventualmente relevantes, conforme os prazos e 
as taxas de juros praticados. 

 

A decisão e a avaliação da entidade para não registrar contabil-
mente o AVP de saldos a receber ou a pagar devem estar documenta-
das com os cálculos e os efeitos dos respectivos valores, a fim de fun-
damentar a correspondente conclusão. Adicionalmente, a prática con-
tábil devem ser adotada de forma consistente ao longo dos exercícios 
e divulgada em nota explicativa às demonstrações contábeis. 



 417

6. É aceitável avaliar a necessidade e aplicar o AVP somente para 
transações que apresentem saldos em aberto nas datas dos balanços? 

 

Resposta - Não. A aplicação do conceito de AVP é feita na data 
da transação. Mesmo que o saldo gerador do AVP não esteja mais em 
aberto, pode haver efeitos relevantes entre as linhas da demonstração 
do resultado (vide quadro da Questão 4). Isso é relevante nas entida-
des que financiam seus clientes e que trabalham com margens peque-
nas, bem como nas situações ou transações que envolvem compras de 
estoques de longa maturação ou ativo imobilizado. A aplicação so-
mente para saldos em aberto na data do balanço, especialmente aque-
las entidades que não elaboram demonstrações contábeis intermediá-
rias ou que tenham atividades sazonais, além de gerar distorções de 
margem e natureza, fere uma característica qualitativa importante das 
demonstrações contábeis, que é a comparabilidade, já que todas as 
transações geradas durante o período devem ter o mesmo tratamento. 

 

7. Os saldos de imposto de renda e de contribuição social di-
feridos devem ser ajustados a valor presente?  

 

Resposta - Não. Utilizando como referência o padrão contábil in-
ternacional, deparamo-nos que, textualmente (IAS 12 - Item 53 - De-
ferred tax assets and liabilities shall not be discounted), não é permi-
tido efetuar descontos a valor presente para saldos de imposto de ren-
da diferidos (e contribuição social, no caso brasileiro). 

Basicamente, essa vedação foi efetuada com o argumento de não 
ser possível determinar com exatidão as datas em que os referidos 
valores serão realizados. Dessa forma, esse tipo de desconto não é 
requerido ou permitido pelas normas internacionais de contabilidade.  

 

8. Quais saldos oriundos de tributos seriam passíveis de des-
conto a valor presente? 

 

Resposta - Para fins de entendimento, estamos aqui tratando dos 
seguintes tributos (acompanhados de suas características): 

 

8.1. Tributos estaduais: 
 

Introdução - geral: o principal tributo estadual é o ICMS, que 
apresenta a característica de não cumulatividade por meio do processo 
de apuração mensal de créditos e débitos. Exceto pelo ICMS na com-
pra de ativo fixo, para o qual o crédito é geralmente apropriado em 
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parcelas por um certo número de meses, e algumas situações de enti-
dades que acumulam créditos para recuperação, os saldos apurados 
depois da compensação dos créditos ficam disponíveis para liquidação 
mensalmente. 

 

Portanto, como regra geral, e utilizando-se dos conceitos desta 
Norma, não se aplica AVP para saldos credtores de ICMS, que estão 
disponíveis para compensação imediata. 

 
Por outro lado, os saldos de impostos a compensar ou recuperar, 

como todos os ativos, estão sujeitos à aplicação do teste de recuperabi-
lidade, nos termos da NBC TG 01.  

 

Por fim, importante observar as situações de parcelamentos de 
ICMS como forma de incentivos fiscais, concedidos por diversos Es-
tados, em que o saldo do ICMS a pagar é diferido para pagamento a 
longo prazo, sem a incidência de juros ou atualização monetária, ou 
com juros bem aquém das condições normais de mercado. 

 

Esses incentivos têm, normalmente, o objetivo de atrair entidades 
para determinadas localidades, em que a menor eficiência ou o maior 
custo ou as dificuldades de logística seriam compensados pelo incentivo. 

 

É necessário determinar os desembolsos efetivos de caixa e ajus-
tá-los a valor presente mediante taxa de juros que reflita as condições 
normais de mercado, a fim de permitir que o custo tributário seja apre-
sentado de forma ajustada pelo ganho financeiro gerado pelo incentivo 
fiscal e que seja devidamente registrada a subvenção pelo regime de 
competência. O objetivo dessa prática é também permitir que a transa-
ção seja registrada considerando-se sua essência. Nesse caso, a con-
trapartida do AVP, na data da transação, deve ser registrada a crédito 
na mesma linha no resultado em que a dedução da despesa com ICMS 
foi registrada. 

 

Exemplo: saldo de ICMS a pagar no montante de $ 10.000, com 
prazo para pagamento incentivado de cinco anos, sem atualização 
monetária e com juros de 3% ao ano, pagável em uma única parcela 
ao fim de 60 meses. Assumindo que a taxa de juros, de acordo com as 
condições atuais de mercado, seja de 15% ao ano, o seguinte cálculo 
devem ser praticado na data da transação: 
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$ 10.000 * (1,03^5) = $ 11.593 (saldo a ser pago após cinco a-
nos); $ 11.593 / (1,15^5) = $ 5.764 (valor que reflete o montante, na 
data da transação, a ser registrado como dedução de vendas e ICMS a 
pagar). 

 
Pela fluência do prazo, o saldo devedor (apurado conforme de-

monstrado no parágrafo anterior) será atualizado monetariamente, 
com base na taxa de juros definida e aplicável na data da transação, 
tendo como contrapartida despesa financeira. Decorrido um ano, o 
saldo de ICMS a pagar será $ 6.629, e o montante de $ 865 será regis-
trado como despesa financeira e assim sucessivamente, até atingir o 
valor futuro ao fim de 60 meses ($ 11.593). 

 
(No caso de esse incentivo estar vinculado a investimento e puder 

ser caracterizado como subvenção fiscal para investimento, deve-se 
observar o determinado na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência 
Governamentais. Nesse caso, ao invés de crédito à conta de ICMS no 
resultado no início da transação, o crédito seria no passivo para apro-
priação ao resultado quando cumpridas as condições necessárias para 
o efetivo ganho da subvenção). 

 

8.2. Tributos federais: 
 

Introdução:  os principais tributos são imposto de renda, contri-
buição social, PIS, COFINS e IPI. Esses tributos geram diversos re-
flexos contábeis considerando que podem existir tanto em saldos a 
recuperar decorrentes de antecipações, pagamentos a maior ou outros 
créditos quanto em saldos a pagar decorrentes da apuração de impos-
tos devidos ou parcelamentos.  

 

Os saldos a recuperar e a pagar podem estar sujeitos a atualiza-
ções monetárias e juros (a depender de cada situação) e, também, é 
comum observarmos saldos significativos relacionados com progra-
mas de parcelamento de débitos federais, por exemplo, REFIS. 

 

A seguir, estão listados alguns dos principais cenários em relação 
a saldos de tributos federais: 

a) Créditos de impostos (por exemplo, IRRF – Imposto de Renda 
Retido na Fonte) ou outros tributos parcelados que são atualizados 
monetariamente com base na taxa Selic: 
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Considerando que os valores são registrados originalmente a valor 
presente e atualizados monetariamente pela taxa Selic (juros pós-fixados), 
bem como que essa taxa (Selic) se aproxima da taxa de juros de mercado 
para transações dessa natureza, entende-se que esses valores já devem 
estar registrados por valores equivalentes a seu valor presente. 

 
b) Créditos de imposto de renda a serem utilizados em pedidos de 

compensação ou restituição: 
 
Para esses casos, a situação aqui tratada parte do pressuposto de 

que a entidade tem histórico recente de sucesso em seus pedidos de 
compensação ou restituição, e aplicou a NBC TG 01 que trata de re-
cuperação de ativos de forma adequada. Seguindo a regra geral expli-
cada na Questão 7 e acima referenciada para a situação de ICMS de 
entidades que acumulam créditos, a orientação é para que não se apli-
que o AVP. 

Não se deve desprezar, por outro lado, as situações em que não 
há incidência de juros sobre o valor do crédito a recuperar (ou estão 
abaixo do mercado para transações dessa natureza) e a administração 
consegue estimar com razoável precisão as datas de realização desses 
créditos. Nessas situações, devido à essa possibilidade de estimar com 
razoável precisão as datas de realização, deve ser efetuado o reconhe-
cimento contábil do AVP. 

 
c) REFIS e outros parcelamentos: 
 
Em relação a esse tema, já existe Instrução da CVM (Instrução 

nº 346-00) que trata de caso específico relacionado a situações em que 
a dívida consolidada esteja sujeita à liquidação com base em percentu-
al da receita bruta.  

 
De acordo com a nota explicativa da Instrução CVM nº 346-00, as 

incertezas dos montantes do faturamento futuro e os riscos de inadim-
plência e de não cumprimento das condições e restrições impostas no 
programa do REFIS indicam que não é prudente o reconhecimento ime-
diato de um possível ganho pela redução da dívida a seu valor presente 
determinado com base em taxas de juros de mercado aplicáveis para em-
préstimos no mercado financeiro. Em lugar disso, a entidade deve efetuar 
adequada divulgação das circunstâncias em notas explicativas. 
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Acima de tudo, relembre-se que a NBC TG ESTRUTURA 
CONCEITUAL – Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresen-
tação das Demonstrações Contábeis, reafirma a Prudência como uma 
das características qualitativas que deve estar presente quando da pre-
paração das demonstrações contábeis, reforçando, dessa forma, os 
termos trazidos na Instrução CVM nº 346-00. 

 
Deve-se observar que, na data da adesão ao REFIS, o saldo deve-

dor já está a valor presente, com base nas condições de juros previstas 
para esse tipo de transação e que referido saldo é sujeito a juros (aque-
les previstos para o REFIS), pela fluência do prazo. Assim, desde que 
contabilizado adequadamente, de acordo com as condições aplicáveis 
a esse tipo de refinanciamento, o saldo devedor já deve estar registra-
do pelo valor presente na data de cada balanço. A questão que surge é 
que o montante dos desembolsos de caixa previstos, ajustados a valor 
presente com base em uma taxa de juros normal de mercado, resultaria 
em um montante inferior ao saldo devedor em determinada data-base; 
essa é uma informação para ser divulgada em nota explicativa, não 
sendo requerido nenhum ajuste contábil, já que o inciso III do art. 184 
da Lei das Sociedades por Ações (com a nova redação) define o ajuste 
a valor presente e não o ajuste a valor justo do passivo. 

 
Para os demais casos em que o pagamento do parcelamento não 

tem relação com o percentual da receita bruta, há outras restrições que 
constam do programa do REFIS, discutidas na referida norma da 
CVM. Por exemplo, caso a única exigência seja o pagamento em dia 
das parcelas, a entidade será capaz de demonstrar essa capacidade no 
momento do registro inicial do parcelamento, mas, por outro lado, as 
taxas do parcelamento refletem taxas de mercado; por exemplo, no 
caso das atuais taxas Selic, não cabe AVP – essa taxa aproxima-se da 
taxa de juros de mercado para transações dessa natureza e, assim, os 
correspondentes valores já se encontram registrados por valores equi-
valentes a seu valor presente. 

 
9. Valores a receber e a pagar, sujeitos à atualização monetá-

ria com base em índices de preços ou inflacionários, sem juros, 
devem ser objetivo de AVP? 

 
Resposta - Sim. Índice de preços ou inflacionários podem ser al-

guns componentes de uma taxa de encargos, mas não podem ser con-
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fundidos com taxas reais de juros. Obviamente, para cálculo e deter-
minação do valor presente para os ativos e os passivos indexados so-
mente a índices inflacionários, a taxa de juros a ser considerada deve 
ser a taxa real (expurgados então, da taxa nominal, os efeitos dessas 
variações de preços), levando em consideração instrumentos seme-
lhantes, prazos e riscos, conforme discutido na Questão 3. 

 
10. No caso de empréstimos, financiamentos e mútuos com en-

cargos financeiros diferentes das atuais taxas de juros praticadas 
pelo mercado, deve ser feito o AVP? 

 
a) Financiamentos do BNDES, contratados com taxas de juros 

diferentes das taxas praticadas pelo mercado em geral para outras 
modalidades de empréstimos, estão sujeitos ao AVP? 

 
Resposta - Não. Esses financiamentos reúnem características pró-

prias e as condições definidas nos contratos de financiamento do 
BNDES, entre partes independentes, e refletem as condições para aque-
les tipos de financiamentos. Em alguns casos, os encargos financeiros 
são inferiores às taxas de juros aplicáveis para empréstimos em geral 
e/ou para capital de giro, mas deve-se levar em consideração que o 
BNDES financia projetos, com características próprias, em geral apli-
cando taxas que seriam aplicáveis a qualquer entidade, ajustadas apenas 
pelo risco específico de crédito das entidades e projetos envolvidos. 

 
No Brasil, não há um mercado consolidado de dívidas de longo 

prazo com as características dos financiamentos do BNDES, com o 
que a oferta de crédito às entidades em geral, com essa característica 
de longo prazo, normalmente está limitada ao BNDES. 

 
Esse tratamento está alinhado às normas internacionais, mais es-

pecificamente os IAS 20 e 37 e com esta Norma. 
 
b) Mútuos entre partes relacionadas contratados sem encargos 

financeiros ou com juros diferentes das condições normais de merca-
do estão sujeitos a AVP? 

 
Resposta - Muitos dos contratos de mútuos entre partes relacionadas 

não possuem data prevista para vencimento, o que impossibilita o cálculo 
do AVP. Por exemplo, uma entidade pode ter mútuo a receber de uma 
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investida cuja liquidação não está planejada nem há probabilidade de 
ocorrer no futuro previsível ou, ainda, o mútuo apresenta movimentações 
e o vencimento é considerado a qualquer momento (on demand), isto é, 
considera-se que o vencimento é à vista, a critério do credor. 

 

Em outros casos, porém, quando o contrato de mútuo possui data 
definida de vencimento, a entidade deve, em princípio, ajustar a transa-
ção a valor presente. Todavia, surge uma questão a ser considerada, que 
é o que fazer com a diferença entre o valor presente na data inicial (fair 
value) e o caixa transferido/recebido. Não é adequado que a entidade 
que concedeu o caixa tenha perda imediata nem que a entidade que 
tenha recebido o caixa tenha um ganho imediato.  

 

O registro imediato do ganho/perda, discutido nas normas inter-
nacionais - IAS 39 (AG 74 a AG 79), apenas deveria ser feito, no re-
conhecimento inicial da operação, se o valor justo pudesse ser direta-
mente observável no mercado, em instrumentos similares, ou se a 
técnica de avaliação utilizada pela entidade utilizasse variáveis que 
incluíssem somente informações observáveis no mercado, a partir de 
transações recentes em condições usuais de mercado e entre contrapar-
tes independentes, que conheçam e desejem efetuar a transação. 

 

Portanto, os mútuos entre partes relacionadas contratados sem en-
cargos financeiros ou com juros diferentes das condições normais de 
mercado não estão sujeitos ao AVP, mas todas as condições devem ser 
divulgadas em notas explicativas com detalhamento necessário (prazos, 
juros e demais condições), em atendimento à NBC TG 05 – Divulgação 
sobre Partes Relacionadas, a fim de fornecer ao leitor das demonstrações 
contábeis os elementos informativos suficientes para compreender a 
magnitude, as características e os efeitos desses tipos de transações sobre 
a situação financeira e sobre os resultados da entidade. Entretanto, quando 
uma prática contábil diferente dessa for editada a respeito de ajustes sobre 
instrumentos financeiros decorrentes de atividades com partes relaciona-
das, aquela nova prática contábil deve prevalecer. 

 

11. Considerando que o AVP é uma mudança de prática con-
tábil, é necessário efetuar os ajustes de forma retrospectiva para 
os períodos apresentados? 

 

Resposta - Sim. O reconhecimento do AVP caracteriza-se como 
uma mudança de prática contábil. Assim, as mudanças de prática con-
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tábil deveriam ser consideradas de forma retrospectiva para todos os 
períodos apresentados, e os ajustes contabilizados na conta de lucros 
(ou prejuízos) acumulados, líquidos dos efeitos tributários, bem como 
demonstrados como se tivessem sido contabilizados no início do perí-
odo mais antigo, o qual está sendo apresentado. 

 
Todavia, há que se considerar, no caso do exercício social iniciado a 

partir de 1º. de janeiro de 2008, o disposto na NBC TG 13 – Adoção Ini-
cial da Lei nº 11.638-07 e da Medida Provisória nº 449-08. 

 
12. Como se contabilizam a compra e venda de bens a prazo 

cuja contrapartida requeira o ajuste a valor presente? 
 
No caso de venda, por exemplo, de imóvel a prazo, por valor nomi-

nal, sem especificação de juros, após os procedimentos de determinação 
do ajuste a valor presente deve esse ajuste retificar o ativo realizável e a 
receita de venda, podendo o ajuste ao ativo realizável ser feito em conta 
retificadora. Conta essa que deverá ser apropriada como receita financeira 
até o vencimento. 

 
No comprador o ajuste retifica o custo do ativo imobilizado que 

deve ser registrado pelo seu valor presente e a retificação do passivo 
pode também contar com conta redutora a gerar despesa financeira até 
o vencimento. 

 
Por exemplo, suponha-se uma venda de imóvel por $ 10.000 mil, 

pago com entrada de $ 4.000 mil em dinheiro e 3 (três) notas promis-
sórias anuais de $ 2.000 mil cada uma, sem juros, efetuada num mo-
mento em que a taxa de juros, para o tipo de vendedor e comprador, 
seja, para ambos, de 18% ao ano (essas taxas podem ser diferentes 
para eles). 

 
O vendedor, na transação, registra: 
D – Caixa     $ 4.000.000 
D – Notas Promissórias a Receber     $ 6.000.000 
C – Juros a Apropriar   $ 1.651.454 
C – Receita de Venda de Imóveis  $ 8.348.546 
 
O comprador: 
D – Imóveis    $ 8.348.546 
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D – Juros a Apropriar   $ 1.651.454 
C – Caixa     $ 4.000.000 
C – Notas Promissórias a Pagar  $ 6.000.000 
 
Em ambas as Notas Promissórias aparecerão (em um no seu ati-

vo; no outro, no seu passivo) pelo seu saldo líquido constituído do 
valor nominal diminuído dos Juros a Apropriar, e esse saldo irá cres-
cendo pela apropriação dos juros ao resultado, até que no vencimento 
essas contas retificadoras zerem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Publicada no DOU, de 27-01-09. 



 426

A Resolução CFC n.º 1.329/11 alterou a sigla e a numeração desta Norma de NBC T 19.18 para NBC 
TG 13 e de outras normas citadas: de NBC T 1 para NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL; de NBC T 
19.11 para NBC TG 23 (R1); de NBC T 19.10 para NBC TG 01 (R2); de NBC T 19.8 para NBC TG 04 
(R1); de NBC T 19.4 para NBC TG 07 (R1); de NBC T 19.14 para NBC TG 08; de NBC T 7 para NBC 
TG 02 (R1); e de NBC T 19.15 para NBC TG 10 (R1). 

 
 

RESOLUÇÃO CFC nº 1.152(1) 

de 23 de janeiro de 2009 
 
 

Aprova a NBC TG 13 – Adoção Inicial 
da Lei nº 11.638-07 e da Medida Provisória 
nº 449-08. 

 
 

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercí-
cio de suas atribuições legais e regimentais, 

 

CONSIDERANDO que o Conselho Federal de Contabilidade, em 
conjunto com outras entidades, é membro do Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis (CPC), criado pela Resolução CFC nº 1.055-05; 

 

CONSIDERANDO que o CPC tem por objetivo estudar, preparar e 
emitir Pronunciamentos Técnicos sobre procedimentos de contabilidade e 
divulgar informações dessa natureza, visando a permitir a emissão de 
normas uniformes pelas entidades-membro, levando sempre em conside-
ração o processo de convergência às normas internacionais;  

 

CONSIDERANDO que o Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
aprovou o Pronunciamento Técnico 13 – Adoção Inicial da Lei nº 
11.638-07 e da Medida Provisória nº 449-08;  

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Aprovar a NBC TG 13 – Adoção Inicial da Lei nº 11.638-
07 e da Medida Provisória nº 449-08. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, 
aplicando-se aos exercícios sociais iniciados em 2008.  

 

Brasília, 23 de janeiro de 2009. 
 

Silvia Mara Leite Cavalcante – Presidente em exercício 
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NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 
NBC TG 13 – ADOÇÃO INICIAL DA LEI nº 11.638-07 

E DA MEDIDA PROVISÓRIA nº 449-08 
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Introdução 
 
1. A entidade deve aplicar a presente Norma caso suas primeiras 

demonstrações contábeis, elaboradas de acordo com as novas práticas 
contábeis adotadas no Brasil, com atendimento integral da Lei nº 
11.638-07 e Medida Provisória nº 449-08, se refiram a um período ou 
a um exercício social iniciado a partir de 1º de janeiro de 2008.  

 
2. Esta Norma se aplica quando da adoção inicial da Lei nº 

11.638-07 e Medida Provisória nº 449-08 por uma entidade que deve 
afirmar, explicitamente e sem ressalvas, o cumprimento integral da 
referida Lei por meio de declaração na nota explicativa que descreve a 
apresentação das demonstrações e/ou a seleção das práticas contábeis. 
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3. As exigências de ajustes trazidos pela Lei nº 11.638-07 e Me-
dida Provisória nº 449-08 não se enquadram como mudança de cir-
cunstâncias, estimativas ou evento econômico subsequente, pois de-
correm de processo normativo em direção às Normas Internacionais 
de Contabilidade. Assim, esta Norma considera que os ajustes devem 
ser contabilizados de acordo com as disposições contábeis aplicáveis à 
mudança de critério (ou prática) contábil. A esse respeito, o § 1º do 
art. 186 da Lei nº 6.404-76 determina que os correspondentes ajustes 
iniciais devem ser contabilizados na conta de lucros ou prejuízos acu-
mulados. A NBC TG 23 – Mudanças nas Práticas Contábeis, nas Es-
timativas e Correção de Erros requer que, além de discriminar os efei-
tos da adoção da nova prática contábil na conta de lucros ou prejuízos 
acumulados, a entidade deve demonstrar o balanço de abertura para 
cada conta ou grupo de contas relativo ao período mais antigo apre-
sentado para fins de comparação, bem como os demais valores com-
parativos apresentados, como se a nova prática contábil estivesse 
sempre em uso. Todavia, para fins da aplicação inicial da Lei nº 
11.638-07 e Medida Provisória nº 449-08, esta Norma desobriga as 
entidades quanto à aplicação dessa norma, ou seja, ao aplicar a Lei 
pela primeira vez, as entidades são requeridas apenas a aplicar o § 1º. 
do art. 186 acima referido.  

 
4. Embora desobrigadas de reapresentação das cifras comparati-

vas nos termos do item anterior, as entidades podem optar por efetuar 
essa reapresentação e, nesse caso, a presente Norma inclui dispensas 
específicas para evitar custos que, provavelmente, superariam os bene-
fícios para os preparadores e os usuários de demonstrações contábeis, 
além de determinadas outras exceções por razões práticas. 

 
Objetivo 
 
5. Esta Norma tem por objetivo assegurar que as primeiras de-

monstrações contábeis elaboradas de acordo com as novas práticas 
contábeis adotadas no Brasil, bem como as demonstrações contábeis 
intermediárias, que se refiram à parte do período coberto por essas 
demonstrações contábeis, contenham informações que:  

 
a) proporcionem um ponto de partida adequado para a contabili-

dade de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no Brasil; 
b)sejam transparentes para os usuários; 
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c) possam ser geradas a um custo que não supere os benefícios 
para os usuários. 

 
As informações intermediárias prestadas pelas entidades para fins 

de cumprimento de normas de órgãos reguladores, como, por exem-
plo, Informações Trimestrais – ITR ou Informações Financeiras Tri-
mestrais – IFT, estão fora do escopo desta Norma, uma vez que os 
órgãos reguladores já emitiram ou poderão emitir  normas e orienta-
ções específicas.  

 
6. A expressão “práticas contábeis adotadas no Brasil” é uma 

terminologia que abrange a legislação societária brasileira, os Pronun-
ciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidos pelo CPC ho-
mologados pelos órgãos reguladores, e práticas adotadas pelas entida-
des em assuntos não regulados, desde que atendam à NBC TG 
ESTRUTURA CONCEITUAL – Estrutura Conceitual para a Elabora-
ção e Apresentação das Demonstrações Contábeis emitido por este 
CFC e, por conseguinte, em consonância com as normas contábeis 
internacionais. 

 

Alcance 
 

7. A entidade deve aplicar esta Norma:  
 
a) em suas primeiras demonstrações contábeis elaboradas de a-

cordo com as novas práticas contábeis adotadas no Brasil; e 
b) em todas as demonstrações contábeis intermediárias, se hou-

ver, relacionadas a período que faça parte de suas primeiras demons-
trações contábeis elaboradas de acordo com as novas práticas contá-
beis adotadas no Brasil. 

 

8. Nos casos em que a entidade tiver tornado públicas as demons-
trações contábeis no exercício anterior, que continham declaração 
explícita e sem ressalvas de cumprimento das normas emitidas pelo 
IASB (International Accounting Standards Board), presume-se que 
todos os ajustes aplicáveis ao início do exercício mais antigo apresen-
tado são conhecidos e estão disponíveis. Assim, a entidade é encoraja-
da a adotar a alternativa prevista no item 10(b) ou, ainda, deixar de 
aplicar as dispensas desta Norma. 
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9. Esta Norma não se aplica às mudanças em práticas contábeis 
feitas por entidade que não decorram das exigências trazidas pela Lei 
nº 11.638-07 e Medida Provisória nº 449-08, tampouco às correções 
de erros na aplicação das práticas contábeis anteriormente adotadas. 
Tais mudanças ou correções de erros continuam a ser tratadas de acor-
do com a NBC TG 23 – Mudanças nas Práticas Contábeis, nas Esti-
mativas e Correção de Erros. 

 

Práticas contábeis e o balanço patrimonial inicial de acordo 
com a Lei nº 11.638-07 e Medida Provisória nº 449-08 
 

10. A entidade deve elaborar  balanço patrimonial inicial na data 
de transição para as novas práticas contábeis adotadas no Brasil, que é 
o ponto de partida para sua contabilidade de acordo com a Lei nº 
11.638-07 e Medida Provisória nº 449-08. Esse balanço patrimonial 
inicial deve ser elaborado de acordo com os termos desta Norma. Por 
exemplo: para uma entidade que tem seu exercício social coincidente 
com o ano-calendário, a data-base das primeiras demonstrações contá-
beis elaboradas de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no 
Brasil é 31 de dezembro de 2008. Nesse caso, a data de transição 
dependerá da opção feita pela entidade, constante dos itens 3 e 4, con-
siderando que: 

a) se optar por seguir estritamente o § 1º do art. 186 da Lei nº 
6.404-76, a data de transição será a abertura em 1º de janeiro de 2008 
ou o encerramento em 31 de dezembro de 2007; 

b) se optar por reapresentar cifras comparativas ajustadas con-
forme a NBC TG 23, a data de transição será o início do exercício 
mais antigo apresentado, ou seja, a abertura em 1º de janeiro de 2007 
ou o encerramento em 31 de dezembro de 2006. 

 

11. A entidade deve utilizar as mesmas práticas contábeis tanto no 
balanço patrimonial de encerramento do exercício em que as novas 
práticas contábeis introduzidas pela Lei nº 11.638-07 e Medida Provisó-
ria nº 449-08 forem implementadas (no exemplo do item 10, em 31 de 
dezembro de 2008), como no balanço inicial de transição. Assim, essas 
práticas contábeis utilizadas devem cumprir com todos os requisitos 
desta e das demais normas que estiverem em vigor na data de autoriza-
ção para conclusão de suas primeiras demonstrações contábeis elabora-
das de acordo com a Lei nº 11.638-07 e Medida Provisória nº 449-08. 

 



 431

12. Como regra geral e, observado o descrito no item 13 a seguir, 
a presente Norma requer que a entidade cumpra a Lei nº 11.638-07 e 
Medida Provisória nº 449-08 na data da autorização para encerramen-
to de suas primeiras demonstrações contábeis sob a vigência dessa 
Lei. Assim, no balanço patrimonial elaborado na data de transição, 
esta Norma requer que a entidade:  

a) reconheça todos os ativos e passivos, cujo reconhecimento é 
exigido pela Lei nº 11.638-07 e Medida Provisória nº 449-08; 

b) não reconheça itens como ativos ou passivos, se a Lei nº 
11.638-07 e Medida Provisória nº 449-08 não permitirem tal reconhe-
cimento; e 

c) aplique a nova prática contábil brasileira com atendimento in-
tegral à Lei nº 11.638-07 e Medida Provisória nº 449-08. 

 

13. Esta Norma permite dispensas para situações específicas nas 
quais o custo de cumpri-las supere os benefícios para os usuários das 
demonstrações contábeis, ou ainda, em áreas em que a aplicação das 
exigências é impraticável. Esta Norma também proíbe a aplicação 
retroativa da Lei nº 11.638-07 e Medida Provisória nº 449-08 em situ-
ações que exijam a aplicação de julgamento da administração sobre 
condições passadas, depois que o resultado de determinada transação 
já for conhecido.  

 

14. A entidade não deve aplicar as dispensas mencionadas no i-
tem anterior a outros itens por analogia. 

 

Instrumentos financeiros 
 

15. A entidade deve aplicar as regras de classificação e mensura-
ção de instrumentos financeiros previstas na Lei nº 11.638-07, na Me-
dida Provisória nº 449-08 e na NBC T 19.19 – Instrumentos Financei-
ros: Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação na data da transa-
ção, exceto: 

a) para os investimentos em participações societárias avaliados 
pelo método da equivalência patrimonial ou pelo método do custo; 

b) quanto ao descrito nos itens 16 a 18; e  
c) se essa classificação já estiver sendo adotada por entidade re-

guladora (por exemplo, para atendimento das normas do Banco Cen-
tral do Brasil e da Superintendência de Seguros Privados).   
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16. A classificação de determinado instrumento financeiro em de-
terminada categoria deve ser feita no momento original de seu regis-
tro. Na aplicação inicial da Lei nº 11.638-07 e Medida Provisória nº 
449-08, todavia, é permitido à entidade classificar os instrumentos 
financeiros na data de transição. Nos casos de instrumentos financei-
ros classificados como disponíveis para venda, a diferença entre o 
valor contábil e o valor justo, na data de transição, deve ser lançada 
na conta de ajuste de avaliação patrimonial no patrimônio líquido e, 
no caso dos instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado, essa diferença será registrada na conta de lucros ou 
prejuízos acumulados. No caso de instrumentos financeiros classifica-
dos pelo custo amortizado, se houver diferença entre o valor registra-
do e o novo valor calculado, deverá ser o ajuste registrado também na 
conta de lucros ou prejuízos acumulados. Para cada instrumento fi-
nanceiro relevante classificado na categoria de mensurado ao valor 
justo por meio do resultado ou disponível para venda no momento da 
transição, a entidade deve: 

a) mensurar os ativos e passivos financeiros nas demonstrações 
contábeis, considerando a nova classificação; e 

b) divulgar o valor pelo qual esses instrumentos estavam anteri-
ormente mensurados. 

 

17. Relativamente às operações para as quais, anteriormente, te-
nha sido aplicada contabilidade de operações de hedge (hedge accoun-
ting – aplicação do Regime de Competência aos efeitos de determina-
dos instrumentos financeiros derivativos de proteção – ver NBC T 
19.19 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento, Mensuração e 
Evidenciação) e que sejam afetadas pelas classificações dos instru-
mentos financeiros trazidas pela Lei nº 11.638-07 e Medida Provisória 
nº 449-08, a entidade deve avaliar os impactos que essa classificação 
tenha sobre a efetividade da operação e efetuar os ajustes necessários, 
considerando a continuidade, ou não, da contabilidade de hedge. 

 

18. É permitido à entidade aplicar contabilidade de operações de 
hedge na data de transição, desde que: (i) as condições que permitam 
a aplicação desse conceito sejam atendidas (NBC T 19.19 – Instru-
mentos Financeiros: Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação e 
normas internacionais de contabilidade); e (ii) a documentação neces-
sária para aplicação do conceito de contabilidade de operações de 
hedge esteja completada até a data-base da primeira demonstração 
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contábil anual de acordo com a Lei nº 11.638-07 e Medida Provisória 
nº 449-08 (referência especial às operações de hedge contidas na NBC 
TG 02 – Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de 
Demonstrações Contábeis). 

 

Arrendamento mercantil financeiro 
 

19. A nova Lei incorporou ao ativo imobilizado os direitos que 
tenham por objeto bens destinados à manutenção das atividades da 
entidade, ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes 
de operações que transfiram à entidade os benefícios, os riscos e o 
controle desses bens. Dessa forma, passou a abranger inclusive os 
bens que não são de propriedade da entidade, mas cujos controles, 
riscos e benefícios são por ela exercidos. Sendo assim, para os contra-
tos vigentes na data de transição e que apresentarem as características 
de arrendamento mercantil financeiro, em sua forma legal ou em sua 
essência econômica, considerados os fatos e as circunstâncias existen-
tes nessa data, a entidade arrendatária, para fins de elaboração de suas 
demonstrações contábeis, deve: 

a) registrar no ativo imobilizado, em conta específica, o bem ar-
rendado pelo valor justo ou, se inferior, pelo valor presente dos paga-
mentos mínimos do arrendamento mercantil, na data inicial do contra-
to, ajustado pela depreciação acumulada calculada desde a data do 
contrato até a data da transição; 

b) registrar, em conta específica, a obrigação por arrendamento 
mercantil financeiro pelo valor presente das contraprestações em aber-
to na data da transição; e 

c) registrar a diferença apurada em (a) e (b) acima, líquida dos e-
feitos fiscais, nos termos do item 55, contra lucros ou prejuízos acu-
mulados na data da transição;  

d) quaisquer custos diretos iniciais do arrendatário anteriormente 
reconhecidos no resultado do período não podem ser incorporados ao 
valor do ativo no balanço patrimonial na data de transição. 

 
A entidade arrendadora, por outro lado, para fins de elaboração 

de suas demonstrações contábeis, deve: 
a) efetuar a baixa do custo do ativo imobilizado e da correspon-

dente depreciação acumulada, contra lucros ou prejuízos acumulados 
na data da transição; e 

b) registrar o instrumento financeiro decorrente do arrendamento 



 434

financeiro como ativo realizável (contas a receber), contra lucros ou 
prejuízos acumulados, pelo valor presente das contraprestações em 
aberto na data de transição.  

 

Ativo diferido – despesas pré-operacionais e 
gastos com reestruturação 
 

20. A Lei nº 11.638-07 restringiu o lançamento de gastos no ativo 
diferido, mas, após isso, a Medida Provisória nº 449-08 extinguiu esse 
grupo de contas. Assim, os ajustes iniciais de adoção das novas Lei e 
Medida Provisória devem ser assim registrados: os gastos ativados 
que não possam ser reclassificados para outro grupo de ativos, devem 
ser baixados no balanço de abertura, na data de transição, mediante o 
registro do valor contra lucros ou prejuízos acumulados, líquido dos 
efeitos fiscais, nos termos do item 55 ou mantidos nesse grupo até sua 
completa amortização, sujeito à análise sobre recuperação conforme a 
NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos. No caso de 
ágio anteriormente registrado nesse grupo, análise meticulosa deve ser 
feita quanto à sua destinação: para o ativo intangível se relativo a va-
lor pago a terceiros, independentes, por expectativa de rentabilidade 
futura (goodwill); para investimentos, se pago por diferença entre 
valor contábil e valor justo dos ativos e passivos adquiridos; e para o 
resultado, como perda, se sem substância econômica. 

 

Ativo intangível 
 

21. O novo grupo de contas introduzido pela nova Lei está rela-
cionado a direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados 
à manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive 
o fundo de comércio adquirido. 

 

22. Um ativo intangível deve ser reconhecido no balanço se, e 
apenas se: 

a) for provável que os benefícios econômicos futuros esperados 
atribuíveis ao ativo sejam gerados em favor da entidade; 

b) o custo do ativo puder ser mensurado com segurança; e  
c) for identificável e separável, ou seja, puder ser separado da enti-

dade e vendido, transferido, licenciado, alugado ou trocado, seja individu-
almente ou em conjunto com um contrato, ativo ou passivo relacionado. 
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23. Considerando o exposto, os efeitos da adoção inicial da Lei nº 
11.638-07 e Medida Provisória nº 449-08 devem ser contabilizados 
como segue: 

a) Quando um ativo não cumprir os critérios de reconhecimento 
de ativo intangível, mas foi anteriormente reconhecido como ativo, 
este deve ser baixado na data de transição, mediante o registro do 
valor contra lucros ou prejuízos acumulados, líquido dos efeitos fis-
cais, nos termos do item 55. 

b) Quando um intangível existe na data da entrada em vigor da 
Lei nº 11.638-07 e o custo com o seu desenvolvimento atende aos 
critérios de reconhecimento como ativo intangível, mas não foi reco-
nhecido como ativo, a entidade não deve reconhecê-lo de forma retro-
ativa. O reconhecimento como ativo intangível deve ser feito de forma 
prospectiva, a partir da data de transição e da data em que são satis-
feitos os critérios de reconhecimento, nos termos previstos na NBC 
TG 04 – Ativo  Intangível.  

c) Os critérios de amortização que a entidade vinha adotando para 
seus ativos intangíveis devem ser mantidos, a não ser que norma espe-
cífica venha a determinar de forma diferente.  

 

Valor de recuperação de ativos 
 

24. A entidade deve aplicar a NBC TG 01 – Redução ao Valor Re-
cuperável de Ativos, a fim de: 

a) verificar se houve perda por redução ao valor de recuperação 
(impairment) ao adotar as novas práticas contábeis adotadas no Brasil; e 

b) medir a eventual perda por redução ao valor de recuperação 
existente, com o objetivo de complementar ou reverter perdas por 
redução ao valor de recuperação que possam ter sido constituídas an-
teriormente.  

 

25. Em termos de transição, a presente Norma reforça a orientação 
já contida no item 131 da NBC TG 01, de forma que: “deve ser aplicado 
somente prospectivamente, não sendo aplicável em bases retroativas, ou 
seja, no balanço de abertura. As desvalorizações ou as reversões de 
desvalorizações que resultam da adoção desta Norma devem ser reco-
nhecidas de acordo com esta Norma, ou seja, na demonstração do resul-
tado, a menos que um ativo seja contabilizado pelo valor reavaliado. A 
desvalorização ou a reversão de desvalorização de um ativo reavaliado 
deve ser tratada como uma diminuição ou um aumento de reavaliação.” 
Portanto, a NBC TG 01 aplica-se a partir do início do período ou do 
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exercício mais recente em que a entidade estiver adotando a Lei nº 
11.638-07 e a Medida Provisória nº 449-08 pela primeira vez. 

 

26. As estimativas usadas para determinar se a entidade deve re-
conhecer perda por redução ao valor de recuperação por ocasião da 
adoção das novas práticas contábeis adotadas no Brasil devem ser 
coerentes com as estimativas feitas para a mesma data de acordo com 
a prática contábil anteriormente selecionada pela entidade (após os 
ajustes para refletir eventuais diferenças nas práticas contábeis), a 
menos que existam provas objetivas de que aquelas estimativas esta-
vam erradas. A entidade deve informar o efeito de revisões posteriores 
a essas estimativas que não decorram de correção de erros objetivos 
como um acontecimento do período em que está adotando pela pri-
meira vez a Lei nº 11.638-07 e a Medida Provisória nº 449-08.  

 

Ajustes a valor presente 
 

27. De acordo com as novas práticas contábeis trazidas pela Lei 
nº 11.638-07 e Medida Provisória nº 449-08, os elementos integrantes 
do ativo e do passivo decorrentes de operações de longo prazo, ou de 
curto prazo, quando houver efeitos relevantes, devem ser ajustados a 
valor presente, tomando-se por base a data de origem da transação. 

 

28. Por se tratar de mudança em prática contábil, a entidade deve 
ajustar o balanço de abertura, na data de transição, mediante o regis-
tro do valor contra lucros ou prejuízos acumulados, líquido dos efeitos 
fiscais nos termos do item 55, a não ser que, no caso de passivo deri-
vado da aquisição de ativo não monetário, seja objetivamente identifi-
cável a parcela que teria sido ajustada ao referido ativo, caso esse ajus-
te a valor presente tivesse sido feito na data original da transação. 
Nesse caso, devem também ser ajustadas as depreciações, as amorti-
zações ou as exaustões acumuladas referentes a esse ativo. 

 

29. Admite-se, para fins de apuração do saldo inicial na data de 
transição, que o cálculo do ajuste a valor presente seja efetuado para 
todos os saldos em aberto, com base em cálculo global, desde que os 
itens ou saldos individuais de cada grupo de contas tenham caracterís-
ticas razoavelmente uniformes. E admite-se também que, na impossi-
bilidade de determinação da taxa de desconto com base nas condições 
da data da transação (item 27), utilizem-se taxas com base nas condi-
ções da data da transição. 
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Equivalência patrimonial 
 

30. A Lei nº 11.638-07 e a Medida Provisória nº 449-08 alteraram 
o conceito de coligada e o alcance da aplicação do método da equiva-
lência patrimonial dos investimentos em coligadas classificados no 
ativo permanente.  A partir da vigência dessas Lei e Medida Provisória, 
os investimentos em sociedades em que a administração tenha influên-
cia significativa, ou nas quais participe com 20% ou mais do capital 
votante, ou que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob contro-
le comum, serão avaliados pelo método de equivalência patrimonial. 

 

31. Os ajustes decorrentes da aplicação desses novos dispositivos 
na data de transição devem ser assim registrados: 

 

a) Para os investimentos adquiridos antes da data de transição 
que passarem a ser avaliados pelo método de equivalência patrimoni-
al, a diferença apurada na aplicação do método de equivalência patri-
monial, na data de transição, deve ser registrada contra lucros ou pre-
juízos acumulados. 

 

Alternativamente, a entidade pode retroagir o cálculo de equiva-
lência, apurando ágio ou deságio que teria sido gerado na data original 
do investimento feito, desde que as atuais circunstâncias para a aplica-
ção do método de equivalência estejam presentes. Nesse caso, a enti-
dade deve efetuar o cálculo do ágio ou deságio para todos os investi-
mentos efetuados no período que retroagir. Nessa situação, o ágio e/ou 
deságio deve ser contabilizado com indicação do fundamento econô-
mico que o determinou, isto é, (i) valor de mercado de ativos e passi-
vos da coligada diferente do valor contábil e/ou (ii) expectativa de 
rentabilidade futura. Os ágios que não possam ser justificados por 
esses fundamentos econômicos não se qualificam para ser reconheci-
dos como ativos e não devem ser contabilizados. O deságio terá o 
tratamento da normatização em vigor. 

 

b) Para os investimentos permanentes que deixarem de ser avali-
ados pelo método de equivalência patrimonial: 

(i) considerar o valor contábil do investimento, incluindo á-
gio ou deságio não amortizado e provisão para perdas, existente 
no balanço no início do exercício mais recente em que a entidade 
adotar a Lei nº 11.638-07 e a Medida Provisória nº 449-08 pela 
primeira vez, como novo valor de custo para fins de mensuração 
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futura e de determinação do seu valor recuperável e aplicação do 
previsto nos itens 15 a 18; 

(ii) contabilizar, em contrapartida desses investimentos, os 
dividendos que vierem a ser recebidos por conta de lucros que já 
tiverem sido reconhecidos por equivalência patrimonial.  

 

32. Os demais investimentos devem ser reclassificados de acordo 
com a intenção da administração, com aplicação do previsto nos itens 
15 a 18 (instrumentos financeiros) para aqueles que não se qualifi-
quem como investimentos no ativo não circulante (inciso IV do art. 
183 da Lei no 6.404-76 conforme redação dada pela Lei no 11.638-07 e 
Medida Provisória no 449-08).  

 

Prêmios recebidos na emissão de debêntures e doações 
e subvenções para investimentos 
 

33. A Lei nº 11.638-07 e a Medida Provisória nº 449-08 revoga-
ram a possibilidade de registro do prêmio recebido na emissão de de-
bêntures, das doações e das subvenções para investimentos diretamen-
te em conta de Reserva de Capital, no Patrimônio Líquido. Dessa for-
ma, os correspondentes valores passarão a ser lançados em conta de 
resultado do exercício ou do período, nas condições expostas pelas 
normas correspondentes que tratam desses itens. O art. 195-A da Lei 
nº 6.404-76, introduzido pela Lei nº 11.638-07, reza: “A assembleia 
geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar para 
a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de 
doações ou subvenções governamentais para investimentos, que pode-
rá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório”. Por ana-
logia, a parcela do lucro líquido decorrente da amortização de prêmio 
na emissão de debêntures pode também ser destinada para conta espe-
cífica para que não seja distribuída como dividendo. 

 

34. A presente Norma excepciona que o(s) resultado(s) de exercí-
cio(s) ou período(s) apresentado(s) para fins de comparação não se-
ja(m) apurado(s) como se essa prática contábil já estivesse em uso, 
naquele(s) exercício(s) ou período(s), como requerido para as demais 
mudanças de práticas contábeis. 

 

35. Os saldos das reservas de capital referentes aos prêmios rece-
bidos na emissão de debêntures e às doações e subvenções para inves-
timento, existentes no início do exercício social em que a entidade 
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adotar pela primeira vez a Lei nº 11.638-07 e Medida Provisória nº 
449-08, portanto exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2008, 
devem ser mantidos nessas respectivas contas até sua total utilização, 
na forma prevista na Lei das Sociedades por Ações.  

 

36. As entidades devem aplicar os critérios de reconhecimento de 
receita, nos termos da NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Gover-
namentais, em relação às subvenções geradas, ou que se tornarem 
recebíveis ou, ainda, compensáveis a partir do início do período ou do 
exercício social em que adotar pela primeira vez a Lei nº 11.638-07 e 
a Medida Provisória nº 449-08. 

 

37. Os prêmios recebidos na emissão de debêntures a partir do i-
nício do período ou do exercício de adoção inicial da Lei nº 11.638-07 
e Medida Provisória nº 449-08, devem ser registrados em conta de 
passivo, para apropriação ao resultado periodicamente nos termos das 
disposições contábeis aplicáveis previstas na NBC TG 08 – Custos de 
Transação e Prêmios na Emissão de Títulos e Valores Mobiliários. 

 

Reserva de reavaliação 
 

38. A Lei nº 11.638-07 eliminou a possibilidade de reavaliação 
espontânea de bens. Assim, os saldos existentes nas reservas de reava-
liação constituídas antes da vigência dessa Lei, inclusive as reavalia-
ções reflexas de controladas e coligadas, devem: 

a) ser mantidos até sua efetiva realização; ou 
b) ser estornados até o término do exercício social de 2008. 
 

39. Ao optar pelo item 38(a), o valor do ativo imobilizado reava-
liado existente no início do exercício social passa a ser considerado 
como o novo valor de custo para fins de mensuração futura e determi-
nação do valor recuperável. A reserva de reavaliação, no patrimônio 
líquido, continuará sendo realizada para a conta de lucros ou prejuízos 
acumulados, na mesma base que vinha sendo efetuada antes da pro-
mulgação da Lei nº 11.638-07. 

 

40. Ao optar pelo item 38(b), o estorno retroagirá à data de tran-
sição (vide item 10) estabelecida pela entidade quando da adoção 
inicial da Lei nº 11.638-07. O mesmo tratamento deve ser dado com 
referência à reversão dos impostos e contribuições diferidos, que fo-
ram registrados por ocasião da contabilização de reavaliação. 
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41. Além de suas reavaliações, as entidades devem observar a ne-
cessidade de uniformidade de tratamento entre a investidora e suas 
controladas e coligadas. A investidora deve determinar às suas contro-
ladas e recomendar às suas coligadas a adoção da mesma alternativa. 
Caso a coligada adote alternativa diferente daquela recomendada pela 
investidora, esta deve ajustar as demonstrações contábeis da investida 
quando da adoção do método de equivalência patrimonial, a fim de 
manter a uniformidade de procedimentos. 

 

Lucros acumulados  
 

42. Segundo a Lei das S.A., conforme modificação introduzida 
pela Lei nº 11.638-07, o lucro líquido do exercício deve ser integral-
mente destinado de acordo com os fundamentos contidos nos arts. 193 
a 197 da Lei das S.A. A referida Lei não eliminou a conta de lucros 
acumulados nem a demonstração de sua movimentação, que devem 
ser apresentadas como parte da demonstração das mutações do patri-
mônio líquido. Essa conta, entretanto, tem natureza absolutamente 
transitória e deve ser utilizada para a transferência do lucro apurado no 
período, para a contrapartida das reversões das reservas de lucros e 
para as destinações do lucro. 

 

43. Na elaboração das demonstrações contábeis ao término do 
exercício social em que adotar pela primeira vez a Lei nº 11.638-07, a 
administração da entidade deve propor a destinação de eventuais sal-
dos de lucros acumulados existentes.  

 

Aquisição de bens e serviços e remuneração com base 
em ações (stock options) 
 

44. Segundo a Lei nº 11.638-07 e a Medida Provisória nº 449-08, as 
participações de empregados e administradores, mesmo na forma de ins-
trumentos financeiros, que não se caracterizem como despesa, devem ser 
classificadas como resultado de participações, após a linha do imposto de 
renda. Assim, remunerações a empregados e administradores que não 
forem definidas em função, direta e proporcionalmente, do lucro da enti-
dade, são classificadas como custo ou despesa operacional. 

 

45. Em relação às práticas contábeis adotadas anteriormente, a 
Lei nº 11.638-07 e a Medida Provisória nº 449-08 trouxeram como 
novidade a previsão de que devem ser reconhecidas como despesas ou 
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participações as remunerações baseadas em ações liquidadas com 
instrumentos patrimoniais (por exemplo, ações ou opções de compra 
de ações) ou em dinheiro, bem como as aquisições de bens e serviços 
com as mesmas características. 

 

46. Nas remunerações e aquisições de bens e serviços a que se re-
ferem os dois itens anteriores, tanto de competência de resultados de 
exercícios anteriores ou posteriores à data de transição, devem ser 
observadas as disposições específicas da NBC TG 10 – Pagamento 
Baseado em Ações e, quanto à vigência, atenção especial deve ser 
dada ao que for estipulado pelo órgão regulador. 

 

Operações de incorporação, fusão e cisão 
realizadas entre partes independentes 
 

47. A Lei no 11.638-07, modificando o art. 226 da Lei das S/A, 
determinava que os ativos e os passivos adquiridos em operação de 
incorporação, fusão e cisão realizada entre partes independentes, pre-
cedida de transferência de controle, fossem  registrados pelo seu valor 
justo. Esteve em audiência pública minuta de Pronunciamento Técni-
co do CPC para disciplinar as operações de Combinação de Negócios 
em que era mencionada a possibilidade de sua alteração em função de 
eventual modificação na legislação. Durante essa audiência pública foi 
editada a Medida Provisória no 449-08 que aboliu a exigência estabe-
lecida pela Lei no 11.638-07. 

 

48. O CPC, à luz dessas alterações, deliberou não emitir o Pro-
nunciamento cuja minuta esteve em audiência pública, inclusive por 
conter apenas parte das normas internacionais de contabilidade sobre a 
matéria, deixando para emitir em 2009, com validade para a partir de 
2010, o Pronunciamento completo sobre Combinação de Negócios. 

 

49. Por outro lado, a NBC TG 04 – Ativo Intangível determina, 
em seu item 107, que ativo intangível com vida útil indefinida não 
deve ser amortizado. Todavia, essa mesma Norma excluiu de sua a-
brangência, em seu item 2(b), o ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (goodwill), ou seja, aquele decorrente da diferença entre o valor 
pago ou a pagar e o montante líquido do valor justo de todos os ativos, 
inclusive os identificáveis e passíveis de mensuração, e de todos os 
passivos, inclusive contingentes, da entidade ou negócio adquirido. 
Mencionou, ainda, seu item 129, que a forma de apuração e reconhe-
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cimento desse ágio seria objeto de norma específica pelo CFC. E a 
normatização deliberou pela cessação dessa amortização do ativo in-
tangível a partir de 2009. Dessa forma, com a decisão de emissão ape-
nas em 2009 dessa norma específica, torna-se necessária a equalização 
do tratamento da amortização do citado ágio (goodwill) com os de-
mais ativos intangíveis de vida útil indefinida.  

 

50. À luz da necessidade de equalização mencionada no item an-
terior, determina esta Norma que o ágio por expectativa de rentabili-
dade futura (goodwill) passe a deixar de ser sistematicamente amorti-
zado a partir do exercício social que se iniciar em 1o de janeiro de 
2009 ou após. Ressalta-se, todavia, que esse ágio está submetido ao 
teste de recuperabilidade a que se refere a NBC TG 01 – Redução ao 
Valor Recuperável de Ativos. 

 

Demonstrações do valor adicionado e dos fluxos de caixa  
 

51. De acordo com o art. 7º da Lei nº 11.638-07, as demonstra-
ções dos fluxos de caixa e do valor adicionado podem ser divulgadas 
no primeiro ano de vigência dessa Lei, sem a indicação dos valores 
correspondentes ao exercício anterior. Tendo em vista a descontinui-
dade da apresentação da Demonstração das Origens e Aplicações de 
Recursos em função da alteração da Lei no 6.404 provocada pela Lei 
no 11.638-07, fica dispensada a sua apresentação para o exercício an-
terior à data de transição. 

 

52. A presente Norma, embora não traga exigência diferente da 
Lei, encoraja fortemente a preparação e a publicação das de-
monstrações dos fluxos de caixa e do valor adicionado para fins de 
comparação. Adicionalmente, caso a entidade já tenha preparado e 
divulgado espontaneamente as referidas demonstrações, deverá apre-
sentá-las de forma comparativa no primeiro ano de vigência da Lei nº 
11.638-07, mesmo que sob os critérios de avaliação e classificação 
vigentes à época se houver opção pelo contido no item 10(a). 

 

Primeira avaliação periódica da vida útil-econômica 
dos bens do imobilizado 
 

53. Segundo o inciso II do § 3º do art. 183 da Lei nº 6.404-76, a-
crescentado pela Lei nº 11.638-07, e Medida Provisória nº 449-08, “A 
companhia deverá efetuar, periodicamente, análise sobre a recupera-
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ção dos valores registrados no imobilizado e no intangível, a fim de 
que sejam: .... II - revisados e ajustados os critérios utilizados para 
determinação da vida útil-econômica estimada e para cálculo da de-
preciação, exaustão e amortização”. 

 

54. Neste momento de transição, a presente Norma excepciona 
que a primeira das análises periódicas referidas no item anterior pro-
duza efeitos contábeis até o término do exercício que se iniciar a partir 
de 1º de janeiro de 2009. 

 

Efeitos tributários da aplicação inicial da Lei nº 11.638-07 
e Medida Provisória nº 449-08 
 

55. Os eventuais efeitos tributários da aplicação, pela primeira vez, 
da Lei nº 11.638-07 e Medida Provisória nº 449-08 devem ser registrados 
conforme as normas existentes, mais precisamente a que trata da Contabi-
lização do Imposto de Renda e da Contribuição Social. 

 

Divulgação 
 

56. As seguintes divulgações devem ser efetuadas quando uma 
entidade adotar a Lei nº 11.638-07 e a Medida Provisória nº 449-08 
pela primeira vez: 

a) Declaração, em nota explicativa, da base de elaboração e apre-
sentação das demonstrações contábeis, de que está adotando pela pri-
meira vez a Lei nº 11.638-07 e Medida Provisória nº 449-08. 

b) Apresentação do sumário das práticas contábeis modificadas, 
acompanhado de demonstração dos efeitos no resultado e no patrimô-
nio líquido da adoção inicial da Lei nº 11.638-07 e Medida Provisória 
nº 449-08, com a finalidade de suprir informações quanto à compara-
bilidade do resultado e do patrimônio líquido com os valores que seri-
am obtidos caso não tivessem existido essas modificações. Com isso 
fica dispensada a divulgação do balanço inicial ajustado. 

c) Divulgação, em notas explicativas, das opções relevantes efe-
tuadas pela administração, previstas ao longo desta Norma. 

 
 
 
 
 
 

(1) Publicada no DOU, de 23-01-09. 
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RESOLUÇÃO CFC nº 1.350(1) 

de 16 de junho de 2011 
 
 

Dá nova redação à NBC TG 15 – Com-
binação de Negócios. 

 
 
O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercí-

cio de suas atribuições legais e regimentais e com fundamento no dis-
posto na alínea “f” do art. 6º do Decreto-Lei n.º 9.295-46, alterado 
pela Lei n.º 12.249-10, 

 
RESOLVE:  
 
Art. 1º Dar nova redação à NBC TG 15 – Combinação de Negó-

cios, tendo em vista a edição do Pronunciamento Técnico CPC 15 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) que tem por base a 
IFRS 3 do IASB (BV 2011). 

 
Art. 2º Revogar a Resolução CFC nº 1.175-09, publicada no 

DOU, Seção I, de 4-08-09. 
 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2011. 
 
Brasília, 16 de junho de 2011. 
 
Juarez Domingues Carneiro – Presidente 
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NBC TG 15 (R3) – Combinação de Negócios 
 

A letra R mais o número que identifica sua alteração (R1, R2, ...) foi adicionada à sigla da 
Norma para identificar o número da consolidação e facilitar a pesquisa no site do CFC. As 
citações desta Norma em outras é identifica pela sua sigla sem a referência a R1, R2, pois, essas 
referências são sempre da norma em vigor, evitando, assim, que em cada alteração da norma 
não haja necessidade de se ajustar as citações em outras normas 

 
Índice Item 
OBJETIVO  1 
ALCANCE  2 
IDENTIFICAÇÃO DE COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS 3 
MÉTODO DE AQUISIÇÃO 4 – 53 
Identificação do adquirente 6 – 7 
Determinação da data de aquisição 8 – 9 
Reconhecimento e mensuração de ativo identificável adquirido, de passivo 
assumido e de participação de não controlador na adquirida 

10 – 31 

Reconhecimento 10 – 17 
Condições de reconhecimento 11 – 14 
Classificação ou designação de ativo identificável adquirido e passivo assumido 
em combinação de negócios 

15 –17 

Mensuração 18 – 20 
Exceções no reconhecimento ou na mensuração 21 – 31 

Exceções no reconhecimento 22 – 23 
Passivo contingente 22 – 23 

Exceções no reconhecimento e na mensuração 24 – 28 
Tributos sobre o lucro 24 – 25 
Benefícios a empregados 26 
Ativos de indenização 27 – 28 

Exceções na mensuração 29 – 31 
Direito readquirido 29 
Transações com pagamento baseado em ações 30 
Ativo mantido para venda 31 

Reconhecimento e mensuração do ágio por expectativa de rentabilidade futura 
(goodwill) ou do ganho proveniente de compra vantajosa 

32 – 40 

Compra vantajosa 34 – 36 
Contraprestação transferida em troca do controle da adquirida 37 – 40 

Contraprestação contingente 39 – 40 
Orientações adicionais para aplicação do método de aquisição a tipos específi-
cos de combinação de negócios 

41 – 44 

Combinação de negócios realizada em estágios 41 – 42 
Combinação de negócios realizada sem a transferência de contraprestação 43 – 44 
Período de mensuração 45 – 50 
Determinação do que é parte da operação da combinação de negócios 51 – 53 
Custos relacionados à aquisição 53 
MENSURAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO SUBSEQUENTES 54 – 58 
Direito readquirido 55 
Passivo contingente 56 
Ativo de indenização 57 
Contraprestação contingente 58 
DIVULGAÇÃO 59 – 63 
VIGÊNCIA E TRANSIÇÃO 
Vigência 

64 – 67 
64 – 64C 

Transição 65 – 67 
Tributos sobre o lucro 67 



 446

APÊNDICE A – GLOSSÁRIO DE TERMOS UTILIZADOS NA NORMA 
APÊNDICE B – GUIA DE APLICAÇÃO DA NORMA 
APÊNDICE C – EXEMPLOS ILUSTRATIVOS 

 

 

Objetivo 

1. O objetivo desta Norma é aprimorar a relevância, a confiabili-
dade e a comparabilidade das informações que a entidade fornece em 
suas demonstrações contábeis acerca de combinação de negócios e 
sobre seus efeitos. Para esse fim, esta Norma estabelece princípios e 
exigências da forma como o adquirente: 

(a) reconhece e mensura, em suas demonstrações contábeis, os 
ativos identificáveis adquiridos, os passivos assumidos e as participa-
ções societárias de não controladores na adquirida; 

(b) reconhece e mensura o ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (goodwill adquirido) advindo da combinação de negócios ou o 
ganho proveniente de compra vantajosa; e  

(c) determina quais as informações que devem ser divulgadas 
para possibilitar que os usuários das demonstrações contábeis avaliem 
a natureza e os efeitos financeiros da combinação de negócios. 

Alcance 

2. Esta Norma é aplicável às operações ou a outros eventos que 
atendam à definição de combinação de negócios. Esta Norma não se 
aplica: 

(a) na contabilização da formação de negócios em conjunto em 
suas demonstrações contábeis; (4) 

(b) na aquisição de ativo ou grupo de ativos que não constitua 
negócio nos termos desta Norma. Nesse caso, o adquirente deve iden-
tificar e reconhecer os ativos identificáveis adquiridos individualmen-
te (incluindo aqueles que atendam à definição de ativo intangível e o 
critério para seu reconhecimento de acordo com a NBC TG 04 – Ativo 
Intangível) e os passivos assumidos. O custo do grupo deve ser aloca-
do individualmente aos ativos identificáveis e aos passivos que o 
compõem com base em seus respectivos valores justos na data da 
compra. Operações e eventos desse tipo não geram ágio por expectati-
va de rentabilidade futura (goodwill); 

(c) em combinação de entidades ou negócios sob controle co-
mum (os itens B1 a B4 contêm orientações adicionais). 
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2A. Os requisitos desta Norma não se aplicam à aquisição por en-
tidade de investimento, conforme definido na NBC TG 36 – Demons-
trações Consolidadas, de investimento em controlada que deva ser 
mensurado ao valor justo por meio do resultado. (3) 

 

Identificação de combinação de negócios 

3. A entidade deve determinar se uma operação ou outro evento é 
uma combinação de negócios pela aplicação da definição utilizada nesta 
Norma, a qual exige que os ativos adquiridos e os passivos assumidos 
constituam um negócio. Se os ativos adquiridos não constituem um 
negócio, a entidade deve contabilizar a operação ou o evento como 
aquisição de ativos. Os itens B5 a B12 fornecem orientações sobre a 
identificação de uma combinação de negócios e a definição de negócio. 

Método de aquisição 

4. A entidade deve contabilizar cada combinação de negócios pe-
la aplicação do método de aquisição. 

5. A aplicação do método de aquisição exige: 

(a) identificação do adquirente; 
(b) determinação da data de aquisição; 
(c) reconhecimento e mensuração dos ativos identificáveis ad-

quiridos, dos passivos assumidos e das participações societárias de 
não controladores na adquirida; e 

(d) reconhecimento e mensuração do ágio por expectativa de 
rentabilidade futura (goodwill) ou do ganho proveniente de compra 
vantajosa. 

Identificação do adquirente 

6. Para cada combinação de negócios, uma das entidades envol-
vidas na combinação deve ser identificada como o adquirente. 

7. As orientações da NBC TG 36 – Demonstrações Consolidadas 
devem ser utilizadas para identificar o adquirente, que é a entidade que 
obtém o controle da adquirida. Quando ocorrer uma combinação de 
negócios e essas orientações da NBC TG 36 não indicarem claramente 
qual das entidades da combinação é o adquirente, os fatores indicados 
nos itens B14 a B18 devem ser considerados nessa determinação. 
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Determinação da data de aquisição 

8. O adquirente deve identificar a data de aquisição, que é a data 
em que o controle da adquirida é obtido. 

9. A data em que o adquirente obtém o controle da adquirida ge-
ralmente é a data em que o adquirente legalmente transfere a contra-
prestação pelo controle da adquirida, adquire os ativos e assume os 
passivos da adquirida – a data de fechamento do negócio. Contudo, o 
adquirente pode obter o controle em data anterior ou posterior à data 
de fechamento. Por exemplo, a data de aquisição antecede a data de 
fechamento se o contrato escrito determinar que o adquirente venha a 
obter o controle da adquirida em data anterior à data de fechamento. O 
adquirente deve considerar todos os fatos e as circunstâncias pertinen-
tes na identificação da data de aquisição. 

Reconhecimento e mensuração de ativo identificável 
adquirido, de passivo assumido e de participação de 
não controlador na adquirida 
Reconhecimento 

10. A partir da data de aquisição, o adquirente deve reconhecer, 
separadamente do ágio por expectativa de rentabilidade futura (good-
will ), os ativos identificáveis adquiridos, os passivos assumidos e 
quaisquer participações de não controladores na adquirida. O reconhe-
cimento de ativos identificáveis adquiridos e de passivos assumidos 
está sujeito às condições especificadas nos itens 11 e 12. 

 

Condições de reconhecimento 

11. Para se qualificarem para reconhecimento, como parte da a-
plicação do método de aquisição, os ativos identificáveis adquiridos e 
os passivos assumidos devem atender, na data da aquisição, às defini-
ções de ativo e de passivo dispostas na NBC TG ESTRUTURA 
CONCEITUAL – Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresen-
tação das Demonstrações Contábeis. Por exemplo, os custos que o 
adquirente espera, porém não está obrigado a incorrer no futuro, para 
efetivar um plano para encerrar uma atividade da adquirida, ou os 
custos para realocar ou desligar empregados da adquirida não consti-
tuem um passivo na data da aquisição. Portanto, o adquirente não deve 
reconhecer tais custos como parte da aplicação do método de aquisi-
ção. Em vez disso, o adquirente deve reconhecer tais custos em suas 
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demonstrações contábeis pós-combinação de acordo com o disposto 
em outras normas, interpretações e comunicados técnicos do CFC. 

12. Adicionalmente, para fins de reconhecimento, como parte da 
aplicação do método de aquisição, os ativos identificáveis adquiridos e 
os passivos assumidos devem fazer parte do que o adquirente e a ad-
quirida (ou seus ex-proprietários) trocam na operação de combinação 
de negócios, em vez de serem resultado de operações separadas. O 
adquirente deve aplicar as orientações dos itens 51 a 53 para determi-
nar quais ativos adquiridos e passivos assumidos fazem parte da ope-
ração de troca para obtenção do controle da adquirida, bem como 
quais resultam de operações separadas, se houver, e que devem ser 
contabilizados de acordo com suas naturezas e com as normas, inter-
pretações e comunicados técnicos do CFC aplicáveis. 

13. A aplicação do princípio e as condições de reconhecimento 
pelo adquirente podem resultar no reconhecimento de alguns ativos e 
passivos que não tenham sido anteriormente reconhecidos como tais 
nas demonstrações contábeis da adquirida. Por exemplo, o adquirente 
deve reconhecer os ativos intangíveis identificáveis adquiridos, como 
uma marca ou uma patente ou um relacionamento com clientes, os 
quais não foram reconhecidos como ativos nas demonstrações contá-
beis da adquirida por terem sido desenvolvidos internamente e os res-
pectivos custos terem sido registrados como despesa. 

14. Os itens B28 a B40 fornecem orientações para o reconheci-
mento de arrendamentos mercantis operacionais e ativos intangíveis. 
Os itens 22 a 28 especificam os tipos de ativos identificáveis e os pas-
sivos assumidos que incluem itens para os quais esta Norma prevê 
limitadas exceções ao princípio e às condições de reconhecimento. 

 

Classificação ou designação de ativo identificável 
adquirido e passivo assumido em combinação de negócios 

15. Na data da aquisição, o adquirente deve classificar ou desig-
nar os ativos identificáveis adquiridos e os passivos assumidos da 
forma necessária para aplicar subsequentemente outras normas, inter-
pretações e comunicados técnicos do CFC. O adquirente deve fazer 
essas classificações ou designações com base nos termos contratuais, 
nas condições econômicas, nas políticas contábeis ou operacionais e 
em outras condições pertinentes que existiam na data da aquisição. 
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16. Em algumas situações, as normas, interpretações e comunica-
dos técnicos do CFC podem exigir tratamentos contábeis diferenciados 
dependendo da forma como a entidade classifica ou faz a designação de 
determinado ativo ou passivo. Exemplos de classificação ou designação 
que o adquirente deve fazer com base nas condições pertinentes, exis-
tentes à data da aquisição, incluem, porém não se limitam a: 

(a) classificar ativos e passivos financeiros específicos como 
mensurados ao valor justo por meio do resultado, ou como ativo fi-
nanceiro disponível para venda, ou ainda como ativo financeiro man-
tido até o vencimento, em conformidade com o disposto na NBC TG 
38 (R1) – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração; 

(b) designar um instrumento derivativo como instrumento de 
proteção (hedge), de acordo com a NBC TG 38; e  

(c) determinar se um derivativo embutido deveria ser separado 
do contrato principal, de acordo com a NBC TG 38 (que é uma ques-
tão de “classificação”, conforme essa Norma utiliza tal termo). 

17. Esta Norma prevê duas exceções ao princípio do item 15: 

(a) classificação de um contrato de arrendamento mercantil 
como arrendamento operacional ou financeiro, conforme a NBC TG 
06 – Operações de Arrendamento Mercantil; e 

(b) classificação de um contrato como contrato de seguro, con-
forme a NBC TG 11 – Contratos de Seguro. 

O adquirente deve classificar tais contratos com base em suas 
cláusulas contratuais e em outros fatores na data de início do contrato 
(ou, na data da alteração contratual, que pode ser a mesma que a data 
da aquisição, caso suas cláusulas tenham sido modificadas de forma a 
alterar sua classificação). 

Mensuração 

18. O adquirente deve mensurar os ativos identificáveis adquiri-
dos e os passivos assumidos pelos respectivos valores justos da data 
da aquisição. 

19. Em cada combinação de negócios, o adquirente deve mensu-
rar, na data da aquisição, os componentes da participação de não con-
troladores na adquirida que representem nessa data efetivamente ins-
trumentos patrimoniais e confiram a seus detentores uma participação 
proporcional nos ativos líquidos da adquirida em caso de sua liquida-
ção, por um dos seguintes critérios: 



 451

(a) pelo valor justo, ou  
(b) pela participação proporcional atual conferida pelos instru-

mentos patrimoniais nos montantes reconhecidos dos ativos líquidos 
identificáveis da adquirida. 

Todos os demais componentes da participação de não controlado-
res devem ser mensurados ao valor justo na data da aquisição, a me-
nos que outra base de mensuração seja requerida pelas normas, inter-
pretações e comunicados técnicos do CFC. 

20. Os itens 24 a 31 especificam os tipos de ativos identificáveis e 
passivos assumidos que incluem itens para os quais esta Norma prevê 
limitadas exceções ao princípio de mensuração.(2) 

Exceções no reconhecimento ou na mensuração 

21. Esta Norma prevê limitadas exceções aos princípios de reco-
nhecimento e de mensuração. Os itens 22 a 31 determinam os itens 
específicos para os quais são previstas exceções e também a natureza 
dessas exceções. O adquirente deve contabilizar esses itens pela apli-
cação das exigências dispostas nos itens 22 a 31, o que vai resultar em 
alguns itens sendo: 

(a) reconhecidos pela aplicação de condições de reconhecimen-
to adicionais àquelas previstas nos itens 11 e 12, ou pela aplicação das 
exigências de outras normas, interpretações e comunicados técnicos 
do CFC, com resultados diferentes dos que seriam obtidos mediante 
aplicação do princípio e das condições de reconhecimento; 

(b) mensurados por montante diferente do seu valor justo na da-
ta da aquisição. 

 

Exceções no reconhecimento 

Passivo contingente 

22. A NBC TG 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 
Contingentes define “passivo contingente” como: 

(a) uma possível obrigação que resulta de eventos passados e 
cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um 
ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle da enti-
dade; ou 

(b) uma obrigação presente que resulta de eventos passados, 
mas que não é reconhecida porque: 
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(i) não é provável que uma saída de recursos que incorporam 
benefícios econômicos seja exigida para liquidar a obrigação; ou 

(ii)  o montante da obrigação não pode ser mensurado com sufi-
ciente confiabilidade. 

23. As exigências da NBC TG 25 – Provisões, Passivos Contin-
gentes e Ativos Contingentes não se aplicam na determinação de quais 
passivos contingentes devem ser reconhecidos na data da aquisição. 
Em vez disso, o adquirente deve reconhecer, na data da aquisição, um 
passivo contingente assumido em combinação de negócios se ele for 
uma obrigação presente que surge de eventos passados e se o seu valor 
justo puder ser mensurado com confiabilidade. Portanto, de forma 
contrária à NBC TG 25, o adquirente deve reconhecer, na data da aqui-
sição, um passivo contingente assumido em combinação de negócios, 
mesmo se não for provável que sejam requeridas saídas de recursos 
(incorporando benefícios econômicos) para liquidar a obrigação. O item 
56 orienta a contabilização subsequente de passivos contingentes. 

 

Exceções no reconhecimento e na mensuração 

Tributos sobre o lucro 

24. O adquirente deve reconhecer e mensurar ativos e passivos 
fiscais diferidos, advindos dos ativos adquiridos e dos passivos assu-
midos em uma combinação de negócios, de acordo com a NBC TG 32 
– Tributos sobre o Lucro. 

25. O adquirente deve contabilizar os potenciais efeitos fiscais de 
diferenças temporárias e de prejuízos fiscais (ou bases negativas de 
contribuição social sobre o lucro líquido) da adquirida existentes na 
data da aquisição ou originados da aquisição, de acordo com a NBC 
TG 32 – Tributos sobre o Lucro. 

 

Benefícios a empregados 

26. O adquirente deve reconhecer e mensurar um passivo (ou ativo, 
se houver) relacionado aos contratos da adquirida relativos a benefícios a 
empregados, conforme a NBC TG 33 – Benefícios a Empregados. 

 

Ativos de indenização 

27. Em combinação de negócios, o vendedor pode ser contratu-
almente obrigado a indenizar o adquirente pelo resultado de uma in-
certeza ou contingência relativa a todo ou parte de ativo ou passivo 
específico. Por exemplo, o vendedor pode indenizar o adquirente con-
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tra perdas que fiquem acima de um determinado valor ou relativas a 
um passivo decorrente de contingência específica; em outras palavras, 
a vendedora garante que a obrigação da adquirente não excede deter-
minado valor. Como resultado, o adquirente obtém um ativo por inde-
nização. O adquirente deve reconhecer um ativo por indenização ao 
mesmo tempo em que ele reconhece o item objeto da indenização, men-
surado nas mesmas bases daquele item a ser indenizado e sujeito à ava-
liação da necessidade de constituir provisão para valores incobráveis. 
Portanto, se a indenização é relativa a ativo ou passivo reconhecido na 
data da aquisição e mensurado ao valor justo nessa data, o adquirente 
deve reconhecer, na data de aquisição, o ativo de indenização pelo seu 
valor justo nessa data. Se um ativo de indenização for mensurado a 
valor justo, os efeitos de incertezas sobre o fluxo de caixa futuro dos 
valores que se espera receber já integram o valor justo calculado, de 
forma que uma avaliação separada de valores incobráveis não é neces-
sária (o item B41 fornece orientação aplicada a esse dispositivo). 

28. Em algumas circunstâncias, a indenização pode estar relacio-
nada a ativo ou passivo abrangidos pela exceção aos princípios de reco-
nhecimento e mensuração. Por exemplo, uma indenização pode decor-
rer de passivo contingente não reconhecido na data da aquisição por não 
ter sido possível mensurar o seu valor justo com confiabilidade nessa 
data. Alternativamente, um ativo de indenização pode decorrer de ativo 
ou passivo não mensurado ao valor justo na data da aquisição, como por 
exemplo, os provenientes de benefícios a empregados. Nesses casos, os 
ativos de indenização devem ser reconhecidos e mensurados com base 
em premissas consistentes com aquelas utilizadas para mensurar o item 
objeto da indenização, estando sujeitos à avaliação da administração 
quanto às perdas potenciais por valores incobráveis e estando também 
sujeitos a quaisquer limitações contratuais para o montante da indeniza-
ção. O item 57 fornece orientações sobre a contabilização subsequente 
de ativo de indenização. 

 

Exceções na mensuração 

Direito readquirido 

29. O adquirente deve mensurar o valor de direito readquirido, 
reconhecido como ativo intangível, com base no prazo contratual re-
manescente do contrato que lhe deu origem, independentemente de os 
participantes do mercado considerarem a potencial renovação do con-
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trato na mensuração do valor justo desse ativo intangível. Os itens 
B35 e B36 fornecem orientações para aplicação dessa exigência. (2) 

 
Transações com pagamento baseado em ações 

30. O adquirente deve mensurar um passivo ou um instrumento 
patrimonial relacionado a plano de benefício com pagamento baseado 
em ações da adquirida ou à substituição de plano de benefício com 
pagamento baseado em ações da adquirida por plano de benefício com 
pagamento baseado em ações da adquirente de acordo com o método 
previsto na NBC TG 10 – Pagamento Baseado em Ações na data da 
aquisição (essa Norma faz referência ao resultado da aplicação desse 
método como a “mensuração baseada no mercado” do plano de bene-
fício baseado em ações). 

 

Ativo mantido para venda 

31. O adquirente deve mensurar um ativo não circulante da ad-
quirida (ou um grupo destinado à venda) que estiver classificado como 
mantido para venda na data da aquisição de acordo com a NBC TG 31 
– Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinu-
ada, pelo seu valor justo menos as despesas de venda, conforme pre-
visto nos itens 15 a 18 da citada Norma. 

Reconhecimento e mensuração do ágio por expectativa 
de rentabilidade futura (goodwill) ou do ganho proveniente 
de compra vantajosa 
 

32. O adquirente deve reconhecer o ágio por expectativa de ren-
tabilidade futura (goodwill), na data da aquisição, mensurado pelo 
montante que (a) exceder (b) abaixo: 

(a) a soma: 
(i) da contraprestação transferida em troca do controle da adqui-

rida, mensurada de acordo com esta Norma, para a qual geralmente 
se exige o valor justo na data da aquisição (ver item 37); 

(ii)  do montante de quaisquer participações de não controla-
dores na adquirida, mensuradas de acordo com esta Norma; e  
(iii)  no caso de combinação de negócios realizada em estágios 

(ver itens 41 e 42), o valor justo, na data da aquisição, da parti-
cipação do adquirente na adquirida imediatamente antes da 
combinação; 

(b) o valor líquido, na data da aquisição, dos ativos identificá-



 455

veis adquiridos e dos passivos assumidos, mensurados de acordo com 
esta Norma. 

33. Em combinação de negócios em que o adquirente e a adquiri-
da (ou seus ex-proprietários) trocam somente participações societárias, 
o valor justo, na data da aquisição, da participação na adquirida pode 
ser mensurado com maior confiabilidade que o valor justo da partici-
pação societária no adquirente. Se for esse o caso, o adquirente deve 
determinar o valor do ágio por expectativa de rentabilidade futura 
(goodwill) utilizando o valor justo, na data da aquisição, da participa-
ção societária na adquirida em vez do valor justo da participação soci-
etária transferida. Para determinar o valor do ágio por expectativa de 
rentabilidade futura (goodwill) em combinação de negócios onde ne-
nhuma contraprestação é efetuada para obter o controle da adquirida, o 
adquirente deve utilizar o valor justo, na data da aquisição, da partici-
pação do adquirente na adquirida, no lugar do valor justo, na data da 
aquisição, da contraprestação transferida – item 32(a)(i). Os itens B46 
a B49 fornecem orientações para aplicação dessa exigência. (2) 

 

Compra vantajosa 

34. Ocasionalmente, um adquirente pode realizar uma compra 
vantajosa, assim entendida como sendo uma combinação de negócios 
cujo valor determinado pelo item 32(b) é maior que a soma dos valo-
res especificados no item 32(a). Caso esse excesso de valor permaneça 
após a aplicação das exigências contidas no item 36, o adquirente deve 
reconhecer o ganho resultante, na demonstração de resultado do exer-
cício, na data da aquisição. O ganho deve ser atribuído ao adquirente. 

35. Uma compra vantajosa pode acontecer, por exemplo, em 
combinação de negócios que resulte de uma venda forçada, na qual o 
vendedor é compelido a agir dessa forma. Contudo, as exceções de 
reconhecimento e mensuração para determinados itens, como disposto 
nos itens 22 a 31, também podem resultar no reconhecimento de ga-
nho (ou mudar o valor do ganho reconhecido) em compra vantajosa. 

36. Antes de reconhecer o ganho decorrente de compra vantajosa, 
o adquirente deve promover uma revisão para se certificar de que to-
dos os ativos adquiridos e todos os passivos assumidos foram corre-
tamente identificados e, portanto, reconhecer quaisquer ativos ou pas-
sivos adicionais identificados na revisão. O adquirente também deve 
rever os procedimentos utilizados para mensurar os valores a serem 
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reconhecidos na data da aquisição, como exigido por esta Norma, para 
todos os itens abaixo:  

(a) ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos; 
(b) participação de não controladores na adquirida, se houver;  
(c) no caso de combinação de negócios realizada em estágios, 

qualquer participação societária anterior do adquirente na adquirida; e 
(d) a contraprestação transferida para obtenção do controle da 

adquirida. 

O objetivo da revisão é assegurar que as mensurações reflitam 
adequadamente a consideração de todas as informações disponíveis na 
data da aquisição. 

 

Contraprestação transferida em troca do controle 
da adquirida 

37. A contraprestação transferida em troca do controle da adqui-
rida em combinação de negócios deve ser mensurada pelo seu valor 
justo, o qual deve ser calculado pela soma dos valores justos na data 
da aquisição: a) dos ativos transferidos pelo adquirente; b) dos passi-
vos incorridos pelo adquirente junto aos ex-proprietários da adquirida; 
e c) das participações societárias emitidas pelo adquirente. (Contudo, 
qualquer parcela de plano de benefício com pagamento baseado em 
ações do adquirente trocada por plano de benefício com pagamento 
baseado em ações da adquirida em poder dos seus empregados e in-
cluída no cômputo da contraprestação transferida na combinação de 
negócios deve ser mensurada de acordo com o item 30 e não pelo seu 
valor justo). Exemplos de formas potenciais de contraprestação trans-
ferida incluem caixa, outros ativos, um negócio ou uma controlada do 
adquirente, uma contraprestação contingente, ações ordinárias, ações 
preferenciais, quotas de capital, opções, opções não padronizadas - 
warrants, bônus de subscrição e participações em entidades de mútuo 
(associações, cooperativas, etc.). 

38. A contraprestação transferida pode incluir itens do ativo ou 
passivo do adquirente cujos valores contábeis sejam diferentes de seus 
valores justos na data da aquisição (por exemplo, ativo não monetário 
ou um negócio do adquirente). Nesse caso, o adquirente deve remensu-
rar, na data da aquisição, os ativos ou os passivos transferidos pelos 
respectivos valores justos e reconhecer o ganho ou a perda resultante, se 
houver, na demonstração do resultado. Contudo, quando os ativos e os 
passivos transferidos permanecem dentro da entidade combinada após a 
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combinação de negócios (por exemplo, porque ativos ou passivos são 
transferidos para a adquirida e não para seus ex-proprietários), o adqui-
rente permanece no controle dos mesmos. Nessa situação, o adquirente 
deve mensurar tais ativos e passivos pelos seus respectivos valores con-
tábeis imediatamente antes da data da aquisição. Não se deve reconhe-
cer ganho ou perda sobre ativos ou passivos que o adquirente já contro-
lava antes e continua a controlar após a combinação de negócios. 

 

Contraprestação contingente 

39. A contraprestação que o adquirente transfere em troca do con-
trole sobre a adquirida deve incluir qualquer ativo ou passivo resultan-
te de acordo com uma contraprestação contingente (ver item 37). O 
adquirente deve reconhecer a contraprestação contingente pelo seu 
valor justo na data da aquisição como parte da contraprestação transfe-
rida em troca do controle da adquirida. 

40. O adquirente deve classificar a obrigação de pagar uma contra-
prestação contingente que satisfaça a definição de instrumento financeiro 
como passivo financeiro ou como componente do patrimônio líquido, 
com base nas definições de instrumento patrimonial e passivo financeiro, 
constantes do item 11 da NBC TG 39 – Instrumentos Financeiros: Apre-
sentação. O adquirente deve classificar uma contraprestação contingente 
como ativo quando o acordo conferir ao adquirente o direito de reaver 
parte da contraprestação já transferida, se certas condições específicas 
forem satisfeitas. O item 58 fornece orientações sobre a contabilização 
subsequente de contraprestações contingentes. (4) 

Orientações adicionais para aplicação do método de 
aquisição a tipos específicos de combinação de negócios 
Combinação de negócios realizada em estágios 

41. O adquirente pode obter o controle de uma adquirida na qual 
ele mantinha uma participação de capital imediatamente antes da data 
da aquisição. Por exemplo, em 31 de dezembro de 20X1, a entidade 
“A” possui 35% de participação no capital (votante e total) da entida-
de “B”, sem controlá-la. Nessa data, a entidade “A” compra mais 40% 
de participação de capital (votante e total) na entidade “B”, obtendo o 
controle sobre ela. Esta Norma denomina essa operação como combi-
nação de negócios realizada em estágios, algumas vezes refere-se 
também como sendo uma aquisição passo a passo (step acquisition). 
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42. Em combinação de negócios realizada em estágios, o adqui-
rente deve mensurar novamente sua participação anterior na adquirida 
pelo valor justo na data da aquisição e deve reconhecer no resultado 
do período o ganho ou a perda resultante, se houver, ou em outros 
resultantes abrangentes, conforme apropriado. Em períodos contábeis 
anteriores, o adquirente pode ter reconhecido ajustes no valor contábil 
de sua participação anterior na adquirida, cuja contrapartida tenha sido 
contabilizada como outros resultados abrangentes (em Ajustes de 
Avaliação Patrimonial), em seu patrimônio líquido (por exemplo, 
porque os investimentos na adquirida foram classificados como dispo-
níveis para venda). Nesse caso, o valor contabilizado pelo adquirente 
em outros resultados abrangentes deve ser reconhecido nas mesmas 
bases que seriam exigidas caso o adquirente tivesse alienado sua parti-
cipação anterior na adquirida (ou seja, deve ser reclassificado para a 
demonstração do resultado do período). 

Combinação de negócios realizada sem a transferência de con-
traprestação 

43. O adquirente pode obter o controle de uma adquirida sem efe-
tuar a transferência de contraprestação. O método de aquisição para 
contabilizar uma combinação de negócios também se aplica a esse 
tipo de combinação. Tais circunstâncias incluem: 

(a) a adquirida recompra um número tal de suas próprias ações 
de forma que determinado investidor (o adquirente) acaba obtendo o 
controle sobre ela; 

(b) direito de veto de não controladores que antes impedia o 
adquirente de controlar a adquirida perde efeito; 

(c) adquirente e adquirida combinam seus negócios por meio de 
acordos puramente contratuais. O adquirente não efetua nenhuma 
contraprestação em troca do controle da adquirida e também não de-
tém qualquer participação societária na adquirida, nem na data de 
aquisição tampouco antes dela. Exemplos de combinação de negócios 
alcançada por contrato independente incluem, quando permitidas le-
galmente, juntar dois negócios por meio de acordo contratual (stapling 
arrangements) ou da formação de corporação duplamente listada (du-
al listed corporation(*))(**). 
 
(*) Dual-listed company ou companhia duplamente listada é uma estrutura 

corporativa na qual duas companhias funcionam como uma única enti-
dade operacional por meio de contrato de equalização, mantendo identi-



 459

dades jurídicas separadas e listagens também separadas em bolsa ou bol-
sas de valores. As duas companhias continuam a existir, têm dois con-
juntos separados de acionistas, mas concordam em dividir os riscos e be-
nefícios de seus negócios operacionais na proporção fixa contratada. O 
contrato de equalização assegura o uso dos direitos de voto, de dividen-
dos e outros. Normalmente têm administradores comuns e estrutura ad-
ministrativa única.  

(**) A literatura especializada assim qualifica essas duas modalidades de 
acordos contratuais: stapling arrangements – trata-se geralmente de a-
cordos contratuais firmados entre duas partes por meio dos quais os va-
lores mobiliários emitidos por uma entidade legal são combinados com 
os valores mobiliários emitidos por outra entidade legal. Esses valores 
mobiliários, que recebem usualmente a alcunha de “valores mobiliários 
aglutinados” (stapled securities), são então cotados por um único preço 
de mercado e não podem ser negociados ou transferidos separadamente. 
Dual-listed corporation – em ditas transações, nenhuma contrapresta-
ção é transferida pelas companhias envolvidas e os contratos são execu-
tados pelas partes com o propósito de equalizar direitos dos sócios das 
companhias contratantes. Entre os direitos abarcados por esses acordos 
contratuais estão presentes, com frequência, o direito de voto, o direito a 
dividendos, os direitos relativos a decisões de governança e a atos prati-
cados por administradores. Muito embora as entidades legais sejam 
mantidas separadamente (isto é, os valores mobiliários de cada entidade 
envolvida no contrato são, usualmente, negociados e cotados separada-
mente nos mercados onde são listados), uma corporação duplamente lis-
tada (dual listed corporation) é, em essência, similar a uma combinação 
de negócios em que os sócios das respectivas sociedades compartilham 
riscos e benefícios das duas entidades. Historicamente, a Securities and 
Exchange Commission – SEC nos EUA tem exigido que ditas transa-
ções sejam tratadas contabilmente como combinação de negócios. 

44. Em combinação alcançada por meio de acordo puramente 
contratual, o adquirente deve atribuir aos proprietários da adquirida o 
valor dos ativos líquidos da adquirida reconhecidos conforme esta 
Norma. Em outras palavras, a participação societária na adquirida 
mantida por outras partes que não o adquirente constitui a participação 
de não controladores na adquirida, a ser apresentada nas demonstra-
ções contábeis do adquirente pós-combinação, mesmo que 100% da 
participação de capital na adquirida sejam tratados como participação 
de não controladores. 
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Período de mensuração 

45. Quando a contabilização inicial de uma combinação de negó-
cios estiver incompleta ao término do período de reporte em que a 
combinação ocorrer, o adquirente deve, em suas demonstrações con-
tábeis, reportar os valores provisórios para os itens cuja contabilização 
estiver incompleta. Durante o período de mensuração, o adquirente 
deve ajustar retrospectivamente os valores provisórios reconhecidos 
na data da aquisição para refletir qualquer nova informação obtida 
relativa a fatos e circunstâncias existentes na data da aquisição, a qual, 
se conhecida naquela data, teria afetado a mensuração dos valores 
reconhecidos. Durante o período de mensuração, o adquirente também 
deve reconhecer adicionalmente ativos ou passivos, quando nova infor-
mação for obtida acerca de fatos e circunstâncias existentes na data da 
aquisição, a qual, se conhecida naquela data, teria resultado no reconhe-
cimento desses ativos e passivos naquela data. O período de mensuração 
termina assim que o adquirente obtiver as informações que buscava sobre 
fatos e circunstâncias existentes na data da aquisição, ou quando ele con-
cluir que mais informações não podem ser obtidas. Contudo, o período de 
mensuração não pode exceder a um ano da data da aquisição. 

46. O período de mensuração é o período que se segue à data da 
aquisição, durante o qual o adquirente pode ajustar os valores provisó-
rios reconhecidos para uma combinação de negócios. O período de 
mensuração fornece um tempo razoável para que o adquirente obtenha 
as informações necessárias para identificar e mensurar, na data da 
aquisição, e de acordo com esta Norma, os seguintes itens: 

(a) os ativos identificáveis adquiridos, os passivos assumidos e 
qualquer participação de não controladores na adquirida; 

(b) a contraprestação transferida pelo controle da adquirida (ou 
outro montante utilizado na mensuração do ágio por expectativa de 
rentabilidade futura – goodwill); 

(c) no caso de combinação de negócios realizada em estágios, a 
participação detida pelo adquirente na adquirida imediatamente antes 
da combinação; e 

(d) o ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) ou 
o ganho por compra vantajosa. 

47. O adquirente deve considerar todos os fatores pertinentes para 
determinar se a informação obtida após a data de aquisição teria resul-
tado em ajuste nos valores provisórios reconhecidos ou se essa infor-
mação é proveniente de eventos que ocorreram após a data da aquisi-
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ção. Fatores pertinentes incluem a data em que a informação adicional 
é obtida, bem como se o adquirente consegue identificar uma razão 
para a alteração dos valores provisórios. É mais provável que uma 
informação obtida logo após a data da aquisição represente circuns-
tâncias existentes na data de aquisição do que uma informação obtida 
vários meses depois. Por exemplo, a menos que um evento interveni-
ente que altere o valor justo possa ser identificado, a venda de ativo 
para terceiros logo após a data da aquisição por um valor significati-
vamente diferente do valor justo mensurado provisoriamente para esse 
ativo constitui um evento indicativo de que o valor provisório reco-
nhecido provavelmente estava errado. (2) 

48. O adquirente deve reconhecer aumento (ou redução) nos valores 
provisórios reconhecidos para um ativo identificável (ou passivo assumi-
do) por meio de aumento (ou redução) no ágio por expectativa de rentabi-
lidade futura (goodwill). Contudo, por vezes, uma nova informação obti-
da durante o período de mensuração pode resultar em ajuste nos valores 
provisórios de mais de um ativo ou de um passivo. Por exemplo, o adqui-
rente pode ter assumido um passivo em função do pagamento de perdas e 
danos relativos a um acidente em uma das instalações fabris da adquirida, 
o qual é total ou parcialmente coberto pela apólice de seguro da adquiri-
da. Se o adquirente obtém nova informação durante o período de mensu-
ração sobre o valor justo desse passivo na data da aquisição, o ajuste no 
ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) resultante da mu-
dança no valor provisório do respectivo passivo será compensado (no 
todo ou em parte) pelo correspondente ajuste no ágio por expectativa de 
rentabilidade futura (goodwill) resultante da mudança no valor provisório 
reconhecido inicialmente para a indenização a ser recebida da seguradora. 

49. Durante o período de mensuração, o adquirente deve reco-
nhecer os ajustes nos valores provisórios como se a contabilização da 
combinação de negócios tivesse sido completada na data da aquisição. 
Portanto, o adquirente deve revisar e ajustar a informação comparativa 
para períodos anteriores ao apresentado em suas demonstrações con-
tábeis, sempre que necessário, incluindo mudança na depreciação, na 
amortização ou em qualquer outro efeito reconhecido na demonstra-
ção de resultado, ao completar a contabilização inicial. 

50. Após o encerramento do período de mensuração, o adquirente 
deve revisar os registros contábeis da combinação de negócios somente 
para corrigir erros, em conformidade com o disposto na NBC TG 23 – 
Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. 
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Determinação do que é parte da operação da 
combinação de negócios 

51. Adquirente e adquirida podem ter relacionamento ou acordo 
contratual prévio antes do início das negociações para a combinação de 
negócios, ou ainda podem fazer acordos, durante as negociações, que são 
distintos da combinação de negócios. Em qualquer dessas situações, o 
adquirente deve identificar todos os valores que não fazem parte do que 
adquirente e adquirida (ou seus ex-proprietários) trocaram para efetivar a 
combinação de negócios, ou seja, valores que não fazem parte da troca 
para obtenção do controle da adquirida. O adquirente deve reconhecer 
como parte da aplicação do método de aquisição somente a contrapresta-
ção transferida pelo controle da adquirida e os ativos adquiridos e os pas-
sivos assumidos na obtenção do controle da adquirida. As operações se-
paradas devem ser contabilizadas de acordo com as normas, interpreta-
ções e comunicados técnicos do CFC pertinentes. 

52. Uma operação realizada pelo adquirente ou em seu nome, ou 
ainda uma operação realizada primordialmente em benefício do adqui-
rente ou da entidade combinada, e não em benefício da adquirida (ou de 
seus ex-proprietários) antes da combinação, provavelmente é uma ope-
ração separada. Os itens abaixo são exemplos de operações separadas 
que não devem ser incluídas na aplicação do método de aquisição: 

(a) uma operação realizada em essência para liquidar uma rela-
ção preexistente entre o adquirente e a adquirida; 

(b) uma operação realizada em essência para remunerar os em-
pregados ou ex-proprietários da adquirida por serviços futuros; e 

(c) uma operação realizada em essência para reembolsar a ad-
quirida ou seus ex-proprietários por custos do adquirente relativos à 
aquisição. 

Os itens B50 a B62 fornecem orientações relacionadas a essas e-
xigências. 

Custos relacionados à aquisição 

53. Os custos diretamente relacionados à aquisição são custos que 
o adquirente incorre para efetivar a combinação de negócios. Esses 
custos incluem honorários de profissionais e consultores, tais como 
advogados, contadores, peritos, avaliadores; custos administrativos 
gerais, inclusive custos decorrentes da manutenção de departamento 
de aquisições; e custos de registro e emissão de títulos de dívida e de 
títulos patrimoniais. O adquirente deve contabilizar os custos direta-
mente relacionados à aquisição como despesa no período em que fo-
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rem incorridos e os serviços forem recebidos, com apenas uma exce-
ção. Os custos decorrentes da emissão de títulos de dívida e de títulos 
patrimoniais devem ser reconhecidos de acordo com a NBC TG 08 – 
Custos de Transação e Prêmios na Emissão de Títulos, a NBC TG 38 
– Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração e a NBC 
TG 39 – Instrumentos Financeiros: Apresentação. 

 

Mensuração e contabilização subsequentes 

54. Em geral, o adquirente deve mensurar e contabilizar, subse-
quentemente, os ativos adquiridos, os passivos assumidos ou incorri-
dos e os instrumentos patrimoniais emitidos em combinação de negó-
cios conforme outras normas, interpretações e comunicados técnicos 
do CFC pertinentes, dependendo de suas respectivas naturezas. Con-
tudo, esta Norma fornece orientações sobre mensuração e contabiliza-
ção subsequentes para os seguintes ativos adquiridos, passivos assu-
midos ou incorridos e instrumentos patrimoniais emitidos em uma 
combinação de negócios: 

(a) direitos readquiridos; 
(b) passivos contingentes reconhecidos na data da aquisição; 
(c) ativos de indenização; e 
(d) contraprestações contingentes. 
O item B63 fornece orientação para aplicação dessas exigências. 

Direito readquirido  

55. O direito readquirido reconhecido como ativo intangível deve 
ser amortizado pelo prazo remanescente do contrato pelo qual o direi-
to tiver sido outorgado. O adquirente que, subsequentemente, vender o 
direito readquirido para terceiro deve incluir o valor contábil líquido 
do ativo intangível na determinação do ganho ou da perda decorrente 
da alienação do mesmo.  

Passivo contingente 

56. Após o reconhecimento inicial e até que o passivo seja liqui-
dado, cancelado ou extinto, o adquirente deve mensurar qualquer pas-
sivo contingente reconhecido em combinação de negócios pelo maior 
valor entre: 

(a) o montante pelo qual esse passivo seria reconhecido pelo 
disposto na NBC TG 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 
Contingentes; e 

(b) o montante pelo qual o passivo foi inicialmente reconheci-
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do, deduzido da amortização acumulada, quando cabível, reconhecida 
conforme a NBC TG 30 – Receitas. 

Essa exigência não se aplica aos contratos contabilizados de a-
cordo com a NBC TG 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimen-
to e Mensuração. 

 

Ativo de indenização 

57. Ao final de cada exercício social subsequente, o adquirente 
deve mensurar qualquer ativo de indenização reconhecido na data da 
aquisição nas mesmas bases do ativo ou do passivo indenizável, sujei-
to a qualquer limite contratual sobre o seu valor e, para o caso de um 
ativo por indenização não mensurado subsequentemente pelo valor 
justo, sujeito à avaliação da administração acerca de seu valor recupe-
rável. O adquirente deve baixar o ativo por indenização somente se o 
ativo for realizado, pelo recebimento ou pela venda, ou pela perda do 
direito à indenização. 

Contraprestação contingente 

58. Algumas alterações no valor justo da contraprestação contingen-
te que o adquirente venha a reconhecer após a data da aquisição podem 
ser resultantes de informações adicionais que o adquirente obtém após a 
data da aquisição sobre fatos e circunstâncias já existentes nessa data. 
Essas alterações são ajustes do período de mensuração conforme disposto 
nos itens 45 a 49. Todavia, alterações decorrentes de eventos ocorridos 
após a data de aquisição, tais como o cumprimento de meta de lucros; o 
alcance de um preço por ação especificado; ou ainda o alcance de deter-
minado estágio de projeto de pesquisa e desenvolvimento não são ajustes 
do período de mensuração. O adquirente deve contabilizar as alterações 
no valor justo da contraprestação contingente que não constituam ajustes 
do período de mensuração da seguinte forma: 

(a) a contraprestação contingente classificada como componente 
do patrimônio líquido não está sujeita a nova mensuração e sua liquida-
ção subsequente deve ser contabilizada dentro do patrimônio líquido; 

(b) outra contraprestação contingente, que: (4) 

(i) estiver dentro do alcance da NBC TG 38, deve ser mensura-
da ao valor justo em cada data de balanço e mudanças no valor 
justo devem ser reconhecidas no resultado do período de acordo 
com a citada Norma; (4) 
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(ii)  não estiver dentro do alcance da NBC TG 38, deve ser 
mensurada pelo valor justo em cada data de balanço e mudanças 
no valor justo devem ser reconhecidas no resultado do período. (4) 

Divulgação 

59. O adquirente deve divulgar informações que permitam aos 
usuários das demonstrações contábeis avaliarem a natureza e os efei-
tos financeiros de combinação de negócios que ocorra: 

(a) durante o período de reporte corrente; ou 

(b) após o final do período de reporte, mas antes de autorizada a 
emissão das demonstrações contábeis. 

60. Para cumprir os objetivos do item 59, o adquirente deve di-
vulgar as informações especificadas nos itens B64 a B66. 

61. O adquirente deve divulgar as informações que permitam aos 
usuários das demonstrações contábeis avaliar os efeitos financeiros 
dos ajustes reconhecidos no período de reporte corrente pertinentes às 
combinações de negócios que ocorreram no período corrente ou em 
períodos anteriores. 

62. Para cumprir os objetivos do item 61, o adquirente deve di-
vulgar as informações especificadas no item B67. 

63. Se as divulgações exigidas por este e outras normas, interpre-
tações e comunicados técnicos do CFC não forem suficientes para 
cumprir os objetivos estabelecidos nos itens 59 e 61, o adquirente 
deve divulgar toda e qualquer informação adicional necessária para 
que esses objetivos sejam cumpridos. 

Vigência e transição 

Vigência 

64. Esta Norma deve ser aplicada prospectivamente para as com-
binações de negócios a partir da data indicada pelo órgão regulador 
que aprová-lo. 

64A. [Eliminado]. 

64B. A revisão procedida na NBC TG 15 alterou os itens 19, 30 e 
B56, além de ter incluído os itens B62A e B62B. A aplicação desses 
itens alterados deve ser feita de modo prospectivo. Se permitida apli-
cação antecipada, tal fato deve ser devidamente evidenciado em nota 
explicativa anexa às demonstrações contábeis. 
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64C. A revisão procedida na NBC TG 15 também incluiu os itens 
65A a 65E. Se permitida aplicação antecipada, tal fato deve ser devi-
damente evidenciado em nota explicativa anexa às demonstrações 
contábeis. Esses itens devem ser aplicados a saldos de contrapresta-
ções contingentes advindas de combinações de negócios cujas datas 
de aquisição sejam anteriores à data em que a entidade primeiramente 
aplica esta Norma (antes de sua revisão). 

Transição 

65. Os ativos e os passivos que surgirem de combinações de ne-
gócios, cujas datas de aquisição sejam anteriores à aplicação desta 
Norma, não devem ser ajustados por conta de sua aplicação. 

65A. Saldos de contraprestações contingentes advindas de com-
binações de negócios cujas datas de aquisição sejam anteriores à data 
em que a entidade primeiramente aplica esta Norma (antes de sua 
revisão) não devem ser ajustados logo na sua primeira aplicação (já na 
versão revisada). Os itens 65B a 65E devem ser aplicados nas contabi-
lizações subsequentes de referidos saldos. Os itens 65B a 65E não 
devem ser aplicados na contabilização dos saldos de contraprestações 
contingentes advindas de combinações de negócios cujas datas de aqui-
sição ocorram na data ou após a data em que a entidade primeiramente 
aplica esta Norma (antes de sua revisão). Os itens 65B a 65E tratam 
exclusivamente de combinações de negócios cujas datas de aquisição 
sejam anteriores à aplicação desta Norma (antes de sua revisão). 

65B. Se um acordo de combinação de negócios prevê um ajuste 
no custo da transação, sendo contingente a eventos futuros, o adqui-
rente deve incluir o montante do ajuste no custo da transação de com-
binação de negócios na data de aquisição, caso seja provável de o 
ajuste ocorrer e caso ele possa ser mensurado com confiabilidade. 

65C. Um acordo de combinação de negócios pode permitir que 
sejam procedidos ajustes no custo da transação que sejam contingen-
tes a um ou mais eventos futuros. O ajuste pode, por exemplo, ser 
contingente a um nível específico de lucros a ser mantido ou a ser 
alcançado em períodos futuros, ou ao preço de mercado de instrumen-
tos emitidos que precisa ser mantido. É usualmente possível estimar o 
montante desse ajuste no momento da contabilização inicial da com-
binação de negócios sem colocar em dúvida a confiabilidade da in-
formação, mesmo que alguma incerteza exista. Se eventos futuros não 
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vierem a ocorrer ou a estimativa precisar ser revisada, o custo da com-
binação de negócios precisará ser consequentemente ajustado. 

65D. Entretanto, quando um acordo de combinação de negócios 
previr esse ajuste, ele não será incluído no custo da combinação de negó-
cios no momento da sua contabilização inicial caso não seja provável de o 
ajuste ocorrer ou caso ele não possa ser mensurado com confiabilidade. 
Se tal ajuste se tornar provável subsequentemente e puder ser mensurado 
com confiabilidade, a contraprestação adicional deverá ser tratada como 
ajuste no custo da transação de combinação de negócios. 

65E. Em algumas situações, o adquirente pode ser requerido a fazer 
pagamentos subsequentes ao vendedor como compensação pela redução 
no valor de ativos dados, instrumentos patrimoniais emitidos ou passivos 
assumidos ou incorridos pelo adquirente em troca do controle da adquiri-
da. Esse é o caso, por exemplo, quando o adquirente garante o preço de 
mercado de um instrumento patrimonial ou de um instrumento de dívida 
como parte do custo da combinação de negócios e é exigido a fazer emis-
sões adicionais de instrumentos patrimoniais ou de instrumentos de dívi-
da para recompor o custo originalmente determinado. Nesses casos, ne-
nhum acréscimo no custo da combinação de negócios deve ser reconhe-
cido. No caso de instrumentos patrimoniais, o valor justo do pagamento 
adicional deve ser compensado com igual redução no valor atribuído aos 
instrumentos inicialmente emitidos. No caso de instrumentos de dívida, o 
pagamento adicional deve ser considerado redução no prêmio ou acrés-
cimo no deságio observado na emissão inicial. 

66. A entidade, como a entidade de mútuo, que não tiver aplicado 
esta Norma e tiver contabilizado uma ou mais combinações de negó-
cios pelo método de aquisição deve aplicar as disposições transitórias 
previstas nos itens B68 e B69. 

Tributos sobre o Lucro 

67. Para combinações de negócios cuja data de aquisição seja an-
terior à data de início de vigência desta Norma, o adquirente deve 
cumprir prospectivamente as exigências que constam do item 68 da 
NBC TG 32 – Tributos sobre o Lucro. Isso significa que o adquirente 
não deve ajustar a contabilização de combinações de negócios anterio-
res por conta de alterações anteriormente reconhecidas nos ativos fis-
cais diferidos registrados. Contudo, a partir da data em que esta Nor-
ma for aplicada, o adquirente deve reconhecer como ajuste no resulta-
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do do período (ou se a NBC TG 32 exigir, fora do resultado do perío-
do) as alterações nos ativos fiscais diferidos registrados. 

 

Em razão dessas alterações, as disposições não alteradas desta 
Norma são mantidas e a sigla da NBC TG 15 (R2), publicada no 
DOU, Seção I, de 17-4-14, passa a ser NBC TG 15 (R3). 

 

As alterações desta Norma entram em vigor na data de sua publi-
cação, aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro 
de 2015. 

 

Brasília, 21 de novembro de 2014. 
 

Zulmir Ivânio Breda – Presidente em exercício 
 
Apêndice A 
 
Glossário de termos utilizados na Norma 

Este apêndice é parte integrante desta Norma. 

Adquirida é o negócio ou negócios cujo controle é obtido pelo adqui-
rente por meio de combinação de negócios. 

Adquirente é a entidade que obtém o controle da adquirida. 

Data da aquisição é a data em que o adquirente obtém efetivamente o 
controle da adquirida. 

Negócio é um conjunto integrado de atividades e ativos capaz de ser 
conduzido e gerenciado para gerar retorno, na forma de dividendos, 
redução de custos ou outros benefícios econômicos, diretamente a 
seus investidores ou outros proprietários, membros ou participantes. 

Combinação de negócios é uma operação ou outro evento por meio do 
qual um adquirente obtém o controle de um ou mais negócios, inde-
pendentemente da forma jurídica da operação. Nesta Norma, o termo 
abrange também as fusões que se dão entre partes independentes (in-
clusive as conhecidas por true mergers ou merger of equals). 

Contraprestação contingente são obrigações contratuais, assumidas 
pelo adquirente na operação de combinação de negócios, de transferir 
ativos adicionais ou participações societárias adicionais aos ex-
proprietários da adquirida, caso certos eventos futuros ocorram ou 
determinadas condições sejam satisfeitas. Contudo, uma contrapresta-
ção contingente também pode dar ao adquirente o direito de reaver 
parte da contraprestação previamente transferida ou paga, caso deter-
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minadas condições sejam satisfeitas. 

Participação societária, para os propósitos desta Norma, essa expres-
são é utilizada de forma ampla, tanto no sentido da participação de um 
investidor no capital de suas investidas, quanto da participação em 
entidades de mútuo (associações, cooperativas, etc.). 

Valor justo é preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que 
seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não 
forçada entre participantes do mercado na data de mensuração (ver 
NBC TG 46). (2) 

Ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill)  é um ativo 
que representa benefícios econômicos futuros resultantes de outros 
ativos adquiridos em uma combinação de negócios, os quais não são 
individualmente identificados e separadamente reconhecidos. 

Identificável: um ativo é identificável quando ele: (a) for separável, ou 
seja, capaz de ser separado ou dividido da entidade e vendido, transfe-
rido, licenciado, alugado ou trocado, individualmente ou em conjunto 
com outros ativos e passivos ou contrato relacionado, independente-
mente da intenção da entidade em fazê-lo; ou (b) surge de um contrato 
ou de outro direito legal, independentemente de esse direito ser trans-
ferível ou separável da entidade e de outros direitos e obrigações. 

Ativo intangível é um ativo não monetário identificável sem substân-
cia física. 

Entidade de mútuo é uma entidade, exceto aquela cuja propriedade 
integral é de um investidor, que gera distribuição de resultados, custos 
baixos ou outros benefícios econômicos diretamente para seus pro-
prietários, membros ou participantes (tal como uma entidade de segu-
ros mútuos, associação ou uma cooperativa). 

Participação de não controladores é a parte do patrimônio líquido de 
controlada não atribuível direta ou indiretamente à controladora (ante-
riormente denominados “minoritários”). 

Proprietário, para os propósitos desta Norma, esse termo é utilizado, 
de forma ampla, tanto para incluir os detentores de participação socie-
tária em uma sociedade, quanto os proprietários, membros ou partici-
pantes de entidade de mútuo (associação, cooperativa, etc.). 
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Apêndice B 
 

Guia de aplicação da Norma 

Este apêndice é parte integrante desta Norma. 

Combinação de negócios de entidades sob controle comum – 
aplicação do item 2(c) 

B1. Esta Norma não se aplica a combinação de negócios de entida-
des ou negócios sob controle comum. A combinação de negó-
cios envolvendo entidades ou negócios sob controle comum é 
uma combinação de negócios em que todas as entidades ou ne-
gócios da combinação são controlados pela mesma parte ou par-
tes, antes e depois da combinação de negócios, e esse controle 
não é transitório. 

B2. Um grupo de indivíduos deve ser considerado como controlador de 
uma entidade quando, pelo resultado de acordo contratual, eles co-
letivamente têm o poder para governar suas políticas financeiras e 
operacionais de forma a obter os benefícios de suas atividades. 
Portanto, uma combinação de negócios está fora do alcance desta 
Norma quando o mesmo grupo de indivíduos tem, pelo resultado 
de acordo contratual, o poder coletivo final para governar as políti-
cas financeiras e operacionais de cada uma das entidades da com-
binação de forma a obter os benefícios de suas atividades, e esse 
poder coletivo final não é transitório. 

B3. A entidade pode ser controlada por um indivíduo ou grupo de in-
divíduos agindo em conjunto sob acordo contratual e esse indiví-
duo ou grupo de indivíduos pode não estar obrigado às exigências 
de divulgação de demonstrações contábeis nos padrões do CFC. 
Portanto, nesse caso, não é necessário que as entidades da combi-
nação sejam incluídas no mesmo conjunto de demonstrações con-
tábeis consolidadas para uma combinação de negócios ser conside-
rada como envolvendo entidades sob controle comum. 

B4. A extensão da participação de não controladores em cada enti-
dade da combinação, antes ou depois da combinação de negó-
cios, não é relevante para determinar se a combinação envolve 
entidades sob controle comum. Da mesma forma, não é relevan-
te para determinar se uma combinação envolve entidades sob 
controle comum o fato de uma das entidades da combinação ser 
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uma controlada e ter sido excluída das demonstrações contábeis 
consolidadas. 

Identificação de combinação de negócios – aplicação do item 3 

B5. Esta Norma define uma combinação de negócios como a opera-
ção ou outro evento em que o adquirente obtém o controle de 
um ou mais negócios. O adquirente pode obter o controle da 
adquirida de diversas formas, como por exemplo: 

(a) pela transferência de caixa, equivalentes de caixa ou outros 
ativos (incluindo ativos líquidos que se constituam em um 
negócio); 

(b) pela assunção de passivos; 
(c) pela emissão de instrumentos de participação societária; 
(d) por mais de um dos tipos de contraprestação acima; ou 
(e) sem a transferência de nenhuma contraprestação, inclusive 

por meio de acordos puramente contratuais (ver item 43). 
B6. Uma combinação de negócios, por razões legais, fiscais ou ou-

tras, pode ser estruturada de diversas formas, as quais incluem, 
mas não se limitam a: 

(a) um ou mais negócios tornam-se controladas de um adqui-
rente ou ocorre uma fusão entre o adquirente e os ativos lí-
quidos de um ou mais negócios; 

(b) uma entidade da combinação transfere seus ativos líquidos 
ou seus proprietários transferem suas respectivas participa-
ções societárias para outras entidades da combinação (ou 
para os proprietários dessas entidades); 

(c) todas as entidades da combinação transferem seus ativos lí-
quidos ou seus proprietários transferem suas respectivas 
participações societárias para a constituição de nova enti-
dade (combinação por vezes qualificada na literatura como 
sendo uma transação roll-up ou uma transação put-
together); ou  

(d) um grupo de ex-proprietários de uma das entidades da 
combinação obtém o controle da entidade combinada. 

Definição de negócio - aplicação do item 3 

B7. Um negócio consiste de inputs – entrada de recursos - e proces-
sos (os processos são aplicados aos inputs) os quais têm a capa-
cidade de gerar outputs – saída de recursos. Apesar de todos os 
negócios gerarem outputs, este último elemento não é necessá-
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rio para que um conjunto integrado de atividades e de ativos se 
qualifique como um negócio. Os três elementos de um negócio 
são definidos a seguir: 

(a) Input: Qualquer recurso econômico que gera ou tem a ca-
pacidade de gerar outputs quando um ou mais processos 
são aplicados sobre ele. Exemplos incluem ativos não cir-
culantes (incluindo ativos intangíveis ou direitos ao uso de 
ativos não circulantes), propriedade intelectual, a habilida-
de de obter acesso aos materiais necessários ou direitos e 
empregados. 

(b) Processos: Qualquer sistema, padrão, protocolo, convenção 
ou regra que, quando aplicado a um input ou inputs, gera 
ou tem a capacidade de gerar outputs. Exemplos incluem 
processos de gestão estratégica, processos operacionais e 
processos de gestão de recursos. Esses processos normal-
mente são documentados, porém uma força-tarefa organi-
zada, que detém a experiência e as habilidades necessárias 
para seguir regras e convenções, pode gerar os processos 
necessários e ser capaz de aplicá-los aos inputs para gerar 
outputs (faturamento, contabilidade, folha de pagamento e 
outros sistemas administrativos normalmente não são pro-
cessos usados para criar outputs). 

(c) Output: Constitui o produto dos inputs e dos processos a-
plicados sobre os inputs, o qual gera ou tem a capacidade 
de gerar retornos na forma de dividendos, redução de cus-
tos ou outros benefícios econômicos diretamente aos seus 
investidores ou aos outros proprietários, membros ou parti-
cipantes. 

B8. Para ser capaz de ser conduzido e gerenciado para os propósitos 
definidos, o conjunto integrado de atividades e ativos precisa ter 
dois elementos essenciais – os inputs e os processos (a serem a-
plicados sobre os inputs). Juntos, os inputs e os processos são ou 
podem ser usados para gerar outputs. Contudo, um negócio não 
precisa incluir todos os inputs e os processos que o vendedor uti-
lizava na operacionalização daquele negócio, na medida em que 
os participantes do mercado sejam capazes de adquirir o negócio 
e de continuar a gerar os outputs, por exemplo, pela integração do 
negócio com seus próprios inputs e processos. 
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B9. A natureza dos elementos de um negócio varia conforme o tipo de 
indústria, segmento e estrutura das operações da entidade (ativida-
des), incluindo o estágio de desenvolvimento da entidade. Negó-
cios estabelecidos frequentemente têm diferentes tipos de inputs, 
processos e outputs, enquanto que novos negócios, com frequên-
cia, têm poucos inputs e processos e, às vezes, somente um único 
output (produto). Quase todos os negócios também têm passivos, 
mas não é necessário que um negócio contenha passivos. 

B10.  Um conjunto integrado de atividades e ativos que estiver em 
estágio de desenvolvimento pode não gerar outputs. Nesse caso, 
o adquirente deve considerar outros fatores para determinar se o 
conjunto é um negócio. Esses fatores incluem, porém não se 
restringem a essa lista, se o conjunto: 

(a) tiver iniciado as principais atividades planejadas; 

(b) dispuser de empregados, propriedade intelectual e outros 
inputs e dos processos para serem aplicados aos inputs; 

(c) está seguindo um plano para produzir outputs; e 

(d) será capaz de obter acesso aos clientes que irão comprar 
outputs gerados. 

 Nem todos esses fatores precisam estar presentes para que de-
terminado conjunto integrado de atividades e ativos em estágio 
de desenvolvimento se qualifique como um negócio. 

B11. A determinação de dado conjunto de atividades e ativos como 
um negócio deve ser baseada na capacidade de esse conjunto 
ser conduzido e gerenciado como um negócio por um partici-
pante do mercado. Dessa forma, ao se avaliar se o conjunto é 
um negócio, não é relevante se o vendedor operou o conjunto 
como um negócio ou se o adquirente pretende operar o conjunto 
como um negócio. 

B12. Na ausência de evidência em contrário, quando estiver presente 
o ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) em de-
terminado conjunto de ativos e atividades, supõe-se que ele seja 
um negócio. Contudo, um negócio não precisa ter ágio por ex-
pectativa de rentabilidade futura. 

Identificação do adquirente – aplicação dos itens 6 e 7 

B13. As orientações da NBC TG 36 – Demonstrações Consolidadas 
devem ser utilizadas para identificar o adquirente – a entidade 
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que obtém o controle da adquirida. Quando ocorrer uma combi-
nação de negócios e essas orientações não indicarem claramente 
qual das entidades da combinação é o adquirente, devem ser 
considerados os fatores indicados nos itens B14 a B18 para essa 
determinação. 

B14.  Em combinação de negócios efetivada fundamentalmente pela 
transferência de caixa ou outros ativos ou pela assunção de pas-
sivos, o adquirente normalmente é a entidade que transfere cai-
xa ou outros ativos ou incorre em passivos. 

B15. Em combinação de negócios efetivada fundamentalmente pela 
troca de participações societárias, o adquirente normalmente é a 
entidade que emite instrumentos de participação societária. 
Contudo, em algumas combinações de negócios, comumente 
denominadas de “aquisição reversa”(*), a entidade emissora é a 
adquirida. Os itens B19 a B27 fornecem orientações para a con-
tabilização de aquisições reversas. Outros fatos e circunstâncias 
pertinentes devem ser considerados na identificação do adqui-
rente em combinação de negócios efetivada pela troca de parti-
cipações societárias, os quais incluem: 

(*) É importante esclarecer que essa modalidade de transação não se 
confunde com a modalidade de “incorporação reversa”, ativamente 
praticada no Brasil, no início do processo de privatização dos seto-
res de energia elétrica e de telecomunicações. As transações de 
“incorporação reversa” não se qualificam para a aplicação desta 
Norma, em decorrência de não envolverem alteração de controle. 

(a) direito de voto relativo na entidade combinada após a com-
binação. Normalmente, o adquirente é a entidade da com-
binação cujo grupo de proprietários retém ou recebe a mai-
or parte dos direitos de voto na entidade combinada. Na de-
terminação de qual grupo de proprietários retém ou recebe 
a maior parte dos direitos de voto, deve-se considerar a e-
xistência de qualquer acordo de votos especial ou atípico, 
bem como opções, opções não padronizadas - warrants ou 
títulos conversíveis; 

(b) existência de grande participação minoritária de capital vo-
tante na entidade combinada, quando nenhum outro propri-
etário ou grupo organizado de proprietários tiver participa-
ção significativa no poder de voto. Normalmente, o adqui-
rente é a entidade da combinação cujo único proprietário ou 
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grupo organizado de proprietários é detentor da maior parte 
do direito de voto minoritário na entidade combinada; 

(c) composição do conselho de administração (ou órgão equi-
valente) da entidade combinada. Normalmente, o adquiren-
te é a entidade da combinação cujos proprietários têm a ca-
pacidade ou poder para eleger ou destituir a maioria dos 
membros do conselho de administração (ou órgão equiva-
lente) da entidade combinada; 

(d) composição da alta administração (diretoria ou equivalente) 
da entidade combinada. Normalmente, o adquirente é a en-
tidade da combinação cuja alta administração (anterior à 
combinação) comanda a gestão da entidade combinada; 

(e) termos da troca de instrumentos de participação societária. 
Normalmente, o adquirente é a entidade da combinação que 
paga um prêmio sobre o valor justo pré-combinação das ações 
(participação de capital) das demais entidades da combinação. 

B16. O adquirente é, normalmente, a entidade da combinação cujo 
tamanho relativo (mensurado, por exemplo, em ativos, receitas 
ou lucros) é significativamente maior em relação às demais en-
tidades da combinação. 

B17. Em combinação de negócios envolvendo mais do que duas en-
tidades, na determinação do adquirente, deve-se considerar, en-
tre outras coisas, qual das entidades da combinação iniciou a 
combinação e o tamanho relativo das entidades da combinação. 

B18. Em uma combinação de negócios, a nova entidade formada não 
é necessariamente o adquirente. Quando a nova entidade é for-
mada e ela é quem emite instrumentos de participação societária 
para efetivar a combinação de negócios, uma das entidades da 
combinação de negócios que existia antes da combinação deve 
ser identificada como adquirente, aplicando-se as orientações 
constantes nos itens B13 a B17. De forma contrária, uma nova 
entidade pode ser o adquirente quando ela transferir dinheiro ou 
outros ativos (ou incorrer em passivos) como contraprestação 
pela obtenção do controle da adquirida. 

Aquisição reversa 

B19. A aquisição reversa ocorre quando a entidade que emite os títu-
los (adquirente legal) é identificada como a adquirida para fins 
contábeis, conforme orientações constantes nos itens B13 a 
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B18. A entidade cuja participação societária tiver sido adquirida 
(adquirida legal) deve ser considerada, para fins contábeis, co-
mo a adquirente para que a operação seja considerada uma a-
quisição reversa. Por exemplo, às vezes, a aquisição reversa o-
corre quando a entidade fechada (sem ações listadas no merca-
do) quer tornar-se uma empresa listada, mas sem fazer o pro-
cesso de abertura de seu capital, ou seja, sem obter o registro de 
companhia aberta. Para esse fim, a entidade fechada promove 
um acordo contratual com uma companhia aberta (a combina-
ção propriamente) por meio do qual a entidade fechada – passa 
a ser uma investida da companhia aberta e os ex-sócios da enti-
dade fechada recebem participações no capital da companhia 
aberta(*). Nesse exemplo, a companhia aberta é o adquirente 
legal porque ela emitiu instrumentos de participação societária e 
a entidade fechada é a adquirida legal porque seus instrumentos 
de capital foram adquiridos. Contudo, pela aplicação das orien-
tações contidas nos itens B13 a B18, o resultado da identifica-
ção do adquirente revela que: 

(*) Legalmente, no Brasil, dita transação seria enquadrada como uma in-
corporação de ações da entidade fechada pela companhia aberta ao 
seu patrimônio, sendo que os ex-sócios da entidade fechada receberi-
am ações a serem emitidas pela companhia aberta, conforme relação 
de troca justa de ações constante no protocolo de incorporação. 

(a) a companhia aberta é a adquirida para fins contábeis (ad-
quirida contábil); e 

(b) a entidade fechada é o adquirente para fins contábeis (ad-
quirente contábil). 

 Na operação, a adquirida contábil deve atender à definição de 
um negócio para ser contabilizada como aquisição reversa, bem 
como são aplicáveis todos os princípios de reconhecimento e 
mensuração previstos nesta Norma, incluindo as exigências para 
reconhecimento do ágio por expectativa de rentabilidade futura 
(goodwill). 

Mensuração da contraprestação transferida 

B20. Em uma aquisição reversa, o adquirente contábil normalmente 
não transfere ações nem outra forma de contraprestação para a 
adquirida contábil. Em vez disso, a adquirida contábil é quem 
emite instrumentos de participação societária (ações, por exem-
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plo) e os entrega aos proprietários do adquirente contábil. Con-
sequentemente, o valor justo, na data da aquisição, da contra-
prestação transferida pelo adquirente contábil pela sua partici-
pação na adquirida deve ser baseado no número de instrumentos 
de participação societária (quantidade de ações, por exemplo) 
que a controlada legal teria de emitir para conferir aos proprie-
tários da controladora legal o mesmo percentual de participação 
societária na entidade combinada que resulta da aquisição re-
versa(*). O valor justo calculado dessa forma pode ser usado 
como o valor justo da contraprestação transferida em troca do 
controle da adquirida contábil. 

(*) O valor justo das ações da entidade combinada multiplicado pela 
participação final dos sócios da controladora legal (adquirida 
contábil) na entidade combinada. 

Elaboração e apresentação das demonstrações 
contábeis consolidadas 

B21. As demonstrações contábeis consolidadas elaboradas após uma 
aquisição reversa são emitidas em nome da controladora legal 
(adquirida contábil), porém descritas em notas explicativas co-
mo sendo uma continuação das demonstrações contábeis da 
controlada legal (adquirente contábil), com um ajuste – deve-se 
ajustar retroativamente o capital legal do adquirente contábil pa-
ra refletir o capital legal da adquirida contábil. Esse ajuste é e-
xigido para se fazer refletir o capital da controladora legal (ad-
quirida contábil). A informação comparativa apresentada nas 
demonstrações contábeis consolidadas também deve ser ajusta-
da retroativamente para refletir o capital legal da controladora 
legal (adquirida contábil). 

B22. Devido às demonstrações contábeis consolidadas representarem 
a continuação das demonstrações contábeis da controlada legal, 
exceto por sua estrutura de capital, as demonstrações contábeis 
consolidadas refletem: 

(a) os ativos e os passivos da controlada legal (adquirente con-
tábil), reconhecidos e mensurados pelos seus valores con-
tábeis pré-combinação; 

(b) os ativos e os passivos da controladora legal (adquirida 
contábil), reconhecidos e mensurados de acordo com o dis-
posto nesta Norma; 
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(c) os lucros retidos e outros saldos contábeis do patrimônio lí-
quido da controlada legal (adquirente contábil) antes da 
combinação de negócios; 

(d) o montante reconhecido como capital emitido nas demons-
trações contábeis consolidadas, determinado pela adição do 
capital emitido da controlada legal (adquirente contábil), 
imediatamente antes da combinação de negócios, com o va-
lor justo da controladora legal (adquirida contábil). Contu-
do, a estrutura do capital (ou seja, o número e tipos de a-
ções emitidas) deve refletir a estrutura de capital da contro-
ladora legal (adquirida contábil), incluindo as ações que a 
controladora legal emitiu para efetivar a combinação. Con-
sequentemente, a estrutura de capital da controlada legal 
(adquirente contábil) é restabelecida utilizando a relação de 
troca (relação de substituição de ações) estabelecida no a-
cordo de aquisição, para refletir o número de ações da con-
troladora legal (adquirida contábil) emitidas na aquisição 
reversa; (2) 

(e) a parte proporcional de não controladores da controlada le-
gal (adquirente contábil) sobre os valores contábeis pré-
combinação de lucros retidos e outros componentes do pa-
trimônio líquido, em conformidade com o disposto nos i-
tens B23 e B24. 

Participação de não controladores 

B23. Em uma aquisição reversa, alguns dos proprietários da adquiri-
da legal (adquirente contábil) podem não trocar suas participa-
ções societárias por participações societárias na controladora 
legal (adquirida contábil). Esses proprietários devem ser consi-
derados como participação de não controladores nas demonstra-
ções contábeis consolidadas após a aquisição reversa. Isso por-
que os proprietários da adquirida legal que não trocaram suas 
participações societárias por participações societárias no adqui-
rente legal têm somente participação nos resultados e nos ativos 
líquidos da adquirida legal, e não nos resultados e nos ativos lí-
quidos da entidade combinada. De forma contrária, embora o 
adquirente legal seja a adquirida para fins contábeis, os proprie-
tários do adquirente legal têm participação nos resultados e nos 
ativos líquidos da entidade combinada. 
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B24. Os ativos e os passivos da adquirida legal devem ser mensura-
dos e reconhecidos nas demonstrações contábeis consolidadas 
pelos seus respectivos valores contábeis pré-combinação – ver 
item B22(a). Portanto, em uma aquisição reversa, a participação 
de não controladores deve refletir a parte proporcional destes 
nos valores contábeis pré-combinação dos ativos líquidos da 
adquirida legal, ainda que a participação de não controladores 
em outras aquisições tenha sido mensurada pelo valor justo na 
data da aquisição. 

Resultado por ação 

B25. Conforme disposto no item B22(d), a estrutura de capital nas 
demonstrações contábeis consolidadas subsequente à aquisição 
reversa deve refletir a estrutura de capital do adquirente legal 
(adquirida contábil), incluindo as participações societárias emi-
tidas pelo adquirente legal para efetivar a combinação de negó-
cios.  

B26. No cálculo da média ponderada do número de ações em circula-
ção (o denominador no cálculo do lucro por ação) durante o pe-
ríodo em que a aquisição reversa ocorreu, deve ser considerado 
o que segue: 

(a) o número de ações em circulação desde o início desse período 
até a data de aquisição deve ser computado com base no nú-
mero médio ponderado das ações da adquirida legal (adqui-
rente contábil) em circulação durante o período, multiplicado 
pela relação de troca estabelecida no acordo de aquisição (pro-
tocolo de incorporação de ações); e 

(b) o número de ações em circulação, a partir da data da aqui-
sição até o final desse período, deve ser o número atual de 
ações do adquirente legal (adquirida contábil) em circula-
ção durante esse período. 

B27. O resultado por ação básico para cada período comparativo 
antes da data da aquisição apresentado nas demonstrações con-
tábeis consolidadas seguintes à aquisição reversa deve ser cal-
culado pela divisão de (a) por (b): 

(a) o resultado do período da adquirida legal atribuível aos só-
cios (por tipo de ação) em cada um dos períodos compara-
tivos; 
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(b) o número médio ponderado histórico das ações (por tipo de 
ação) da adquirida legal em circulação, multiplicado pela 
relação de troca estabelecida no acordo de aquisição (pro-
tocolo de incorporação de ações). 

Reconhecimento de ativos adquiridos e passivos assumidos 
específicos – aplicação dos itens 10 a 13 

Arrendamento operacional 

B28. O adquirente não deve reconhecer quaisquer ativos ou passivos 
relativos ao arrendamento operacional por meio do qual a adquiri-
da é o arrendatário, exceto pelo especificado nos itens B29 e B30. 

B29. O adquirente deve determinar se são favoráveis ou desfavorá-
veis os termos contratuais dos arrendamentos operacionais em 
que a adquirida é o arrendatário. O adquirente deve reconhecer 
um ativo intangível quando os termos contratuais do arrenda-
mento operacional forem favoráveis em relação às condições de 
mercado e deve reconhecer um passivo se as condições forem 
desfavoráveis em relação às condições de mercado. O item B42 
fornece orientações sobre a mensuração ao valor justo, na data 
da aquisição, dos ativos sujeitos a arrendamentos operacionais 
em que a adquirida é o arrendador. 

B30. Um ativo intangível identificável pode estar associado ao arren-
damento operacional e isso pode ser evidenciado pela disposi-
ção dos participantes do mercado em pagar um preço pelo ar-
rendamento mesmo quando já estiver nas condições de merca-
do. O arrendamento de um portão de embarque em um aeropor-
to ou de um espaço de venda a varejo em local privilegiado, por 
exemplo, podem permitir o ingresso no mercado ou o acesso a 
outros benefícios econômicos futuros, como por exemplo, uma 
relação com o cliente, aspecto que os qualifica como ativos in-
tangíveis identificáveis. Nessa situação, o adquirente deve reco-
nhecer o ativo intangível identificável associado ao arrenda-
mento operacional conforme o item B31. 

Ativo intangível 

B31. O adquirente deve reconhecer, separadamente do ágio por ex-
pectativa de rentabilidade futura (goodwill), os ativos intangí-
veis identificáveis em uma combinação de negócios. Um ativo 
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intangível é identificável se ele atender ao critério de separação 
ou ao critério legal-contratual. 

B32. Um ativo intangível que atende ao critério legal-contratual é i-
dentificável mesmo se ele não puder ser transferido ou separado 
da adquirida ou de outros direitos e obrigações. Por exemplo: 

(a) a adquirida arrenda instalações fabris por meio de contrato 
de arrendamento cujos termos e condições são favoráveis 
em relação ao mercado. As condições do arrendamento ex-
plicitamente proíbem a transferência do arrendamento (por 
meio da venda ou sublocação). O montante pelo qual as 
condições de arrendamento são favoráveis em relação às 
condições das operações correntes de mercado para itens 
iguais ou similares constitui ativo intangível que atende ao 
critério contratual-legal para ser reconhecido separadamen-
te do ágio por expectativa de rentabilidade futura (good-
will ), embora o adquirente não possa vender ou transferir o 
contrato de arrendamento; 

(b) a adquirida possui e opera uma usina geradora de energia 
nuclear. A licença para operar essa usina é um ativo intangí-
vel que atende ao critério contratual-legal para seu reconhe-
cimento separado do ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (goodwill), mesmo que o adquirente não possa vender 
ou transferir essa licença separadamente da usina geradora 
de energia nuclear adquirida. O adquirente pode reconhecer 
o valor justo da licença de operação e o valor justo da usina 
geradora de energia nuclear como único ativo para fins de 
demonstrações contábeis, caso a vida útil econômica de am-
bos os ativos seja similar; 

(c) a adquirida possui a patente de determinada tecnologia que 
foi licenciada para terceiros exclusivamente para uso fora 
do mercado doméstico. Em contrapartida, a adquirida rece-
be percentagem específica das receitas futuras a serem au-
feridas por terceiros. Nesse caso, a patente e a licença aten-
dem ao critério contratual-legal para o reconhecimento co-
mo ativo, separadamente do ágio por expectativa de renta-
bilidade futura (goodwill), mesmo que não seja possível 
vender ou trocar a patente separadamente da licença. 

B33. O critério de separação implica que um ativo intangível adqui-
rido seja capaz de ser separado ou dividido da adquirida e ven-
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dido, transferido, licenciado, alugado ou trocado individualmen-
te ou em conjunto com um contrato relacionado com um ativo 
ou com um passivo identificável. Um ativo intangível em que o 
adquirente é capaz de vender, licenciar ou trocar por outro re-
curso de valor, atende ao critério da separação, mesmo que o 
adquirente não pretenda vender, licenciar ou trocar esse ativo. 
Um ativo intangível adquirido atende ao critério de separação 
quando existirem evidências de operações de troca para esse ti-
po de ativo ou similar, mesmo que essas operações não sejam 
frequentes e independentemente de o adquirente estar ou não 
envolvido nessas operações. Por exemplo, carteiras de clientes 
ou listas de assinantes são frequentemente licenciadas e, portan-
to, atendem ao critério da separação. Mesmo que a adquirida a-
credite que sua carteira de clientes tem características diferentes 
das demais carteiras de clientes, o fato de a carteira de clientes 
ser frequentemente licenciada geralmente significa que a cartei-
ra de clientes adquirida na combinação atende ao critério de se-
paração. Contudo, uma carteira de clientes adquirida em uma 
combinação de negócios não atende ao critério de separação se 
os termos e condições de confidencialidade ou de outros acor-
dos restringem ou proíbem a entidade de vender, arrendar ou 
trocar informações sobre esses clientes. 

B34. Um ativo intangível que não é individualmente separável da 
adquirida ou das demais entidades combinadas ainda pode aten-
der ao critério de separação quando ele for separável em con-
junto com um contrato relacionado, ativo ou passivo identificá-
vel. Por exemplo: 

(a) em operações de troca observáveis, participantes do mercado 
trocam depósitos passivos e o ativo intangível decorrente do 
relacionamento com os depositantes. Portanto, o adquirente 
deve reconhecer o ativo intangível relativo ao relacionamento 
com os depositantes separadamente do ágio por expectativa de 
rentabilidade futura (goodwill); 

(b) a adquirida possui marca registrada e especialização técnica 
documentada, porém não patenteada, utilizada na fabricação 
de produtos associados à marca registrada. Para transferir a 
titularidade da marca registrada, seu proprietário precisa 
também transferir tudo o mais que for necessário para que o 
novo proprietário seja capaz de fabricar o mesmo produto ou 
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prestar o mesmo serviço sem qualquer distinção daquele fa-
bricado ou prestado pelo antigo proprietário. Em decorrência 
de a especialização técnica não patenteada ter que ser sepa-
rada da adquirida, ou da entidade combinada, e ter que ser 
vendida, caso a marca registrada relacionada seja vendida, 
ela atende ao critério de separação. 

Direito readquirido 

B35. Como parte de uma combinação de negócios, o adquirente pode 
readquirir direitos de uso que haviam sido anteriormente outor-
gados à adquirida sobre um ou mais ativos do adquirente, reco-
nhecidos ou não. Exemplos de tais direitos incluem direito de 
uso da marca do adquirente por meio de contrato de franquia ou 
direito de uso de tecnologia do adquirente por meio de licença. 
O direito readquirido é um ativo intangível identificável que o 
adquirente reconhece separadamente do ágio por expectativa de 
rentabilidade futura (goodwill). O item 29 orienta sobre a men-
suração de direito readquirido e o item 55 orienta sobre a conta-
bilização subsequente de direito readquirido. 

B36. Se os termos e as condições de um contrato que dão origem a um 
direito readquirido forem favoráveis ou desfavoráveis em relação 
às condições correntes do mercado para itens iguais ou similares, 
o adquirente deve reconhecer ganho ou perda pela liquidação do 
direito anteriormente outorgado. O item B52 orienta sobre a 
mensuração desses ganhos ou perdas de liquidação. 

Força de trabalho e outros itens não identificáveis 

B37. O adquirente deve incorporar ao ágio por expectativa de renta-
bilidade futura (goodwill) o valor de um ativo intangível adqui-
rido que não seja identificável na data da aquisição. Por exem-
plo, o adquirente pode atribuir valor à existência de força de 
trabalho organizada, a qual é um conjunto de empregados que 
permite que o adquirente continue a operar o negócio a partir da 
data da aquisição. Um conjunto de empregados não representa o 
capital intelectual de uma força de trabalho especializada - o 
conhecimento e a experiência (frequentemente especializados) 
que os empregados da adquirida trazem para seus trabalhos. Em 
razão de a força de trabalho organizada não se constituir em um 
ativo identificável para ser reconhecido separadamente do ágio 
por expectativa de rentabilidade futura (goodwill), qualquer va-
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lor que lhe seja atribuído deve integrar o ágio por expectativa de 
rentabilidade futura (goodwill). 

B38. O adquirente também incorpora ao ágio por expectativa de ren-
tabilidade futura (goodwill) qualquer valor atribuído a itens que 
não se qualificam como ativos na data da aquisição. Por exem-
plo, o adquirente pode atribuir valor a potenciais contratos que a 
adquirida esteja negociando com novos clientes em perspectiva 
na data da aquisição. Em decorrência de os potenciais contratos 
não se constituírem em ativo na data da aquisição, o adquirente 
não deve reconhecer os potenciais contratos separadamente do 
ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill). O ad-
quirente também não deve reclassificar subsequentemente o va-
lor desses potenciais contratos do ágio por expectativa de renta-
bilidade futura (goodwill) por conta de eventos que ocorrerem 
após a data da aquisição. Contudo, o adquirente deve avaliar os 
fatos e as circunstâncias relativos a eventos que ocorrerem ime-
diatamente após a aquisição para determinar se existia ativo in-
tangível passível de reconhecimento em separado na data da 
aquisição. 

B39. Após o reconhecimento inicial, o adquirente deve contabilizar 
os ativos intangíveis adquiridos em uma combinação de negó-
cios em conformidade com a NBC TG 04 – Ativo Intangível. 
Contudo, conforme previsto no item 3 da NBC TG 04, a conta-
bilização de alguns ativos intangíveis adquiridos após o reco-
nhecimento inicial é estabelecida por outras normas, interpreta-
ções e comunicados técnicos do CFC. 

B40. O critério de identificação determina se um ativo intangível 
deve ser reconhecido separadamente do ágio por expectativa de 
rentabilidade futura (goodwill). Contudo, o critério não fornece 
orientações acerca da mensuração do valor justo de ativo intan-
gível, tampouco restringe as premissas usadas na mensuração 
desse valor justo. Por exemplo, o adquirente deve considerar 
premissas que participantes do mercado usariam na precificação 
do ativo intangível, tais como expectativas de futuras renova-
ções contratuais, na mensuração do valor justo. Não é requerido 
que sejam renováveis para que atendam ao critério de identifi-
cação. (Contudo, o disposto no item 29 estabelece uma exceção 
ao princípio de mensuração, para o caso de direitos readquiridos 
reconhecidos em uma combinação de negócios). Os itens 36 e 
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37 da NBC TG 04 fornecem orientações para determinar se um 
ativo intangível deve ser combinado em uma única unidade de 
registro contábil em conjunto com outros ativos intangíveis ou 
tangíveis. (2) 

Mensuração do valor justo de determinado ativo identificável 
e da participação de não controladores na adquirida – aplica-
ção dos itens 18 e 19 

Ativos com fluxos de caixa incertos (ajuste para perdas) 

B41. O adquirente não deve levar a efeito uma avaliação separada de 
ajustes para perdas, na data da aquisição, para ativos adquiridos 
em uma combinação de negócios que são mensurados ao valor 
justo na data da aquisição, em decorrência de os efeitos das in-
certezas acerca dos fluxos de caixa futuros já estarem incluídos 
no valor justo mensurado. Por exemplo, em razão de esta Nor-
ma exigir que o adquirente mensure os recebíveis adquiridos, 
incluindo os empréstimos, ao seu valor justo na data da aquisi-
ção, o adquirente não deve levar a efeito uma avaliação separa-
da de ajustes para perdas para fluxos de caixa contratuais que 
sejam considerados incobráveis naquela data. 

Ativo objeto de arrendamento mercantil operacional em que a 
adquirida é a entidade arrendadora 

B42. Na mensuração do valor justo, na data da aquisição, de um ativo 
tal como um edifício ou uma patente que sejam objeto de arren-
damento mercantil operacional, cujo arrendador é a adquirida, o 
adquirente deve considerar os termos e as condições do contrato 
de arrendamento. Em outras palavras, o adquirente não deve re-
conhecer um ativo ou passivo separadamente se as condições do 
arrendamento mercantil operacional forem favoráveis ou desfa-
voráveis em relação às condições de mercado, diferentemente 
da orientação dada no item B29 para arrendamentos mercantis 
operacionais em que a adquirida é o arrendatário. 

Ativos que o adquirente não pretende utilizar ou pretende 
fazê-lo de modo diferente do que outros participantes do 
mercado utilizariam 

B43. Para proteger sua posição competitiva, ou por outras razões, o 
adquirente pode pretender não utilizar ativamente um ativo não 
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financeiro adquirido ou pode pretender não utilizá-lo de acordo 
com o seu melhor uso. Por exemplo, este pode ser o caso para 
um ativo intangível de pesquisa e desenvolvimento adquirido 
que a adquirente planeje utilizar defensivamente impedindo que 
outros o utilizem. Não obstante, a adquirente deve mensurar o 
valor justo do ativo não financeiro presumindo o seu melhor uso 
por participantes do mercado de acordo com a premissa de ava-
liação apropriada, tanto inicialmente quanto ao mensurar o va-
lor justo menos os custos de alienação para testes subsequentes 
de redução ao valor recuperável. (2) 

Participação de não controladores na adquirida 

B44. Uma das formas permitidas por esta Norma para o adquirente 
mensurar a participação de não controladores na adquirida é o 
valor justo dessa participação na data da aquisição. Algumas 
vezes, o adquirente é capaz de mensurar, na data da aquisição, 
as ações mantidas pelos não controladores (ou seja, aquelas não 
detidas pela adquirente) pelo seu valor justo com base em preço 
cotado em mercado ativo. Contudo, em outras situações, o pre-
ço cotado em mercado ativo para essas ações pode não estar 
disponível. Dessa forma, o adquirente deve mensurar o valor 
justo da participação de não controladores usando outras técni-
cas de avaliação. (2) 

B45. O valor justo por ação da participação do controlador na adqui-
rida pode ser diferente do valor justo por ação da participação 
de não controladores. A principal diferença, provavelmente, de-
corre do prêmio de controle incluído no valor justo por ação da 
participação do adquirente na adquirida ou, de outra forma, do 
desconto pela ausência de prêmio de controle (por vezes referi-
do como desconto de participação de não controladores) no va-
lor justo por ação da participação de não controladores se os 
participantes do mercado levassem em conta esse prêmio ou 
desconto ao precificar a participação de não controladores. (2) 

Mensuração do ágio por expectativa de rentabilidade futura 
(goodwill) ou do ganho por compra vantajosa 

Mensuração do valor justo na data da aquisição da participa-
ção do adquirente na adquirida por meio de técnicas de avali-
ação – aplicação do item 33 
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B46. Nas combinações de negócios realizadas sem a transferência de 
contraprestação para obtenção do controle da adquirida, para 
calcular o ágio por expectativa de rentabilidade futura (good-
will ), ou o ganho por compra vantajosa, o adquirente deve utili-
zar o valor justo de sua participação na adquirida no lugar do 
valor justo da contraprestação transferida (ver itens 32 a 34). (2) 

Considerações específicas na aplicação do método de aquisi-
ção em combinação de entidades de mútuo – aplicação do i-
tem 33 

B47. Quando duas entidades de mútuo são combinadas, o valor justo 
da participação societária na adquirida (equity interest), ou da 
participação como membro na adquirida (member interest), ou 
simplesmente o valor justo na adquirida, pode ser mensurável 
de forma mais confiável do que o valor justo dos títulos repre-
sentativos da participação como membro, transferidos pelo ad-
quirente, em troca do controle da adquirida. Nessa situação, o 
item 33 exige que o adquirente determine o ágio por expectativa 
de rentabilidade futura (goodwill) utilizando o valor justo, na 
data da aquisição, da participação societária na adquirida que 
foi obtida, no lugar do valor justo da participação societária do 
adquirente que foi transferida como contraprestação (em troca 
do controle da adquirida). Adicionalmente, em uma combinação 
envolvendo entidades de mútuo, o adquirente deve reconhecer 
em suas demonstrações contábeis os ativos líquidos da adquiri-
da em contrapartida do capital ou de outro componente do pa-
trimônio líquido, exceto em lucros acumulados. Esse procedi-
mento é consistente com o modo como os demais tipos de enti-
dades aplicam o método de aquisição. 

B48. Embora similares a outros negócios, as entidades de mútuo têm 
características distintas, principalmente porque seus membros 
são, ao mesmo tempo, clientes e proprietários. Os membros das 
entidades de mútuo geralmente esperam receber benefícios pro-
venientes de seus direitos como membro, frequentemente na 
forma de preços reduzidos de produtos e serviços ou de divi-
dendos. A parte dos dividendos alocada a cada membro, na 
maioria dos casos, baseia-se no montante de negócios que o 
membro realizou com a entidade de mútuo durante o ano. 
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B49. A mensuração do valor justo de entidade de mútuo deve incluir 
as premissas que participantes do mercado assumiriam sobre os 
benefícios futuros como membros, assim como qualquer outra 
premissa pertinente que os participantes do mercado assumiri-
am acerca da entidade de mútuo. Por exemplo, a técnica de va-
lor presente pode ser utilizada para mensurar o valor justo de 
entidade de mútuo. Os fluxos de caixa utilizados no modelo de-
vem ser baseados nos fluxos de caixa esperados da entidade de 
mútuo, os quais provavelmente irão refletir reduções devido aos 
benefícios dos membros, tais como preços reduzidos por produ-
tos e serviços. (2) 

Determinação do que é parte da operação de combinação de 
negócios – aplicação dos itens 51 e 52 

B50. O adquirente deve considerar os fatores listados a seguir, os 
quais não são mutuamente nem exclusivos, tampouco individu-
almente conclusivos, para determinar se uma operação é parte 
da operação de troca entre adquirente e adquirida (ou seus ex-
proprietários) para obtenção do controle da adquirida, ou se é 
uma operação separada da combinação de negócios: 

(a) Razões que motivaram a operação: entender as razões pelas 
quais as partes envolvidas na combinação (adquirente e adqui-
rida, bem como seus ex-proprietários, conselheiros, diretores, 
administradores e seus representantes) firmaram determinada 
operação ou acordo pode permitir perceber se essa operação 
ou esse acordo faz parte da contraprestação transferida para 
obtenção do controle da adquirida e dos ativos adquiridos ou 
passivos assumidos. Por exemplo, se uma operação é acorda-
da fundamentalmente para benefício do adquirente ou da enti-
dade combinada, em vez de fundamentalmente para benefício 
da adquirida ou de seus ex-proprietários antes da combinação, 
é menos provável que essa parcela do montante pago (incluin-
do algum ativo ou passivo relacionado) faça parte da troca pe-
la obtenção do controle da adquirida. Consequentemente, o 
adquirente deve contabilizar tal parcela separadamente da 
combinação de negócios. 

(b) Quem iniciou a operação: entender quem iniciou a operação 
também pode permitir determinar se ela integra a operação de 
troca entre as partes para a obtenção do controle da adquirida. 
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Por exemplo, uma operação (ou outro evento) iniciada pelo 
adquirente pode ter sido realizada visando gerar benefícios 
econômicos futuros para o adquirente ou para a entidade com-
binada, com pouco ou nenhum benefício para a adquirida ou 
seus ex-proprietários antes da combinação. Por outro lado, é 
menos provável que uma operação ou um acordo iniciado pela 
adquirida ou seus ex-proprietários seja em benefício do adqui-
rente ou da entidade combinada e, portanto, é mais provável 
que seja parte da operação de combinação de negócios. 

(c) Momento da operação: o momento em que a operação ocorre 
também pode permitir determinar se ela integra a operação de 
troca entre as partes para a obtenção do controle da adquirida. 
Por exemplo, uma operação entre o adquirente e a adquirida du-
rante as negociações dos termos da combinação de negócios 
pode ter sido contemplada, antes da combinação, para gerar be-
nefícios econômicos futuros para o adquirente ou para a entida-
de combinada. Sendo assim, a adquirida ou seus ex-
proprietários antes da combinação provavelmente receberão um 
pequeno ou nenhum benefício dessa operação, exceto pelos be-
nefícios que receberão enquanto parte da entidade combinada. 

Liquidação efetiva de relação preexistente entre o adquirente e a 
adquirida em combinação de negócios – aplicação do item 52(a) 

B51. Adquirente e adquirida podem ter relacionamento que já existia 
antes de considerarem a combinação de negócios, denominado 
nesta Norma como “relacionamento preexistente”. Relacionamen-
to preexistente entre adquirente e adquirida pode ser contratual 
(vendedor e cliente ou licenciador e licenciado, por exemplo) ou 
não contratual (autor de uma ação judicial e réu, por exemplo). 

B52. Quando de fato a combinação de negócios vier a liquidar rela-
cionamento preexistente, o adquirente deve reconhecer o ganho 
ou a perda mensurado como segue: 

(a) ao valor justo, quando de um relacionamento preexistente 
não contratual (tal como uma ação judicial); 

(b) pelo menor valor entre (i) e (ii) abaixo, quando de um rela-
cionamento preexistente contratual: 

(i) o montante pelo qual o contrato é favorável ou desfavo-
rável, da perspectiva do adquirente, quando comparado 
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com operações correntes no mercado para um mesmo i-
tem ou para itens similares. (Contrato desfavorável é a-
quele que é desfavorável em termos das condições atuais 
do mercado. Não é necessariamente um contrato onero-
so em que os custos inevitáveis inerentes às obrigações 
previstas em contrato excedem os benefícios econômi-
cos que se espera obter em função dele); 

(ii)  o montante de qualquer provisão para liquidação 
(multa rescisória, por exemplo) estabelecida no con-
trato e que esteja disponível à contraparte para quem o 
contrato é desfavorável. 

 Quando (ii) for menor que (i), a diferença deve ser incluída 
como parte da contabilização da combinação de negócios. 

 O valor do ganho ou da perda reconhecido pode depender, em 
parte, de o adquirente ter previamente reconhecido um ativo ou um 
passivo relacionado e, portanto, o ganho ou a perda informado po-
de ser diferente do valor calculado conforme exigências acima. 

B53. Relacionamento preexistente pode ser um contrato que o adqui-
rente reconhece como um direito readquirido. Se o contrato in-
clui condições que são favoráveis ou desfavoráveis em relação 
aos preços de operações correntes de mercado para um mesmo 
item ou para itens similares, o adquirente deve reconhecer, se-
paradamente da combinação de negócios, o ganho ou a perda 
pela efetiva liquidação do contrato, mensurado de acordo com o 
disposto no item B52. 

Acordo para pagamento contingente a empregados ou a sócios 
vendedores – aplicação do item 52(b) 

B54. Os acordos para pagamentos contingentes a empregados ou a 
sócios vendedores constituem contraprestação contingente da 
combinação de negócios ou constituem operações separadas, 
conforme a natureza desses acordos. Para determinar a natureza 
do acordo, é preciso entender as razões pelas quais o contrato de 
aquisição prevê tais pagamentos contingentes, bem como qual 
das partes iniciou o acordo e quando as partes firmaram o acor-
do para pagamento contingente. 

B55. Quando não estiver claro se os pagamentos previstos no acordo 
para empregados ou sócios vendedores fazem parte da operação 
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de troca para obtenção do controle da adquirida ou se constitu-
em operações separadas da combinação, o adquirente deve con-
siderar as seguintes indicações: 

(a) Condição para permanência como empregado: as condi-
ções para a permanência, como empregado, dos sócios ven-
dedores que se tornam empregados-chave na entidade com-
binada podem constituir um indicador da essência de acordo 
de contraprestação contingente. As condições pertinentes à 
permanência de empregado podem estar incluídas em acordo 
trabalhista, em contrato de aquisição ou ainda em algum ou-
tro documento. A contraprestação contingente em que os pa-
gamentos são automaticamente extintos quando os emprega-
dos são desligados constitui remuneração para serviços pós-
combinação. Os acordos em que os pagamentos contingentes 
não são afetados pelo desligamento do empregado podem in-
dicar que o pagamento contingente constitui contraprestação 
adicional da operação de troca para obtenção do controle da 
adquirida, ao invés de remuneração por serviços prestados. 

(b) Prazo de permanência como empregado: quando o período 
exigido de permanência, como empregado, coincidir com (ou 
não exceder a) o período do pagamento contingente, esse fato 
pode indicar que o pagamento contingente, em essência, é 
uma remuneração por serviços prestados. 

(c) Nível de remuneração: nos casos em que a remuneração dos 
empregados, exceto pelos pagamentos contingentes, estiver 
estabelecida em nível razoável, comparativamente à de outros 
empregados da entidade combinada, pode indicar que os pa-
gamentos contingentes são contraprestações adicionais em vez 
de remuneração por serviços prestados. 

(d) Pagamento incremental a empregados: o fato de o valor 
por ação dos pagamentos contingentes dos sócios vendedo-
res, que não permanecerão como empregados da entidade 
combinada, ser menor que o dos sócios vendedores, que 
permanecerão como empregados da entidade combinada, 
pode indicar que o valor incremental dos pagamentos con-
tingentes dos sócios vendedores que permanecerão como 
empregados constitui remuneração por serviços prestados. 

(e) Número de ações possuídas: o número relativo de ações 
em poder dos sócios vendedores que permanecerão como 
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empregados-chave na entidade combinada pode ser um in-
dicador da essência de acordo de contraprestação contin-
gente. Por exemplo, o fato de os sócios vendedores que 
possuíam substancialmente todas as ações ou quotas da ad-
quirida permanecerem como empregados-chave na entida-
de combinada pode indicar que o acordo é, em essência, 
um acordo de participação nos lucros firmado para remune-
rar esses sócios por serviços pós-combinação (e, portanto, 
uma operação separada). Alternativamente, se os sócios 
vendedores que permanecerão como empregados-chave 
possuíam somente pequeno número de ações da adquirida, 
mas o valor por ação da contraprestação contingente de to-
dos os sócios for o mesmo, tal fato pode indicar que os pa-
gamentos contingentes são contraprestações adicionais. A 
participação de propriedade pré-aquisição mantida por par-
tes relacionadas aos sócios vendedores que permanecerão 
como empregados-chave na entidade combinada, tais como 
membros da família, também deve ser considerada. 

(f) Conexão com a avaliação: o fato de a contraprestação inici-
almente transferida na data da aquisição estar baseada no 
mais baixo valor da faixa de valores estabelecida na avalia-
ção da adquirida e da fórmula do pagamento contingente es-
tar relacionada a essa abordagem de avaliação sugere que os 
pagamentos contingentes são compensações adicionais. Al-
ternativamente, o fato de a fórmula do pagamento contingen-
te ser consistente com acordos anteriores de participação nos 
lucros sugere que a essência do acordo é produzir remunera-
ção por serviços prestados. 

(g) Fórmula para determinação da contraprestação: a fór-
mula de cálculo utilizada para determinar o pagamento con-
tingente pode ser útil na avaliação da essência do acordo. Por 
exemplo, o fato de o pagamento contingente ser determinado 
com base em múltiplos de algum indicador de lucro (ou de 
geração de caixa), pode sugerir que a obrigação é uma con-
traprestação contingente na combinação de negócios e a 
fórmula constitui um meio de estabelecer ou verificar o valor 
justo da adquirida. De forma contrária, um pagamento con-
tingente que é um percentual específico de lucros pode suge-
rir que a obrigação com empregados é um acordo de partici-
pação nos lucros para remunerar os empregados por serviços 
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prestados. 
(h) Outros acordos e questões: as condições de outros acordos 

com os sócios vendedores (tais como acordos de não competi-
ção, contratos a executar, contratos consultivos e acordos de 
arrendamento de propriedade), bem como o tratamento dos 
tributos sobre o lucro desses pagamentos contingentes podem 
indicar que tais pagamentos contingentes não se constituem 
em contraprestações para obtenção do controle da adquirida. 
Por exemplo, em conexão com a aquisição, o adquirente pode 
firmar acordo de arrendamento de propriedade com importan-
te sócio vendedor. Se os pagamentos do arrendamento especi-
ficados no contrato forem significativamente abaixo do mer-
cado, parte ou todos os pagamentos contingentes ao arrenda-
dor (ou seja, o sócio vendedor) exigidos por acordo separado 
para pagamentos contingentes podem ser, em essência, paga-
mentos pelo uso da propriedade arrendada que o adquirente 
deve reconhecer separadamente em suas demonstrações con-
tábeis pós-combinação. De forma contrária, se o contrato de 
arrendamento especificar contraprestações que são consisten-
tes com as condições de mercado para a propriedade arrenda-
da, o acordo para pagamentos contingentes com o sócio ven-
dedor pode ser uma contraprestação contingente da combina-
ção de negócios. 

Plano de benefícios com pagamento baseado em ações do ad-
quirente em troca do plano em poder dos empregados da ad-
quirida – aplicação do item 52(b) 

B56. O adquirente pode entregar planos de benefícios com pagamentos 
baseados em suas ações (referenciados como planos de substitui-
ção) em troca de planos de benefícios em poder dos empregados 
da adquirida. As trocas de opções de ações ou outros de planos de 
benefícios com pagamentos baseados em ações relacionados à 
combinação de negócios devem ser contabilizadas como modifica-
ções de pagamentos baseados em ações em conformidade com o 
disposto na NBC TG 10 – Pagamento Baseado em Ações. Caso o 
adquirente substitua os planos da adquirida, parte ou toda a mensu-
ração baseada no mercado (como resultado da aplicação do proce-
dimento previsto na NBC TG 10) dos planos de substituição do 
adquirente deve ser incluída na mensuração da contraprestação 
transferida para efetivar a combinação de negócios. Os itens B57 a 
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B62 fornecem a orientação acerca de como alocar a mensuração 
baseada no mercado. Entretanto, em algumas situações, em que os 
planos de benefícios da adquirida poderiam expirar como conse-
quência da combinação de negócios, e nos casos em que o adqui-
rente substituir tais planos, mesmo não estando obrigado a fazê-lo, 
toda a mensuração baseada no mercado (pelo resultado da aplica-
ção dos procedimentos previstos na NBC TG 10) dos planos de 
substituição (pagamentos baseados em ações do adquirente entre-
gues em troca dos pagamentos baseados em ações da adquirida) 
deve ser reconhecida como despesa de remuneração nas demons-
trações contábeis pós-combinação, em consonância com a NBC 
TG 10. Isso significa dizer que nenhuma parte do valor da mensu-
ração baseada no mercado daqueles planos deve ser incluída na 
mensuração da contraprestação transferida na combinação de ne-
gócios. O adquirente está obrigado a substituir os planos da adqui-
rida quando esta ou seus empregados tiverem a capacidade de for-
çar essa substituição. Por exemplo, para fins de aplicação dessa e-
xigência, o adquirente está obrigado a substituir os planos da ad-
quirida, caso a substituição seja exigida: 

(a) pelos termos do contrato de aquisição; 
(b) pelos termos dos planos de benefícios com pagamento 

baseado em ações da adquirida; ou 
(c) por força de leis ou regulação aplicáveis. 

B57. Para determinar a parte dos planos de substituição que integra a 
contraprestação transferida para obtenção do controle da adqui-
rida e a parte que constitui remuneração por serviços pós-
combinação, o adquirente deve mensurar, na data da aquisição, 
os planos da substituição outorgados pelo adquirente e os pla-
nos outorgados pela adquirida de acordo com o disposto na 
NBC TG 10 – Pagamento Baseado em Ações. A parte da men-
suração baseada no mercado dos planos da substituição que in-
tegra a contraprestação transferida (em troca do controle da ad-
quirida) equivale à parte do plano de benefícios com pagamento 
baseado em ações da adquirida que é atribuível aos serviços 
pré-combinação. 

B58. A parte dos planos de substituição atribuível aos serviços pré-
combinação é a mensuração baseada no mercado dos planos da 
adquirida multiplicada pela razão entre a parcela completada do 
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período de aquisição de direito (vesting period) e o maior dos 
seguintes períodos: o período de aquisição de direito total (total 
vesting period) ou o período original de aquisição de direito dos 
planos da adquirida (original vesting period). O período de a-
quisição de direito é o período ao longo do qual todas as condi-
ções de aquisição devem ser atendidas. As condições de aquisi-
ção de direito estão definidas na NBC TG 10 – Pagamento Ba-
seado em Ações. 

B59. A parte dos planos de substituição ainda não adquiridos (non-
vested), atribuível aos serviços pós-combinação, é igual ao total 
da mensuração baseada no mercado dos planos de substituição 
deduzido do valor atribuído aos serviços pré-combinação e deve 
ser reconhecida como despesa de remuneração nas demonstra-
ções contábeis pós-combinação. Consequentemente, o adqui-
rente deve atribuir aos serviços pós-combinação qualquer ex-
cesso de valor da mensuração baseada no mercado dos planos 
de substituição sobre o valor da mensuração baseada no merca-
do dos planos da adquirida e reconhecer o valor excedente co-
mo despesa de remuneração nas demonstrações contábeis pós-
combinação. O adquirente deve atribuir parte dos planos de 
substituição aos serviços pós-combinação caso sejam exigidos 
serviços pós-combinação pelo adquirente, independentemente 
de os empregados prestarem todos os serviços exigidos para a-
quisição de direito (vesting conditions) dos planos da adquirida 
antes da data da aquisição. 

B60. A parte dos planos de substituição ainda não adquiridos (non-
vested), atribuível aos serviços pré e pós-combinação, deve re-
fletir a melhor estimativa disponível do número (quantidade) de 
planos de substituição que se espera que tenham condição de 
aquisição de direito atendida (expected to vest). Por exemplo, 
caso a mensuração baseada no mercado da parte dos planos de 
substituição atribuídos aos serviços pré-combinação seja $ 100 
e o adquirente espere que somente 95% dos planos de benefí-
cios atendam à condição de aquisição de direito, o montante in-
cluído na contraprestação transferida na combinação de negó-
cios deve ser $ 95. As mudanças no número estimado de planos 
de substituição para os quais se espera ver atendida a condição 
de aquisição de direito devem estar refletidas na despesa de re-
muneração dos períodos em que ocorrerem tais mudanças (ou 
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em que o direito decair) e não como ajustes da contraprestação 
transferida na combinação de negócios. Da mesma forma, os 
efeitos de outros eventos que ocorrerem após a data de aquisi-
ção do controle, tais como modificações ou o resultado final dos 
planos com condições de desempenho, devem ser contabiliza-
dos nos períodos em que ocorrerem tais eventos, na determina-
ção da despesa de remuneração de acordo com o disposto na 
NBC TG 10 (R1) – Pagamento Baseado em Ações. 

B61. As mesmas exigências para determinar que parte dos planos de 
substituição é atribuível aos serviços pré e pós-combinação de-
vem ser aplicadas, independentemente dos planos de substitui-
ção serem classificados como passivo ou como componente do 
patrimônio líquido, de acordo com o disposto na NBC TG 10 – 
Pagamento Baseado em Ações. Após a data de aquisição, todas 
as mudanças na mensuração baseada no mercado dos planos 
classificados como passivo e os efeitos fiscais decorrentes (tri-
butos sobre o lucro) devem ser reconhecidos nas demonstrações 
contábeis pós-combinação do adquirente, nos períodos em que 
tais mudanças ocorrerem. 

B62. Os efeitos fiscais (tributo sobre o lucro) dos planos de substitui-
ção de pagamento baseado em ações devem ser reconhecidos de 
acordo com o disposto na NBC TG 32 – Tributos sobre o Lucro. 

Transações de pagamento baseado em ações da adquirida, liqui-
dadas em instrumentos patrimoniais 

B62A. A adquirida pode ter transações de pagamento baseado em 
ações em circulação que a adquirente não deseja substituir por 
suas transações de pagamento baseado em ações. Se as condi-
ções de aquisição de direito forem atendidas, referidas transa-
ções de pagamento baseado em ações da adquirida devem inte-
grar a participação de não controladores na adquirida e devem 
ser mensuradas pelo seu valor baseado no mercado. Se as con-
dições de aquisição de direito não forem atendidas, referidas 
transações devem ser mensuradas pelo seu valor baseado no 
mercado, considerando a data de aquisição como sendo a data 
da outorga do plano, em consonância com os itens 19 e 30. 

B62B. A mensuração baseada no mercado de transações de pagamen-
to baseado em ações, para as quais as condições de aquisição de 
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direito não forem atendidas, deve ser alocada à participação de 
não controladores tendo por base a razão entre a parcela com-
pletada do período de aquisição de direito (vesting period) e o 
maior dos seguintes períodos: o período de aquisição de direito 
total (total vesting period) ou o período original de aquisição de 
direito das transações de pagamento baseado em ações (original 
vesting period). O saldo remanescente deve ser alocado aos ser-
viços pós-combinação. 

Outras normas, interpretações e comunicados técnicos do CFC 
que orientam sobre mensuração e contabilização subsequen-
tes – aplicação do item 54 

B63. Outras normas, interpretações e comunicados técnicos do CFC 
fornecem orientações sobre mensuração e contabilização subse-
quentes para ativos adquiridos e passivos assumidos ou incorri-
dos em combinação de negócios, como por exemplo: 

(a) a NBC TG 04 (R1) – Ativo Intangível orienta como conta-
bilizar ativos intangíveis identificados adquiridos em uma 
combinação de negócios. O adquirente deve mensurar o á-
gio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) pelo 
valor reconhecido na data da aquisição menos a perda acu-
mulada por redução ao valor recuperável. A NBC TG 01 – 
Redução ao Valor Recuperável de Ativos estabelece como 
contabilizar as perdas por redução ao valor recuperável de 
ativos; 

(b) a NBC TG 11 – Contratos de Seguro fornece orientação 
sobre a contabilização subsequente de contrato de seguro 
adquirido em uma combinação de negócios; 

(c) a NBC TG 32 – Tributos sobre o Lucro determina a contabili-
zação subsequente de ativos fiscais diferidos (incluindo ativos 
fiscais diferidos não reconhecidos) e passivos fiscais diferidos 
adquiridos em uma combinação de negócios; 

(d) a NBC TG 10 – Pagamento Baseado em Ações fornece ori-
entação para a mensuração e a contabilização subsequente 
da parte dos planos de substituição por pagamentos basea-
dos em ações emitidos pelo adquirente e atribuídos aos ser-
viços futuros do empregado; 

(e) a NBC TG 36 – Demonstrações Consolidadas fornece ori-
entação para contabilizar as mudanças na participação da 
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controladora em suas controladas após a obtenção do con-
trole. 

Divulgação – aplicação dos itens 59 e 61 

B64. Para cumprir os objetivos do item 59, o adquirente deve divul-
gar as informações a seguir para cada combinação de negócios 
que ocorrer ao longo do período de reporte: 

(a) nome e descrição da adquirida; 
(b) data da aquisição; 
(c) percentual do capital votante adquirido, bem como o per-

centual da participação total adquirida; 
(d) principais motivos da combinação de negócios e descrição 

de como o controle da adquirida foi obtido pelo adquirente; 
(e) descrição qualitativa dos fatores que compõem o ágio por 

expectativa de rentabilidade futura (goodwill) reconhecido, 
tais como sinergias esperadas pela combinação das opera-
ções da adquirida com as do adquirente, ativos intangíveis 
que não se qualificam para reconhecimento em separado ou 
outros fatores; 

(f) valor justo, na data da aquisição, da contraprestação total 
transferida, bem como o valor justo, na data da aquisição, dos 
tipos mais relevantes de contraprestação, tais como: 

(i) caixa; 
(ii)  outros ativos tangíveis ou intangíveis, inclusive um 

negócio ou uma controlada do adquirente; 
(iii)  passivos incorridos, como, por exemplo, passivo 

por contraprestação contingente; e 
(iv) participações societárias do adquirente, inclusive o 

número de ações ou instrumentos emitidos ou que 
se pode emitir, e o método adotado na mensuração 
do valor justo dessas ações ou instrumentos; (2) 

(g) para os acordos para contraprestação contingente e para 
os ativos de indenização: 

(i) valor reconhecido na data da aquisição; 
(ii)  descrição do acordo e das bases para determinação 

do valor do pagamento; e 
(iii)  estimativa da faixa de valores dos resultados (não 

descontados) ou, caso a faixa de valores não possa 
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ser estimada, a indicação desse fato e as razões pe-
las quais não foi possível estimá-la. Quando não 
houver um valor máximo determinado para o pa-
gamento (ou seja, não há limite de valor estabele-
cido), tal fato deve ser divulgado pelo adquirente; 

(h) para os recebíveis adquiridos: 

(i) valor justo dos recebíveis; 
(ii)  valor contratual bruto dos recebíveis; e 
(iii)  a melhor estimativa, na data da aquisição, dos fluxos 

de caixa contratuais para os quais se tem a expecta-
tiva de perdas por não realização; 

As divulgações devem ser procedidas para as principais clas-
ses de recebíveis, tais como empréstimos, arrendamentos mer-
cantis financeiros diretos e quaisquer outras classes de recebí-
veis. 

(i) montantes reconhecidos, na data da aquisição, para cada 
uma das principais classes de ativos adquiridos e passivos 
assumidos; 

(j) para cada passivo contingente reconhecido de acordo com o 
item 23, a informação exigida pelo item 85 da NBC TG 25. 
Quando um passivo contingente não tiver sido reconhecido 
porque não foi possível mensurar o seu valor justo com con-
fiabilidade, o adquirente deve divulgar: (2) 
(i) a informação exigida pelo item 86 da NBC TG 25 

– Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Con-
tingentes; e 

(ii)  as razões pelas quais o passivo não pôde ser men-
surado com confiabilidade; 

 

(k) o valor total do ágio por expectativa de rentabilidade fu-
tura (goodwill) que se espera que seja dedutível para fins 
fiscais; 

(l) para as operações reconhecidas separadamente da aquisi-
ção de ativos e da assunção de passivos na combinação 
de negócio, de acordo com o item 51: 

(i) descrição de cada operação; 
(ii)  a forma como o adquirente contabilizou cada opera-

ção; 



 500

(iii)  o valor reconhecido para cada operação e a linha do 
item das demonstrações contábeis em que estiver re-
conhecido (para cada operação); e 

(iv) o método utilizado para determinar o valor dessa li-
quidação, caso a operação seja uma liquidação efeti-
va de relacionamento preexistente; 

(m) a divulgação das operações reconhecidas separadamente, 
exigida pela alínea (l), deve incluir o valor dos custos de 
aquisição relacionados e, separadamente, o valor da parte 
desses custos que foi reconhecida como despesa, bem 
como a linha do item (ou dos itens) da demonstração do 
resultado em que tais despesas foram reconhecidas. De-
vem ser divulgados, também, o valor de quaisquer custos 
de emissão de títulos não reconhecidos como despesa e a 
informação de como foram reconhecidos; 

(n) no caso de compra vantajosa (ver itens 34 a 36): 

(i) o valor do ganho reconhecido de acordo com o item 
34 e a linha do item da demonstração do resultado em 
que o ganho foi reconhecido; e 

(ii)  a descrição das razões pelas quais a operação resul-
tou em ganho; 

(o) para cada combinação de negócios em que o adquirente, 
na data da aquisição, possuir menos do que 100% de par-
ticipação societária da adquirida: 

(i) o valor da participação de não controladores na ad-
quirida, reconhecido na data da aquisição e as bases 
de mensuração desse valor; e 

(ii)  para cada participação de não controladores na ad-
quirida mensurada ao valor justo, as técnicas de ava-
liação e as informações significativas utilizadas na 
mensuração desse valor justo; (2) 

(p) em combinação alcançada em estágios: 

(i) o valor justo, na data da aquisição, da participação 
societária na adquirida que o adquirente mantinha 
imediatamente antes da data da aquisição; e 

(ii)  o valor de qualquer ganho ou perda reconhecidos em 
decorrência da remensuração ao valor justo da parti-
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cipação do adquirente na adquirida antes da combi-
nação de negócios (ver item 42) e a linha do item na 
demonstração do resultado em que esse ganho ou 
perda foi reconhecido; 

(q) as seguintes informações: 

(i) os montantes das receitas e do resultado do período da 
adquirida a partir da data da aquisição que foram inclu-
ídos na demonstração consolidada do resultado do pe-
ríodo de reporte; e 

(ii)  as receitas e o resultado do período da entidade 
combinada para o período de reporte corrente, como 
se a data da aquisição, para todas as combinações 
ocorridas durante o ano, fosse o início do período de 
reporte anual. 

 Para o caso de ser impraticável a divulgação de qualquer das 
informações exigidas pela alínea (q), o adquirente deve divulgar 
esse fato e explicar por que sua divulgação é impraticável. Esta 
Norma utiliza o termo “impraticável” com o mesmo significado 
utilizado na NBC TG 23 (R1) – Políticas Contábeis, Mudança 
de Estimativa e Retificação de Erro. 

B65. Para as combinações de negócios realizadas durante o período 
de reporte que individualmente são imateriais, mas que coleti-
vamente são materiais, o adquirente pode divulgar as informa-
ções exigidas nos itens B64(e) a B64(q) de modo agregado. 

B66. Quando a data da aquisição de uma combinação de negócios for 
posterior ao final do período de reporte, mas for anterior à data 
de as demonstrações contábeis estarem autorizadas para publi-
cação, o adquirente deve divulgar as informações requeridas no 
item B64, a menos que a contabilização inicial da combinação 
estiver incompleta no momento em que as demonstrações con-
tábeis forem autorizadas para publicação. Nessa situação, o ad-
quirente deve descrever quais divulgações não puderam ser fei-
tas e as respectivas razões para tal. 

B67. Para cumprir os objetivos do item 61, o adquirente deve divulgar 
as informações a seguir para cada combinação de negócios materi-
al, ou de modo agregado para aquelas combinações de negócios 
individualmente imateriais, porém coletivamente materiais: 
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(a) quando a contabilização inicial de uma combinação de 
negócios estiver incompleta (ver item 45) e, consequen-
temente, determinados ativos, passivos, participação de 
não controladores ou itens da contraprestação transferida, 
bem como os respectivos montantes reconhecidos nas 
demonstrações contábeis para a combinação, tiverem sido 
determinados apenas provisoriamente, deve ser divulgado 
o que segue: 

(i) as razões para o porquê de a contabilização inicial da 
combinação de negócios estar incompleta; 

(ii)  os ativos, os passivos, as participações societárias ou 
os itens da contraprestação transferida para os quais 
a contabilização inicial está incompleta; e 

(iii)  a natureza e o montante de qualquer ajuste no perío-
do de mensuração reconhecido durante o período de 
reporte, de acordo com o disposto no item 49; 

(b) para cada período de reporte após a data da aquisição e 
até que a entidade receba, venda ou, de outra forma, ve-
nha a perder o direito sobre ativo proveniente de contra-
prestação contingente, ou até que a entidade liquide pas-
sivo proveniente de contraprestação contingente, ou que 
esse passivo seja cancelado ou expirado, o adquirente de-
ve divulgar: 

(i) quaisquer mudanças nos valores reconhecidos, in-
clusive quaisquer diferenças que surgirem na sua li-
quidação; 

(ii)  quaisquer mudanças na faixa de valores dos resulta-
dos (não descontados) e as razões para tais mudan-
ças; e 

(iii)  as técnicas de avaliação e os principais dados de en-
trada do modelo utilizado para mensurar a contra-
prestação contingente; 

(c) para os passivos contingentes reconhecidos em uma 
combinação de negócios, o adquirente deve divulgar, pa-
ra cada classe de provisão, as informações exigidas nos 
itens 84 e 85 da NBC TG 25 – Provisões, Passivos Con-
tingentes e Ativos Contingentes; 

(d) a conciliação do valor contábil do ágio por expectativa de 
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rentabilidade futura (goodwill) ao início e ao fim do perí-
odo de reporte, mostrando separadamente: 

(i) o valor bruto e o valor das perdas acumuladas por 
redução ao valor recuperável, ambos no início do pe-
ríodo de reporte; 

(ii)  o ágio por expectativa de rentabilidade futura (go-
odwill) adicional, reconhecido durante o período, 
exceto o ágio por expectativa de rentabilidade futura 
(goodwill) incluído em grupo destinado à alienação 
que, na aquisição, atendeu aos critérios para ser clas-
sificado como mantido para venda de acordo com a 
NBC TG 31 – Ativo Não Circulante Mantido para 
Venda e Operação Descontinuada; 

(iii)  os ajustes decorrentes do reconhecimento subse-
quente de ativos fiscais diferidos sobre o lucro du-
rante o período de reporte, de acordo com o disposto 
no item 67; 

(iv) o ágio por expectativa de rentabilidade futura (good-
will) incluído em grupo destinado à alienação que foi 
classificado como mantido para venda de acordo com 
a NBC TG 31 – Ativo Não Circulante Mantido para 
Venda e Operação Descontinuada, bem como o ágio 
por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) 
desreconhecido (baixado) durante o período de repor-
te que não foi previamente incluído em grupo classi-
ficado como mantido para venda; 

(v) as perdas por redução ao valor recuperável reconhe-
cidas durante o período de reporte, de acordo com o 
disposto na NBC TG 01 – Redução ao Valor Recu-
perável de Ativos (o qual exige divulgação adicional 
de informações sobre o valor recuperável e sobre o 
teste ao valor recuperável do ágio por expectativa de 
rentabilidade futura – goodwill); 

(vi) as diferenças líquidas de taxas de câmbio que ocor-
reram durante o período de reporte, de acordo com a 
NBC TG 02 – Efeitos das Mudanças nas Taxas de 
Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis; 

(vii)  qualquer outra mudança no valor contábil que tenha 
ocorrido durante o período de reporte; e 
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(viii)  o valor bruto e o valor das perdas acumuladas por 
redução ao valor recuperável, ambos no final do pe-
ríodo de reporte; 

(e) o valor e uma explicação de qualquer ganho ou perda re-
conhecido no período de reporte corrente e que (conside-
rar ambos): 

(i) sejam relativos aos ativos identificáveis adquiridos 
ou aos passivos assumidos em uma combinação de 
negócios realizada no período de reporte corrente ou 
anterior; e 

(ii)  sejam de tal natureza e magnitude ou incidência que 
tornem sua divulgação relevante para o entendimen-
to das demonstrações contábeis da entidade combi-
nada. 

Disposições transitórias para combinação de negócios envol-
vendo somente entidades de mútuo ou por contrato indepen-
dente – aplicação do item 66 

B68. O item 64 estabelece que as exigências desta Norma devem ser 
aplicadas prospectivamente às combinações de negócios cujas 
datas de aquisição ocorram no início ou após o início do primeiro 
período de reporte anual com início na data de sua aprovação pe-
lo órgão regulador ou com início após essa data. A aplicação an-
tecipada desta Norma é permitida. Quando a entidade aplicar esta 
Norma antecipadamente (antes de sua data de vigência), a enti-
dade deve divulgar tal fato e aplicar concomitantemente as exi-
gências da NBC TG 36 – Demonstrações Consolidadas. 

B69. A exigência para aplicação prospectiva desta Norma para as 
combinações de negócios envolvendo tão-somente entidades de 
mútuo e para as combinações de negócios por meio de contrato 
independente, cuja data de aquisição seja anterior à data de a-
plicação desta Norma, produz os seguintes efeitos: 

(a) Classificação: a entidade deve continuar a classificar a 
combinação de negócios anterior de acordo com suas po-
líticas contábeis anteriores para tais combinações. 

(b) Ágio por expectativa de rentabilidade futura (good-
will ) reconhecido anteriormente: no início do primeiro 
período de reporte anual em que esta Norma for aplicada, 
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o valor contábil do ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (goodwill) decorrente de combinação de negócios 
anterior deve ser o seu valor contábil naquela data, de a-
cordo com as políticas contábeis anteriores da entidade. 
Na determinação daquele valor, a entidade deve eliminar 
o valor contábil de qualquer amortização acumulada e a 
correspondente redução no ágio por expectativa de renta-
bilidade futura (goodwill). Nenhum outro ajuste deve ser 
feito no valor contábil do ágio por expectativa de rentabi-
lidade futura (goodwill). 

(c) Ágio por expectativa de rentabilidade futura (good-
will ) reconhecido anteriormente como redução do pa-
trimônio líquido : as políticas contábeis anteriores da en-
tidade podem ter resultado no reconhecimento do ágio 
por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) de 
combinações de negócios anteriores como redução do pa-
trimônio líquido. Nessa situação, a entidade não deve re-
conhecer tal ágio por expectativa de rentabilidade futura 
(goodwill), como ativo, no início do seu primeiro período 
de reporte anual a partir do qual esta Norma for aplicada. 
Além disso, a entidade não deve reconhecer no resultado 
do período qualquer parte daquele ágio por expectativa 
de rentabilidade futura (goodwill) quando da alienação, 
no todo ou em parte, do negócio ao qual o ágio por ex-
pectativa de rentabilidade futura (goodwill) está relacio-
nado ou quando a unidade geradora de caixa em que foi 
incluído esse ágio por expectativa de rentabilidade futura 
(goodwill) vier a sofrer perdas por redução ao seu valor 
recuperável. 

(d) Contabilização subsequente do ágio por expectativa 
de rentabilidade futura (goodwill): a partir do início do 
primeiro período de reporte anual a partir do qual esta 
Norma for aplicada, a entidade deve descontinuar a amor-
tização do ágio por expectativa de rentabilidade futura 
(goodwill), decorrente de combinações de negócios ante-
riores, e deve passar a testar o ágio por expectativa de 
rentabilidade futura (goodwill) em relação ao seu valor 
recuperável de acordo com a NBC TG 01 – Redução ao 
Valor Recuperável de Ativos. 

(e) Deságio por expectativa de prejuízo futuro reconheci-
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do anteriormente (negative goodwill): a entidade, ao 
contabilizar uma combinação de negócios anteriormente 
à vigência desta Norma, pode ter reconhecido um deságio 
por expectativa de prejuízos futuros (diferença negativa 
entre o custo da participação adquirida e a parte do adqui-
rente no valor justo dos ativos líquidos da adquirida) ou 
por compra vantajosa. Se isso ocorreu, a entidade deve 
baixar o valor contábil desse deságio no início do primei-
ro período de reporte anual, a partir do qual esta Norma 
for aplicada, e fazer o ajuste correspondente no saldo de 
abertura da rubrica de lucros acumulados no balanço pa-
trimonial dessa data. 
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Apêndice C - Exemplos Ilustrativos 
 

Estes exemplos acompanham, porém não fazem parte da NBC TG 15 
– Combinação de Negócios 

Aquisições reversas(*) 

(*) Essa modalidade de operação não se confunde com as incorpora-
ções reversas, amplamente praticadas no mercado brasileiro. 

Exemplos dos efeitos do reconhecimento de uma aquisição re-
versa, pela aplicação dos itens B19 a B27 da NBC TG 15 – 
Combinação de Negócios. 

C1. Este exemplo ilustra a contabilidade de aquisição reversa pela 
qual a Entidade B (controlada legal), adquire, em 30 de setem-
bro de 20X6, a Entidade A, a qual emitiu instrumentos patrimo-
niais e, portanto, é a controladora legal. Os efeitos fiscais foram 
desconsiderados nesse exemplo. 

C2. A seguir apresenta-se o balanço patrimonial da Entidade A e da 
Entidade B imediatamente antes da combinação de negócios. 

(valores em $) 

Entidade A 
(controla-
dora legal, 
adquirida 
contábil) 

Entidade B 
(controlada 

legal, 
adquirente 
contábil) 

Ativos circulantes 500 700 
Ativos não circulantes 1.300 3.000 
Total de ativos 1.800 3.700 
Passivos circulantes 300 600 
Passivos não circulantes  400 1.100 
Total de passivos  700 1.700 
Patrimônio líquido   
Reservas 800 1.400 
Capital emitido   
100 ações ordinárias 300  
60 ações ordinárias  600 
Total do patrimônio líquido 1.100 2.000 
Total do passivo e patrimônio 
líquido 

1.800 3.700 
 

C3. No exemplo também foram utilizadas as seguintes informações: 

(a) em 30/09/20X6, a entidade A emite 2,5 ações em troca de 
cada ação ordinária da entidade B. Todos os acionistas da 
entidade B trocaram suas ações. Portanto, a entidade A 
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emitiu 150 ações ordinárias em troca de todas as 60 ações 
ordinárias da entidade B; 

(b) o valor justo de cada ação ordinária da entidade B em 
30/09/20X6 é $ 40. O preço de cotação no mercado das 
ações ordinárias da entidade A, na mesma data, é $ 16; 

(c) o valor justo, em 30/09/20X6, dos ativos identificáveis e 
passivos da entidade A são idênticos aos seus respectivos 
valores contábeis, exceto pelos ativos não circulantes, cu-
jo valor justo em 30/09/20X6 é $ 1.500. 

Cálculo do valor justo da contraprestação transferida 

C4. Em decorrência da emissão de 150 ações ordinárias pela entidade 
A (controladora legal e adquirida contábil), os acionistas da enti-
dade B possuem agora 60% das ações emitidas da entidade com-
binada (ou seja, 150 do total de 250 ações). Os 40% restantes es-
tão em poder dos acionistas da entidade A. Se a combinação de 
negócios fosse efetivada pela emissão de ações adicionais da en-
tidade B (para trocar pelas ações entidade A), teria sido emitido 
um total de 40 ações para manter o mesmo percentual de partici-
pação na entidade combinada. Assim, os acionistas da entidade B 
ficariam com 60 de um total de 100 ações da entidade B (60% de 
participação na entidade combinada). Portanto, o valor justo da 
contraprestação efetivamente transferida pela entidade B para o 
grupo obter as 100 ações da entidade A é $ 1.600 (40 ações a $ 
40 de valor justo por ação)(*). 

(*) Uma forma intuitiva e lógica de visualizar o valor justo da contra-
prestação transferida seria raciocinar em termos de riqueza. O quan-
to de riqueza os antigos sócios de “A” retiveram. Desse modo, con-
siderando o desfecho da distribuição de capital da entidade combi-
nada, os antigos sócios de “A” fazem jus a 40% da riqueza envolvi-
da, que compreende 40% das 60 ações de “B” ao valor justo por a-
ção ou quota de $ 40 (0,4*60*$ 40 = $ 960) mais 40% das 100 ações 
ou quotas de “A” ao valor justo por ação ou quota de $ 16 
(0,4*100*$ 16 = $ 640), que resulta em $ 1.600 ($ 960 + $ 640). 

C5. O valor justo da contraprestação efetivamente transferida deve 
ser baseado na medida mais confiável. Nesse exemplo, o preço 
de cotação no mercado das ações da entidade A constitui uma 
base mais confiável para mensurar a contraprestação efetiva-
mente transferida em relação ao valor justo estimado das ações 
da entidade B. Assim, a contraprestação transferida é mensura-
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da usando o preço de mercado das ações da entidade A: 100 a-
ções ao valor justo de $ 16 por ação (totalizando $ 1.600). 

Mensuração do ágio por expectativa de rentabilidade futura 
(goodwill) 

C6. O ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) é 
mensurado como o excesso de valor justo da contraprestação 
efetivamente transferida (a participação do grupo na entidade 
A) sobre o valor justo líquido dos ativos identificáveis e dos 
passivos da entidade A, como disposto abaixo: 

 

 $ $ 
Contraprestação efetivamente transferida  1.600 
Valor justo líquido reconhecido de ativos identificáveis e passi-
vos da entidade A   

Ativos circulantes 500  
Ativos não circulantes 1.500  
Passivos circulantes (300)  
Passivos não circulantes (400) (1.300) 
Ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill)  300 

 

Demonstrações contábeis consolidadas em 30/09/20X6 

C7. A seguir apresenta-se o balanço patrimonial consolidado imedi-
atamente após a combinação de negócios: (obs.: Para melhor vi-
sualizar a evidenciação contábil da essência dessa transação, 
pode-se utilizar um expediente: se formalmente a transação se 
processasse mediante a incorporação das ações “A” por “B”, 
não haveria participação minoritária no balanço consolidado, 
pois os acionistas de “A” migrariam para “B” e “A” tornar-se-ia 
subsidiária integral de “B”. No caso da aquisição reversa, os a-
cionistas de “B” migram para “A” e “B” torna-se uma subsidiá-
ria integral de “A”. Os acionistas de “B” passam a controlar 
“A” e os antigos acionistas de “A” tornam-se minoritários de 
“A”. Tal aspecto poderia desencadear uma discussão controver-
tida acerca da evidenciação dessa participação de não controla-
dores no consolidado. Mas em verdade, na essência, os antigos 
acionistas de “A” tornam-se acionistas da nova entidade combi-
nada junto com os acionistas de “B”, a qual é refletida no con-
solidado. Em síntese, pode-se visualizar a operação como a 
constituição de uma nova entidade para a qual os acionistas de 
“A” e de “B” verteram seus respectivos patrimônios). 
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 $ 
Ativos circulantes [$ 700 + $ 500]  1.200 
Ativos não circulantes [$ 3.000 + $ 1.500]  4.500 
Ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) 300 
Total dos ativos 6.000 
Passivos circulantes [$ 600 + $ 300] 900 
Passivos não circulantes [$ 1.100 + $ 400]  1.500 
Total dos passivos 2.400 
Patrimônio líquido:  

Reservas 1.400 
Capital emitido: 250 ações ordinárias [$ 600 + $ 1.600] 2.200 

Total do patrimônio líquido  3.600 
Total do passivo e patrimônio líquido 6.000 

 

C8. O valor reconhecido como capital realizado (ações emitidas) nas 
demonstrações contábeis consolidadas ($ 2.200) é determinado 
pela soma do capital realizado (ações emitidas) da controlada le-
gal imediatamente antes da combinação de negócios ($ 600) e o 
valor justo da contraprestação efetivamente transferida ($ 1.600). 
Contudo, a estrutura de capital apresentada nas demonstrações 
contábeis consolidadas (isto é, o número e o tipo de ações emiti-
das) deve refletir a estrutura de capital da controladora legal, in-
cluindo as ações por ela emitidas para efetivar a combinação. 

Lucro por ação 

C9. Assuma-se que os lucros da entidade B para o período anual en-
cerrado em 31/12/20X5 foram de $ 600 e que os lucros consoli-
dados para o período anual encerrado em 31/12/20X6 foram de $ 
800. Assuma-se também que não houve mudança no número de 
ações ordinárias emitidas pela entidade B durante o período anual 
encerrado em 31/12/20X5 e desta data até a data da aquisição re-
versa em 30/09/20X6. O lucro por ação para o período anual en-
cerrado em 31/12/20X6 é calculado então como segue: 

Número de ações considerado como em circulação para o período entre 
01/01/20X6 até a data da aquisição (isto é, o número de ações ordinárias emitidas 
pela entidade A – controladora legal e adquirida contábil – na aquisição reversa) 

150 

Número de ações em circulação da data de aquisição até 31/12/20X6 250 
Número médio ponderado de ações ordinárias em circulação [(150 × 9/12) + (250 
× 3/12)] 

175 

Lucro por ação [800/175]  $ 
4,57 
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C10. O lucro por ação restabelecido para o período anual encerrado 
em 31/12/20X5 é de $ 4,00 (calculado pela divisão entre o lucro 
da entidade B, de $ 600, pelo número de ações ordinárias emiti-
das pela entidade A na aquisição reversa, 150 ações). 

Participação dos não controladores 

C11. Assuma-se que os mesmos fatos acima, exceto que somente 56 
das 60 ações ordinárias da entidade B é que foram trocadas. Em 
razão de a entidade A ter emitido 2,5 ações em troca de cada 
ação ordinária da entidade B, a entidade A emite somente 140 
(e não 150) ações. Como resultado, os acionistas da entidade B 
possuem 58,3% das ações emitidas da entidade combinada (140 
de 240 ações). O valor justo da contraprestação transferida em 
troca do controle da entidade A, a adquirida contábil, é calcula-
do assumindo-se que a combinação fosse efetivada pela entida-
de B, a qual teria emitindo ações ordinárias adicionais para tro-
car por ações ordinárias da entidade A com seus respectivos a-
cionistas. Isso porque a entidade B é a adquirente contábil e o 
item B20 da NBC TG 15 – Combinação de Negócios exige que 
o adquirente mensure a contraprestação dada em troca do con-
trole da adquirida contábil. 

C12. No cálculo do número de ações que a entidade B deveria ter emiti-
do, exclui-se a participação dos não controladores. Os acionistas 
majoritários possuem 56 ações da entidade B. Para que isso repre-
sente 58,3% de participação no capital, a entidade B teria de ter 
emitido adicionalmente 40 ações. Os acionistas majoritários teriam 
então 56 de um total de 96 ações da entidade B e, portanto, 58,3% 
da entidade combinada. Como resultado, o valor justo da contra-
prestação transferida em troca do controle da entidade A, a adqui-
rida contábil, é de $ 1.600 (isto é, 40 ações, cada uma ao valor jus-
to unitário de $ 40). Note-se que esse montante é idêntico ao calcu-
lado quando todas as 60 ações ordinárias da entidade B são troca-
das. O valor reconhecido para a participação do grupo na entidade 
A, a adquirida contábil, não muda quando alguns acionistas da en-
tidade B não participarem da troca de ações. 

C13. A participação dos não controladores é representada pelas 4 (qua-
tro) das 60 ações da entidade B que não foram trocadas por ações 
da entidade A. Portanto, a participação dos não controladores é 
de 6,7% (4/60) e ela reflete a participação proporcional dos acio-
nistas não controladores no valor contábil pré-combinação dos a-
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tivos líquidos da entidade B, a controlada legal. Portanto, o ba-
lanço patrimonial consolidado deve ser ajustado para mostrar a 
participação dos não controladores de 6,7% do valor contábil pré-
combinação dos ativos líquidos da entidade B (ou seja, $ 134 ou 
6,7% de $ 2.000). 

C14. O balanço patrimonial consolidado em 30/09/20X6, refletindo a 
participação dos não controladores, é apresentado a seguir: 

 $ 
Ativos circulantes [$ 700 + $ 500]  1.200 
Ativos não circulantes [$ 3.000 + $ 1.500]  4.500 
Ágio por rentabilidade futura (Goodwill) 300 
Total do ativo 6.000 
Passivos circulantes [$ 600 + $ 300] 900 
Passivos não circulantes [$ 1.100 + $ 400]  1.500 
Total do passivo  2.400 
Patrimônio líquido  

Lucros retidos [$ 1.400 x 93.3%]  1.306 
Capital emitido: 240 ações ordinárias [$ 600 x 93,3% + $ 1.600] 2.160 
Participação dos não controladores [$ 1.400 x 6,7% + $ 600 x 6,7%] 134 

Total do patrimônio líquido  3.600 
Total do passivo e do patrimônio líquido 6.000 

C15. A participação dos não controladores no valor de $ 134 tem 
dois componentes. O primeiro componente é a reclassificação 
da parte dos não controladores nos lucros retidos da adquirente 
contábil imediatamente antes da aquisição ($ 1.400 x 6,7% ou $ 
93,80). O segundo componente representa a reclassificação da 
parte dos não controladores no capital da adquirente contábil 
antes da combinação ($ 600 x 6,7% ou $ 40,20). 

Ativos intangíveis identificáveis 

Exemplos dos efeitos da aplicação dos itens 10 a 14 e B31 a 
B40 da NBC TG 15 – Combinação de Negócios 

C16. O que se segue são exemplos de ativos intangíveis identificá-
veis adquiridos em uma combinação de negócios. Alguns dos 
exemplos podem ter características de outros ativos que não ati-
vos intangíveis, os quais o adquirente deve contabilizar de acor-
do com suas respectivas essências. Não se pretendeu incluir to-
dos os possíveis exemplos. 

C17. Ativos intangíveis identificados em bases contratuais são aque-
les que surgem de direitos contratuais ou outros direitos legais. 
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Aqueles designados como tendo uma base não contratual, não 
surgem de direitos contratuais ou outros direitos legais, contu-
do, são separáveis. Os ativos intangíveis identificáveis como 
tendo uma base contratual também podem ser separados, porém 
a separabilidade não é uma condição necessária para que um a-
tivo atenda ao critério contratual-legal. 

Ativos intangíveis relativos ao marketing 

C18. Ativos intangíveis relacionados ao marketing são usados princi-
palmente no marketing ou promoção dos produtos e serviços. 
São exemplos de ativos intangíveis relativos ao marketing: 

Classe Base 
Marcas e nomes comerciais (incluindo de serviço e coletivas) e certificação 
de marcas 

Contratual 

Traje comercial (cor, forma ou projeto de embalagem exclusiva) Contratual 
Títulos de jornal Contratual 
Nomes de domínio na internet Contratual 
Acordos de não competição Contratual 

Marcas e nomes comerciais (incluindo de serviço e coletivas) e 
certificação de marcas 

C19. Marcas comerciais são palavras, nomes, símbolos ou outros 
dispositivos usados no comércio para indicar a origem de um 
produto e distingui-lo dos produtos de outras empresas. Uma 
marca de serviço identifica e distingue a origem de um serviço 
em vez de um produto. Marcas coletivas identificam os produ-
tos e serviços membros de um grupo. Certificação de marcas 
são marcas que possuem certificação sobre sua origem geográ-
fica ou outras características de um produto ou serviço. 

C20. Marcas e nomes comerciais, marcas de serviço, marcas coleti-
vas e certificação de marcas podem estar legalmente protegidas 
por meio de registro em agências governamentais, uso contínuo 
no comércio ou por outros meios. Se há proteção legal por meio 
de registro ou outro meio, uma marca comercial ou outra marca 
adquirida em uma combinação de negócios é um ativo intangí-
vel que atende ao critério contratual-legal. De outra forma, uma 
marca comercial ou outra marca adquirida em uma combinação 
de negócios pode ser reconhecida separadamente do ágio por 
expectativa de rentabilidade futura se o critério de separabilida-
de for atendido, o que normalmente pode ocorrer. 
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C21. Marca (brand) ou nome (brand name) são termos frequente-
mente usados como sinônimo de marcas comerciais e outras 
marcas e constituem denominações gerais de marketing que ti-
picamente se referem a um grupo de ativos complementares tal 
como uma marca comercial (ou uma marca de serviço) e que 
dizem respeito a nomes comerciais, fórmulas, receitas e espe-
cialidades tecnológicas. A NBC TG 15 – Combinação de Negó-
cios não impede a entidade de reconhecer como um único ativo, 
separadamente do ágio por expectativa de rentabilidade futura 
(goodwill), um grupo de ativos intangíveis complementares, 
normalmente referenciado como uma marca (brand), se os ati-
vos que constituem tal grupo têm vidas úteis similares. 

Nomes de domínio na internet 

C22. Nome de domínio na internet é um nome alfanumérico exclusi-
vo que é usado para identificar um endereço de internet especí-
fico. O registro de um nome de domínio cria uma associação 
entre o nome e um determinado computador na internet para o 
período previsto no registro. Esses registros são renováveis. Um 
nome de domínio registrado adquirido em uma combinação de 
negócios atende ao critério contratual-legal. 

Ativos intangíveis relativos a clientes 

C23. São exemplos de ativos intangíveis relativos a clientes: 

Classe Base 
Listas de clientes Não contratual 
Ordens ou produção aguardando execução (backlog) Contratual 
Contratos com clientes e respectivos relacionamentos Contratual 
Relacionamento não contratual com clientes Não contratual 

Listas de clientes 

C24. Lista de clientes consiste de informações acerca dos clientes, tais 
como seus nomes e demais informações contratuais. Uma lista de 
clientes pode ter a forma de uma base de dados que inclui outras 
informações sobre os clientes, tal como o histórico de pedidos e 
informações demográficas. Uma lista de clientes normalmente 
não surge de direitos legais ou contratuais. Contudo, listas de cli-
entes são frequentemente alugadas ou trocadas. Portanto, uma lis-
ta de clientes adquirida em uma combinação de negócios nor-
malmente atende ao critério da separabilidade. 
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Pedidos ou ordens de produção aguardando execução (backlog) 

C25. Pedidos ou ordens de produção em espera, aguardando execu-
ção (ou simplesmente backlog de pedidos ou de produção), sur-
gem de compromissos assumidos tais como pedidos de compra 
ou venda. O backlog de pedidos ou ordens de produção adquiri-
do em uma combinação de negócios atende ao critério contratu-
al-legal, mesmo que os pedidos de compra ou venda possam ser 
cancelados. 

Contratos com clientes e respectivos relacionamentos 

C26. Se uma entidade estabelece relacionamentos com seus clientes por 
meio de contratos, esses relacionamentos surgem, então, de direitos 
contratuais. Portanto, os contratos com clientes e respectivos rela-
cionamentos adquiridos em uma combinação de negócios atendem 
ao critério contratual-legal, mesmo se houver condições contratuais 
de confidencialidade ou outras condições proibindo a venda ou 
transferência do contrato separadamente da adquirida. 

C27. Um contrato com cliente e o relacionamento com esse cliente 
podem representar dois ativos intangíveis distintos. Ambos po-
dem ter vidas úteis diferentes, bem como diferentes padrões em 
que os benefícios econômicos dos dois ativos são consumidos. 

C28. Um relacionamento com cliente existe entre uma entidade e 
seus clientes quando: (a) a entidade tem informação sobre o cli-
ente e tem um contrato regular com esse cliente; e (b) o cliente 
tem a capacidade de fazer contato direto com a entidade. Os re-
lacionamentos com clientes atendem ao critério contratual-legal 
se uma entidade tem como prática estabelecer contratos com 
seus clientes, independentemente de existir um contrato na data 
da aquisição. O relacionamento com cliente pode também surgir 
por outros meios que não um contrato, tal como por contatos 
regulares por meio de representantes de venda ou serviço. 

C29. Como mencionado no item C25, um backlog de pedidos ou 
ordens de produção surge de compromissos assumidos tais co-
mo pedidos de compra ou venda e, portanto, ele é considerado 
um direito contratual. Como resultado, se a entidade tem uma 
relação com seus clientes por meio desses tipos de compromis-
sos, esse relacionamento também surge de direitos contratuais e, 
portanto, atende ao critério contratual-legal. 
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Exemplos 

C30. Os exemplos a seguir ilustram o reconhecimento de ativos in-
tangíveis por contratos e por relacionamento com clientes ad-
quiridos em uma combinação de negócios: 

(a) A Companhia Adquirente (CA) adquire a Companhia Me-
ta (CM) em uma combinação de negócios em 31/12/ 
20X5. CM tem um acordo de cinco anos de fornecimento 
de produtos ao Cliente X. Ambas as entidades, CA e CM, 
acreditam que o cliente irá renovar o acordo no final do 
contrato vigente. O acordo não é separável. 

O acordo, podendo ou não ser cancelado, atende ao critério 
contratual-legal. Adicionalmente, em função de a CM esta-
belecer um relacionamento com o cliente por meio de um 
contrato, tanto o acordo quanto todo o relacionamento com o 
cliente da CM atendem ao critério contratual-legal. 

(b) CA adquire CM em uma combinação de negócios em 
31/12/20X5. CM fabrica produtos em duas distintas linhas 
de negócio: produtos esportivos e eletrônicos. O Cliente X 
compra ambos (produtos esportivos e eletrônicos). CM tem 
um contrato com o cliente para ser seu fornecedor exclusi-
vo de produtos esportivos, porém não tem um contrato para 
o fornecimento de eletrônicos. Ambas as entidades, CA e 
CM, acreditam que entre CM e o Cliente existe somente 
um de vários tipos de relacionamento. 

O contrato para ser fornecedor exclusivo de produtos es-
portivos, cancelável ou não, atende ao critério contratual-
legal. Adicionalmente, em função de a CM ter estabeleci-
do seu relacionamento com o cliente por meio de um con-
trato, esse relacionamento atende ao critério contratual-
legal. Dado que CM tem somente um relacionamento com 
o respectivo cliente, o valor justo desse relacionamento 
incorpora as suposições sobre o relacionamento de CM 
com o cliente acerca de ambos os negócios (produtos es-
portivos e eletrônicos). Contudo, se CA determinar que o 
relacionamento com o cliente para produtos esportivos e 
eletrônicos é separável um do outro, CA deveria avaliar se 
o relacionamento com o cliente para eletrônicos atende ao 
critério de separabilidade para ser identificado como um 
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ativo intangível. 

(c) CA adquire CM em uma combinação de negócios em 31/ 
12/20X5. CM faz negócios com seus clientes somente por 
meio de pedidos de compra e venda. Em 31/12/20X5, CM 
tem um backlog de pedidos de compra de clientes envolven-
do 60% de seus clientes, os quais são todos clientes recorren-
tes. Os demais 40% dos clientes de CM também são clientes 
recorrentes. Contudo, CM não tem pedidos em aberto ou ou-
tros contratos com tais clientes em 31/12/20X5. 

Os pedidos de compra dos 60% dos clientes de CM aten-
dem ao critério contratual-legal, sendo canceláveis ou 
não. Adicionalmente, uma vez que CM estabelece um re-
lacionamento com esses clientes (60%) por meio de con-
trato, tanto os pedidos de compra como os relacionamen-
tos com tais clientes atendem ao critério contratual-legal. 
Em razão da CM ter como prática o estabelecimento de 
contratos com o restante de seus clientes (40%), o relacio-
namento com esses clientes também tem origem em direi-
tos contratuais e, portanto, atende ao critério contratual-
legal, independentemente de CM não ter contratos com 
tais clientes em 31/12/20X5. 

(d) CA adquire CM, uma seguradora, em uma combinação de 
negócios em 31/12/20X5. CM tem um portfólio de um 
ano de contratos de seguros de automóveis que são cance-
láveis pelos segurados. 

Em razão de a CM estabelecer seu relacionamento com os 
segurados por meio de contratos de seguros, o relaciona-
mento com clientes em relação aos segurados atende ao 
critério contratual-legal. A NBC TG 01 – Redução ao Va-
lor Recuperável de Ativos e a NBC TG 04 – Ativo Intan-
gível são aplicáveis ao ativo intangível relativo ao rela-
cionamento com clientes. 

Relacionamentos não contratuais com clientes 

C31. Um relacionamento com cliente adquirido em uma combinação 
de negócios que não surge de um contrato pode, todavia, ser i-
dentificável porque o relacionamento é separável. Transações 
de troca para esse tipo de ativo, ou para ativos similares, as 
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quais indicam que outras entidades têm vendido ou de outra 
forma transferido um tipo particular de relacionamento não con-
tratual com clientes constitui evidência de que o relacionamento 
é separável. 

Ativos intangíveis artísticos 

C32. São exemplos de ativos intangíveis artísticos: 

Classe Base 
Peças teatrais, óperas e balés Contratual 
Livros, revistas, jornais e outras obras literárias Contratual 
Obras musicais, como composições, canções líricas e canções publicitárias Contratual 
Quadros, telas e fotografias Contratual 
Material audiovisual e em vídeo, incluindo gravações cinematográficas ou 
filmes, vídeos musicais e programas de televisão 

Contratual 

C33. Ativos artísticos adquiridos em uma combinação de negócios 
são identificáveis se eles surgem de direitos contratuais ou le-
gais, tais como aqueles estabelecidos por direitos autorais. O 
detentor de direitos autorais pode transferi-los por inteiro (por 
meio de cessão de uso) ou em parte (por meio de uma licença 
de uso). Um adquirente não tem impedimentos para reconhecer 
como um único ativo intangível, os direitos autorais e quaisquer 
direitos relacionados, que forem obtidos por cessão ou licenças 
de uso, desde eles tenham vidas úteis similares. 

Ativos intangíveis baseados em contrato 

C34. Ativos intangíveis baseados em contrato representam o valor 
dos direitos que surgem de acordos contratuais. Contratos com 
clientes constituem-se em um tipo de ativo intangível baseado 
em contrato. Se os termos e condições de um contrato dão ori-
gem a um passivo (por exemplo, se os termos de um contrato de 
arrendamento operacional ou um contrato com cliente são des-
favoráveis em relação às condições do mercado), o adquirente 
deve reconhecer esse contrato como um passivo assumido na 
combinação de negócio. São exemplos de ativos intangíveis ba-
seados em contrato: 

Classe Base 
Acordos de royalties, licenciamentos e acordos de paralisação Contratual 
Contratos de publicidade, construção, gestão, serviço ou fornecimento Contratual 
Contratos de arrendamento (quer a adquirida seja arrendador ou arrendatário) Contratual 
Permissões para construção Contratual 
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Classe Base 
Acordos de franquias Contratual 
Direitos de operação ou transmissão (como radiodifusão ou teledifusão) Contratual 
Contratos de prestação de serviços específicos (servicing contracts), tais como 
contratos de prestação de serviços em hipotecas 

Contratual 

Contratos com empregados Contratual 
Direitos de exploração de recursos naturais, tais como perfuração de solo e 
exploração de água, ar, rotas, recursos florestais e recursos minerais 

Contratual 

Contratos de prestação de serviços específicos, tais como contratos 
de prestação de serviços em hipotecas 

C35. Contratos de prestação de serviços envolvendo ativos financei-
ros (recolher pagamentos, transferir recursos, cobrar, etc.) cons-
tituem um tipo de ativo intangível baseado em contrato. Embora 
a prestação de serviço (servicing) seja inerente a todos os ativos 
financeiros, ela se torna um ativo (ou passivo) distinto por meio 
de uma das seguintes condições: 

(a) quando puder ser contratualmente separada do ativo fi-
nanceiro subjacente por venda ou securitização dos ativos 
com a prestação dos serviços retida; 

(b) por meio da compra separada e assunção da prestação do 
serviço. 

C36. Quando créditos hipotecários, recebíveis de cartão de crédito ou 
outros ativos financeiros são adquiridos em uma combinação de 
negócios com a prestação de serviços retida, os direitos ineren-
tes à prestação dos serviços (servicing rights) não constituem 
um ativo intangível separável porque o valor justo dos respecti-
vos direitos de serviço está incluso na mensuração do valor jus-
to dos ativos financeiros adquiridos. 

Contratos com empregados 

C37. Contratos com empregados constituem um tipo de ativo intan-
gível baseado em contrato quando eles são benéficos pela pers-
pectiva do empregador, em função de seus preços serem favo-
ráveis em relação às condições de mercado. 

Direitos de uso 

C38. Direitos de uso incluem direitos ou autorização para exploração 
de recursos tais como água, ar, solo, floresta e rota. Alguns di-
reitos de uso são ativos intangíveis baseados em contrato e de-
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vem ser contabilizados separadamente do ágio por expectativa 
de rentabilidade futura (goodwill). Outros direitos de uso podem 
ter características de ativos tangíveis em vez de intangíveis. O 
adquirente deve contabilizar os direitos de uso com base em sua 
natureza. 

Ativos intangíveis baseados em tecnologia 

C39. São exemplos de ativos intangíveis baseados em tecnologia: 

Classe Base 
Tecnologia patenteada Contratual 
Softwares para computadores e chips de memória somente para 
leitura (mask works) 

Contratual 

Tecnologia não patenteada Não contratual 
Bases de dados, incluindo seus registros históricos (title plants) Não contratual 
Segredos comerciais, tais como fórmulas, processos e receitas 
secretas 

Contratual 

Softwares para computadores e chips de memória 
somente para leitura (mask works) 
C40. Softwares de computadores e programas adquiridos em uma com-

binação de negócios que sejam legalmente protegidos, como por 
meio de patente ou de direitos autorais, atendem ao critério contra-
tual-legal para sua identificação como um ativo intangível. 

C41. Alguns softwares são permanentemente armazenados em um 
chip de memória somente para leitura, como uma série de ins-
truções ou um circuito integrado (mask works). Esse tipo de 
software pode ter uma proteção legal e, nesse caso, quando ad-
quiridos em uma combinação de negócios eles atendem ao cri-
tério contratual-legal para sua identificação como um ativo in-
tangível. 

Bases de dados, incluindo seus registros históricos (title plants) 
C42. Bases de dados são coleções de informações, frequentemente 

armazenadas de forma eletrônica (em arquivos ou discos de 
computadores). Uma base de dados que inclui trabalhos origi-
nais pode estar protegida por direitos autorais. Uma base de da-
dos adquirida em uma combinação de negócios, cujos direitos 
autorais estão protegidos, atende ao critério contratual-legal. 
Contudo, uma base de dados tipicamente inclui informação ge-
rada em consequência das operações normais de uma entidade, 
tal como listas de clientes ou informação especializada (dados 
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científicos ou informação de crédito, por exemplo). Bases de 
dados cujos direitos autorais não estejam protegidos podem ser, 
e frequentemente são, trocadas, licenciadas ou alugadas para 
terceiros (integral ou parcialmente). Portanto, mesmo se os be-
nefícios econômicos futuros de uma base de dados não se origi-
nem de direitos legais, ela atende ao critério da separabilidade 
quando adquirida em uma combinação de negócios. 

C43. Algumas bases de dados constituem um registro histórico de 
todos os assuntos que afetam a propriedade de glebas em de-
terminada área geográfica específica (title plants). Tais bases de 
dados podem ser compradas e vendidas (integral ou parcialmen-
te) em transações de troca ou podem ser licenciadas. Portanto, 
uma title plant atende ao critério da separabilidade quando ad-
quirida em uma combinação de negócios. 

Segredos comerciais, tais como fórmulas, processos e receitas se-
cretas 
C44. Um segredo comercial é “uma informação, incluindo fórmula, 

padrão, receita, compilação, programa, dispositivo, método, 
técnica ou processo que (a) gera valor econômico específico, 
real ou potencial, de um conhecimento ainda não generalizado; 
e (b) está sujeito a esforços razoáveis, sob certas circunstâncias, 
para mantê-lo em sigilo”. Se os benefícios econômicos futuros 
de um segredo comercial adquirido em uma combinação de ne-
gócios estão legalmente protegidos, então esse ativo atende ao 
critério contratual-legal. De outra forma, os segredos comerciais 
adquiridos em uma combinação de negócios serão identificáveis 
somente se eles atenderem ao critério da separabilidade, que é 
provável que seja o caso. 

Mensuração da participação de não controladores 
 Exemplos dos efeitos da aplicação do item 19 da NBC TG 15 – 
Combinação de Negócios. 

C44A. Os exemplos a seguir ilustram a mensuração de componentes 
da participação de não controladores, na data da aquisição, em 
uma combinação de negócios. 

Mensuração da participação de não controladores contendo ações 
preferenciais 
C44B. A Companhia Meta (CM) emitiu 100 ações preferenciais, as 

quais foram classificadas como componentes do patrimônio 
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líquido. As ações preferenciais têm valor nominal de $ 1 cada. 
As ações preferenciais conferem aos seus detentores o direito 
a dividendo prioritário em relação ao pagamento de qualquer 
dividendo devido aos detentores das ações ordinárias. Na hi-
pótese de liquidação da CM, os detentores de ações preferen-
ciais fazem jus ao recebimento do montante de $ 1 por ação 
em prioridade aos detentores das ações ordinárias, não alcan-
çando os ativos disponíveis para distribuição (não fazem jus a 
estes). Os detentores das ações preferenciais não gozam de 
qualquer outro direito na liquidação. 

C44C. A Companhia Adquirente (CA) detém todas as ações ordiná-
rias da CM. A aquisição dá a CA o controle de CM. O valor 
justo, na data da aquisição, das ações preferenciais é $ 120. 

C44D. O item 19 da NBC TG 15 (R2) determina que, para cada com-
binação de negócios, o adquirente deve mensurar, na data da 
aquisição, os componentes da participação de não controladores 
na adquirida que representam interesses de propriedade e confe-
rem aos seus detentores a participação proporcional nos ativos 
líquidos da entidade adquirida, no caso de sua liquidação, ao 
seu valor justo ou ao valor atual da participação dos instrumen-
tos patrimoniais detidos proporcionalmente ao montante reco-
nhecido pela adquirida de ativos líquidos identificáveis. Todos 
os demais componentes da participação de não controladores 
devem ser mensurados ao seu valor justo na data da aquisição, a 
menos que outra base de mensuração seja requerida por outra 
norma, interpretação ou comunicado técnico do CFC. 

C44E. A participação de não controladores que está relacionada com 
as ações preferenciais da CM não se qualifica para a alternati-
va de mensuração do item 19 da NBC TG 15 (R2), em decor-
rência de não conferir aos seus detentores a participação pro-
porcional nos ativos líquidos da entidade adquirida, no caso de 
sua liquidação. O adquirente deve mensurar as ações preferen-
ciais ao seu valor justo na data da aquisição de $ 120. 

Primeira variação do exemplo 

C44F. Suponha que, no evento da liquidação da CM, as ações prefe-
renciais confiram aos seus detentores o direito ao recebimento 
proporcional dos ativos disponíveis para distribuição. Os de-
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tentores das ações preferenciais gozam de direitos iguais e 
disputam em igualdade de condições com os detentores das 
ações ordinárias os ativos disponíveis para distribuição, no ca-
so de uma liquidação. Suponha que o valor justo, na data da 
aquisição, das ações preferenciais seja agora $ 160 e que a 
participação proporcional nos montantes reconhecidos pela 
CM em termos de ativos líquidos identificáveis, atribuível às 
ações preferenciais, seja $ 140. 

C44G. As ações preferenciais qualificam-se para a alternativa de mensu-
ração do item 19 da NBC TG 15. A CA pode escolher entre 
mensurar as ações preferenciais ao seu valor justo, na data da a-
quisição, de $ 160 ou ao seu valor proporcional nos ativos líqui-
dos identificáveis reconhecidos pela adquirida de $ 140. 

Segunda variação do exemplo 

C44H. Suponha também que a CM tenha emitido opções de ações 
como remuneração de seus empregados. As opções de ações 
são classificadas como item do patrimônio líquido e atendem 
às condições de aquisição (vested) na data da aquisição da 
combinação de negócios. Elas não representam interesses pre-
sentes de propriedade tampouco conferem aos seus detentores 
a participação proporcional nos ativos líquidos da CM, no ca-
so de sua liquidação. A mensuração com base no valor de 
mercado das opções de ações, de acordo com a NBC TG 10 
(R1) – Pagamento Baseado em Ações, na data de aquisição, é 
$ 200. As opções de ações não expiram na data de aquisição e 
a CM não irá substituí-las. 

C44I. O item 19 da NBC TG 15 exige que essas opções de ações sejam 
mensuradas ao seu valor justo na data da aquisição, a menos que 
outra base de mensuração seja requerida por outra norma, inter-
pretação ou comunicado técnico do CFC. O item 30 da NBC TG 
15 determina que o adquirente deve mensurar um instrumento 
patrimonial relacionado com transações de pagamento baseado 
em ações da adquirida em consonância com o método da NBC 
TG 10 – Pagamento Baseado em Ações. 

C44J. O adquirente deve mensurar a participação de não controlado-
res que está relacionada com as opções de ações pelo seu va-
lor de mensuração baseado no mercado de $ 200. 
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Ganho por compra vantajosa 
Exemplos dos efeitos do reconhecimento e mensuração de um 
ganho por compra vantajosa pela aplicação dos itens 32 a 36 da 
NBC TG 15 – Combinação de Negócios. 

C45. O exemplo a seguir ilustra a contabilização de uma combinação 
de negócios em que o ganho por compra vantajosa é reconhecido. 

C46. Em 01/01/20X5, a CA adquire 80% de participação de capital 
na CM, entidade privada, cujo pagamento foi feito em espécie – 
$ 150. Em razão de os ex-proprietários da CM precisarem ven-
der seus investimentos na CM até uma data específica, eles não 
têm tempo suficiente para ofertar a CM para outros potenciais 
compradores. A direção da CA inicialmente mensura, separa-
damente, os ativos identificáveis adquiridos e os passivos assu-
midos, na data da aquisição, em conformidade com as exigên-
cias da NBC TG 15 – Combinação de Negócios. Os ativos iden-
tificáveis são mensurados por $ 250 e os passivos assumidos 
são mensurados por $ 50. A CA encarrega um consultor inde-
pendente, o qual determina que o valor justo dos 20% de parti-
cipação dos não controladores na CM é de $ 42. 

C47. O valor dos ativos líquidos identificáveis da CM ($ 200, calcu-
lado como $ 250 – $ 50), excede o valor justo da contrapresta-
ção transferida mais o valor justo da participação dos não con-
troladores na CM. Portanto, a CA deve revisar os procedimen-
tos usados para identificar e mensurar os ativos adquiridos e os 
passivos assumidos, bem como para mensurar o valor justo da 
participação dos não controladores na CM e da contraprestação 
transferida em troca do controle da CM. Após essa revisão, a 
CA conclui que os procedimentos e mensurações estavam ade-
quados. A CA deve mensurar o ganho obtido na aquisição da 
participação de 80% da seguinte forma: 

 

 $ $ 
Valor dos ativos líquidos identificáveis adquiridos ($ 250 – $ 50)  200 
(-) Valor justo da contraprestação transferida pela CA em troca de 
80% 
      de participação na CM, somado ao 

150  

      Valor justo da participação dos não controladores na CM 42 (192
) 

Ganho na aquisição dos 80% de participação na CM  8 
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C48. A CA deve registrar a aquisição da CM em suas demonstrações 
contábeis consolidadas como segue: 

 $ $ 
Débito: Ativos identificáveis adquiridos 250  

Crédito: Caixa  150 
Crédito: Passivos assumidos  50 
Crédito: Ganho por compra vantajosa  8 
Crédito: Participação dos não controladores em CM  42 

C49. Se o adquirente optar por mensurar a participação dos não con-
troladores na CM com base na parte que lhes cabe no valor jus-
to dos ativos líquidos da adquirida, o valor reconhecido para a 
participação dos não controladores seria $ 40 ($ 200 x 0,20). 
Nesse caso, o ganho por compra vantajosa teria sido de $ 10 [$ 
200 – ($ 150 + $ 40)]. 

Período de mensuração 
Exemplos dos efeitos da aplicação dos itens 45 a 50 da NBC 
TG 15 (R2) – Combinação de Negócios 

C50. Se a contabilização inicial de uma combinação de negócios não 
estiver completa quando do encerramento do exercício social 
em que a combinação ocorreu, o item 45 da NBC TG 15 – 
Combinação de Negócios exige que o adquirente reconheça em 
suas demonstrações contábeis os valores provisórios para os i-
tens cuja contabilização não estiver completa. Durante o perío-
do de mensuração, o adquirente deve reconhecer os ajustes nos 
valores provisórios como necessários para refletirem novas in-
formações obtidas acerca de fatos e circunstâncias que existiam 
na data da aquisição e, se conhecidas nessa data, teriam afetado 
a mensuração dos valores que foram reconhecidos. O item 49 
da NBC TG 15 – Combinação de Negócios exige que o adqui-
rente reconheça tais ajustes como se a contabilização da combi-
nação de negócios tivesse sido completada na data da aquisição. 
Os ajustes ocorridos no período de mensuração não são, portan-
to, incluídos no resultado do período. 

C51. Assuma que a CA adquire a CM em 30/09/20X7. A CA contra-
tou uma avaliação independente para um item do imobilizado 
adquirido na combinação, a qual não estava concluída a tempo 
de a CA aprovar a emissão de suas demonstrações contábeis pa-
ra o período encerrado em 31/12/20X7. Nas suas demonstrações 
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contábeis anuais de 20X7, a CA reconheceu um valor justo pro-
visório de $ 30.000 para o ativo em questão. Na data da aquisi-
ção, o item do imobilizado tinha uma vida útil remanescente de 
cinco anos. Após cinco meses da data de aquisição, a CA rece-
beu a avaliação independente, a qual revelou que o valor justo 
estimado para o ativo na data da aquisição foi de $ 40.000. 

C52. Em suas demonstrações contábeis para o período encerrado 
em 31/12/20X8, a CA deve ajustar retrospectivamente as in-
formações comparativas de 20X7 como segue: 

(a) o valor contábil do imobilizado em 31/12/20X7 é aumenta-
do em $ 9.500. O valor desse ajuste foi apurado com base 
no adicional de valor justo de $ 10.000 ($ 30.000 – $ 
40.000), deduzido da depreciação adicional que teria sido 
reconhecida se o valor justo do ativo na data da aquisição 
tivesse sido reconhecido desde o início pelo valor definitivo 
($ 10.000 ÷ 60 meses x 3 meses = $ 500 para três meses de 
depreciação); 

(b) o valor contábil do ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (goodwill) na data de 31/12/20X7 é diminuído em $ 
10.000; 

(c) a despesa de depreciação para 20X7 é aumentada em $ 500. 

C53. De acordo com o item B67 da NBC TG 15 – Combinação de 
Negócios, a CA deve divulgar em nota explicativa: 

(a) em suas demonstrações contábeis de 20X7: explicações de 
que a contabilização inicial da combinação de negócios não 
foi completada porque o resultado da avaliação do imobili-
zado ainda não havia sido recebida; 

(b) em suas demonstrações contábeis de 20X8: os valores e 
explicações acerca dos ajustes reconhecidos durante o pe- 
ríodo corrente nos valores provisórios. Portanto, a CA deve 
evidenciar que a informação comparativa de 20X7 foi ajus-
tada retrospectivamente com o aumento de $ 9.500 no valor 
justo do imobilizado líquido adquirido na combinação, em 
contrapartida da diminuição de $ 10.000 no ágio por expec-
tativa de rentabilidade futura (goodwill) e do aumento de $ 
500 na despesa de depreciação. 



 527

Determinação do que é parte da operação de 
combinação de negócios 

Liquidação de relacionamento preexistente 

Exemplos dos efeitos da aplicação dos itens 51, 52 e B50 a 
B53 da NBC TG 15 – Combinação de Negócios. 

C54. A CA compra componentes eletrônicos da CM sob um contrato 
de cinco anos de fornecimento a preços fixos. Atualmente, os 
preços fixos são maiores que aqueles pelos quais a CA poderia 
comprar componentes eletrônicos similares de outro fornecedor. 
O contrato de suprimento permite à CA sua rescisão antes do 
final do prazo de cinco anos, porém condicionado ao pagamento 
de multa de $ 6 milhões. Faltando três anos para o término do 
prazo do contrato, a CA paga $ 50 milhões para adquirir a CM, 
conforme o valor justo da CM baseado no valor que outros par-
ticipantes do mercado teriam pago por essa aquisição. 

C55. No valor justo total da CM estão inclusos $ 8 milhões relativos 
ao valor justo do contrato de fornecimento com a CA. Os $ 8 
milhões correspondem a $ 3 milhões relativos aos componentes 
que estão em condições de mercado, dado que seus preços são 
comparáveis aos preços correntes de mercado para itens iguais 
ou similares (esforço de venda, relacionamento com o cliente, 
etc.), e a $ 5 milhões relativos aos componentes cujo preço é 
desfavorável para a CA em função de serem maiores que os 
preços correntes de mercado para itens similares. A CM não 
tem nenhum outro ativo identificável ou passivo em decorrência 
do contrato de suprimento, bem como a CA não reconheceu 
quaisquer ativos ou passivos relativos ao contrato de suprimento 
antes da combinação de negócios. 

C56. Nesse exemplo, a CA deve calcular separadamente da combina-
ção de negócios a perda de $ 5 milhões (o menor valor entre os 
$ 6 milhões para rescindir o contrato e o valor pelo qual o con-
trato é desfavorável para o adquirente). Os $ 3 milhões relativos 
aos componentes do contrato que estão em condições de merca-
do são parte do ágio por expectativa de rentabilidade futura 
(goodwill). 

C57. Caso a CA tivesse previamente reconhecido em suas demons-
trações contábeis algum valor relativo ao relacionamento pré-
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existente, isso afetaria o montante reconhecido como ganho ou 
perda em relação à efetiva liquidação dessa relação. Suponha-se 
que outras normas, interpretações e comunicados técnicos do 
CFC tenham exigido que a CA, antes da combinação, reconhe-
cesse o passivo de $ 6 milhões para o contrato de fornecimento. 
Em tal situação, a CA reconheceria no resultado do período o 
ganho de $ 1 milhão proveniente da liquidação do contrato, na 
data da aquisição (a perda do contrato, mensurada em $ 5 mi-
lhões, menos a perda previamente reconhecida de $ 6 milhões). 
Em outras palavras, a CA efetivamente teria liquidado por $ 5 
milhões o passivo reconhecido de $ 6 milhões, o que resultaria 
no ganho de $ 1 milhão. 

Pagamentos contingentes a empregados 

Exemplos dos efeitos da aplicação dos itens 51, 52 e B50, B54 e 
B55 da NBC TG 15 – Combinação de Negócios. 

C58. A CM indicou um candidato como seu novo presidente por 
meio de um contrato de dez anos. O contrato exige que a CM 
pague ao candidato $ 5 milhões em caso de a CM ser adquirida 
antes do término do prazo do contrato. A CA adquire a CM oito 
anos depois. O presidente permanece empregado na data da a-
quisição e deve receber o pagamento adicional em função do 
contrato em vigor. 

C59. Nesse exemplo, antes que as negociações da combinação fos-
sem iniciadas, a CM firmou um acordo com o empregado com o 
objetivo de manter a prestação de serviços do presidente. Nesse 
caso, não existem evidências de que o acordo foi firmado fun-
damentalmente para prover benefícios para a CA ou para a enti-
dade combinada. Portanto, o passivo correspondente ao paga-
mento de $ 5 milhões deve ser incluído na aplicação do método 
de aquisição. 

C60. Em outras circunstâncias, a CM poderia ter firmado um acordo 
semelhante com seu presidente por sugestão da CA durante as ne-
gociações para a combinação de negócios. Nesse caso, o principal 
objetivo do acordo pode ser o desligamento do presidente, e o a-
cordo pode fundamentalmente beneficiar a CA ou a entidade com-
binada em vez da CM ou seus ex-proprietários. Em tal situação, a 
CA deve contabilizar o passivo correspondente ao pagamento ao 
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presidente em suas demonstrações contábeis pós-combinação, se-
paradamente da aplicação do método de aquisição. 

Planos de substituição (replacement awards) 

Exemplos dos efeitos da aplicação dos itens 51, 52 e B56 a B62 
da NBC TG 15 – Combinação de Negócios. 

C61. Os exemplos a seguir ilustram os planos de substituição (repla-
cement awards) que o adquirente foi obrigado a emitir, nas se-
guintes circunstâncias: 

  Planos da adquirida 
O período de aquisição de direito 
(vesting period) estava concluído 

antes da combinação de negócios? 
  Concluído Não con-

cluído 

Não exigido Exemplo 1 Exemplo 3 Planos de substituição 
São exigidos serviços adicionais dos 
empregados após a data da aquisi-

ção? Exigido Exemplo 2 Exemplo 4 

C62. Os exemplos assumem que todos os planos de benefícios são 
classificados como itens do patrimônio líquido. 

Exemplo 1 

Plano da adqui-
rida 

Período de aquisição de direito (vesting period) foi con-
cluído antes da combinação de negócios. 

Plano de substi-
tuição (repla-
cement awards) 

Serviços adicionais dos empregados após a data da aqui-
sição não são exigidos. 

C63. A CA emite planos de substituição (replacement awards) de $ 
110 (mensuração baseada no mercado) na data da aquisição pa-
ra trocar pelos planos da CM de $ 100 (mensuração baseada no 
mercado). Nenhum serviço pós-combinação foi exigido para os 
planos de substituição e os empregados da CM prestaram todos 
os serviços requeridos pelos planos da adquirida até a data da 
aquisição. 

C64. O montante atribuível aos serviços pré-combinação é a mensura-
ção baseada no mercado dos planos da CM ($ 100) na data da a-
quisição, cujo valor deve ser incluído na contraprestação transferi-
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da da combinação de negócios. O montante atribuível aos serviços 
pós-combinação é $ 10, que é a diferença entre o valor total dos 
planos de substituição ($ 110) e a parcela atribuível aos serviços 
pré-combinação ($ 100). Por não serem exigidos serviços adicio-
nais pós-combinação para os planos de substituição, a CA imedia-
tamente reconhece $ 10 como custo de remuneração em suas de-
monstrações contábeis pós-combinação. 

Exemplo 2 

Plano da adqui-
rida 

Período de aquisição de direito (vesting period) foi con-
cluído antes da combinação de negócios. 

Plano de substi-
tuição (repla-
cement awards) 

Serviços adicionais dos empregados após a data da aqui-
sição são exigidos. 

C65. A CA deve trocar os planos de substituição (replacement a-
wards), os quais exigem um ano de serviço adicional após a 
combinação, pelos planos de pagamentos baseados em ações da 
CM, em poder dos empregados que já haviam completado o pe-
ríodo de aquisição de direito (vesting period) antes da combina-
ção de negócios. A mensuração baseada no mercado de ambos 
os planos, na data da aquisição, é $ 100. Quando originalmente 
outorgados, os planos da CM exigiam um período para aquisi-
ção de direito (vesting period) de 4 (quatro) anos. Os emprega-
dos da CM, detentores de planos ainda não exercidos até a data 
da aquisição, já haviam prestado serviços por sete anos desde a 
data da outorga dos planos. 

C66. Independentemente de os empregados da CM já terem prestado 
todos os serviços, a CA atribui uma parte dos planos de substi-
tuição como custo de remuneração pós-combinação, em con-
formidade com o disposto no item B59 da NBC TG 15 – Com-
binação de Negócios, em função de os planos de substituição 
exigirem um ano de serviços após a combinação. Dessa forma, 
o período para a aquisição de direito total (total vesting period) 
é de 5 (cinco) anos – o período de aquisição de direito original 
exigido pelo plano da adquirida, já completados antes da data 
de aquisição (quatro anos), mais o período de aquisição de di-
reito exigido para o plano de substituição (um ano). 

C67. A parte atribuível aos serviços pré-combinação é igual ao valor da 
mensuração baseada no mercado do plano da adquirida ($ 100) 
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multiplicado pela razão entre o período de aquisição de direito pré-
combinação (4 anos) e o total do período de aquisição de direito (5 
anos). Então, os $ 80 ($ 100 x 4/5 anos) devem ser atribuídos ao 
período de aquisição de direito pré-combinação e devem ser, por-
tanto, incluídos na contraprestação transferida na combinação de 
negócios. Os $ 20 restantes devem ser atribuídos ao período de a-
quisição de direito pós-combinação e devem, portanto, ser reco-
nhecidos como custo de remuneração nas demonstrações contábeis 
pós-combinação da CA, em conformidade com a NBC TG 10 – 
Pagamento Baseado em Ações. 

Exemplo 3 

Plano da adquirida 
Período de aquisição de direito 
(vesting period) não foi concluído 
antes da combinação de negócios. 

Plano de substituição (replacement 
awards) 

Serviços adicionais dos emprega-
dos após a data da aquisição são 
exigidos. 

C68. A CA troca os planos de substituição (replacement awards), os 
quais exigem um ano de serviço após a combinação, pelos pla-
nos de pagamento baseado em ações da CM em poder dos em-
pregados que ainda não prestaram todos os serviços até a data 
da aquisição. A mensuração baseada no mercado de ambos os 
planos é $ 100, na data da aquisição. Quando originalmente ou-
torgados, os planos da CM exigiam um período para a aquisição 
de direito de 4 (quatro) anos. Até a data da aquisição, os empre-
gados da CM já haviam prestado 2 (dois) anos de serviços, e e-
les teriam de prestar adicionalmente mais dois anos de serviços 
após a data de aquisição para atenderem a condição de aquisi-
ção de direito do plano. Dessa forma, somente uma parte dos 
planos da CM é atribuível aos serviços pré-combinação. 

C69. Os planos de substituição exigem somente um ano de servi-
ços pós-combinação. Então, em razão dos empregados já te-
rem prestado dois anos de serviços, o período de aquisição 
de direito total (total vesting period) será três anos. A parte 
atribuível aos serviços pré-combinação é igual ao valor da 
mensuração baseada no mercado dos planos da adquirida ($ 
100), multiplicado pela razão entre o período de aquisição de 
direito pré-combinação (dois anos) e o maior dentre os se-
guintes períodos de aquisição de direito total: (a) três anos 
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considerando os planos de substituição; e (b) quatro anos 
considerando a outorga original dos planos da adquirida. En-
tão, $ 50 ($ 100 x 2/4 anos) devem ser atribuídos aos servi-
ços pré-combinação e devem, portanto, ser incluídos na con-
traprestação transferida pela adquirida na combinação de ne-
gócios. Os $ 50 restantes devem ser atribuídos aos serviços 
pós-combinação e devem, portanto, ser reconhecidos como 
custo de remuneração nas demonstrações contábeis pós-
combinação de CA. 

Exemplo 4 
Plano da adqui-
rida 

Período de aquisição de direito (vesting period) não foi 
concluído antes da combinação de negócios. 

Plano de substi-
tuição (repla-
cement awards) 

Serviços adicionais dos empregados após a data da aqui-
sição não são exigidos. 

C70. Assumam-se os mesmos fatos do exemplo 3, exceto pelo 
fato de que a CA troca os planos de substituição (replace-
ment awards), os quais não exigem serviços adicionais pós-
combinação, pelos planos de pagamento baseado em ações 
da CM em poder dos empregados que ainda não prestaram 
todos os serviços até a data da aquisição. As condições da 
substituição dos planos da CM não eliminam qualquer perí-
odo de aquisição de direito remanescente em caso de mu-
dança do controle (Se os planos da CM tivessem uma cláu-
sula segundo a qual se eliminasse o período de aquisição de 
direito remanescente em caso de mudança de controle, deve-
ria ser aplicada a orientação presente no Exemplo 1). A 
mensuração com base no mercado de ambos os planos é $ 
100. Em decorrência dos empregados já terem prestado dois 
anos de serviços e os planos de substituição não exigirem 
qualquer serviço pós-combinação, o período de aquisição de 
direito total (total vesting period) é 2 anos. 

C71. A parte da mensuração baseada no mercado dos planos de 
substituição (replacement awards) atribuíveis aos serviços 
pré-combinação deve ser igual à mensuração baseada no mer-
cado dos planos da adquirida ($ 100) multiplicada pela razão 
entre o período de aquisição de direito pré-combinação (dois 
anos) e o maior dentre os seguintes períodos de concessão to-
tal: (a) dois anos considerando os planos de substituição; e (b) 
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quatro anos considerando a outorga original dos planos da ad-
quirida. Então, $ 50 ($ 100 x 2/4 anos) devem ser atribuídos 
aos serviços pré-combinação e devem, portanto, ser incluídos 
na contraprestação transferida para obter o controle da adqui-
rida. Os $ 50 restantes devem ser atribuídos aos serviços pós-
combinação. Contudo, como não se exigiu nenhum serviço 
pós-combinação para aquisição de direito dos planos de subs-
tituição (replacement awards), a CA deve reconhecer todos os 
$ 50 restantes imediatamente como custo de remuneração em 
suas demonstrações contábeis pós-combinação. 

Exigências de divulgação 

Exemplos dos efeitos da aplicação dos itens 59 a 63 e B64 a 
B67 da NBC TG 15 – Combinação de Negócios. 

C72. Os exemplos a seguir ilustram algumas das exigências de 
divulgação da NBC TG 15 – Combinação de Negócios e não 
são baseados em uma transação real. O exemplo assume que 
a CA é uma companhia aberta e que a CM é uma companhia 
fechada. As divulgações foram apresentadas em formato de 
tabela e fazem referência às exigências específicas ilustradas 
no exemplo. Uma nota explicativa real pode apresentar mui-
tas das divulgações ilustradas no exemplo em formato narra-
tivo simples. 

 Nota Explicativa X: Aquisições 
Item de 

referência 
 

B64(a) a 
(d) 

Em 30/06/20X0 a CA adquiriu 15% das ações ordinárias da CM em circula-
ção. Em 30/06/20X2 a CA adquiriu 60% das ações ordinárias da CM em 
circulação e obteve o controle de CM. A CM é fornecedor de produtos e 
serviços de dados em rede, no Canadá e no México. Como resultado da 
aquisição, a CA espera ser o principal fornecedor naqueles mercados. Espe-
ra-se também reduzir custos por meio de economias de escala. 

B64(e) 
O ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) de $ 2.500 origina-
do da aquisição consiste principalmente de sinergias e economias de escala 
esperadas pela combinação das transações da CA com a CM. 

B64(k) 

Não se espera que o ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) 
seja dedutível para fins fiscais. Os dados seguintes detalham a composição 
da contraprestação paga em troca do controle da CM e os valores dos ativos 
adquiridos e dos passivos assumidos que foram reconhecidos na data da 
aquisição, assim como o valor justo na data da aquisição da participação dos 
não controladores na CM. 

 Em 30/06/20X2: 
 Contraprestação $ 

B64(f)(i) Caixa 5.000 
B64(f)(iv) Instrumentos patrimoniais (100.000 ações ordinárias da CA) 4.000 
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B64(f)(iii); 
B64(g)(i) 

Acordos de contraprestação contingente 1.000 

B64(f) Total da contraprestação transferida 10.000 

B64(p)(i) 
Valor justo dos interesses patrimoniais da CA na CM, deti-
dos antes da combinação de negócios 

 
 2.000 

  12.000 
   

B64(m) 
Custos relacionados à aquisição (incluindo despesas de ven-
das, gerais e administrativas na demonstração de resultado da 
CA para o ano encerrado em 31.12.20X2) 

 1.250 

B64(i) Valores reconhecidos para os ativos identificáveis adquiridos 
e passivos assumidos: 

 

 Ativos financeiros 3.500 
 Estoques 1.000 
 Imobilizado 10.000  
 Ativos intangíveis identificáveis 3.300 
 Passivos financeiros (4.000) 
 Passivo contingente (1.000) 
 Total dos ativos líquidos identificáveis 12.800  

B64(o)(i) Participação de não controladores na CM (3.300) 
 Ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) 2.500 
  12.000  
  

B64(f)(iv) 

O valor justo das 100.000 ações ordinárias emitidas como parte da contrapres-
tação transferida em troca do controle da CM ($ 4.000) foi determinado com 
base no preço de mercado (cotação de fechamento) das ações ordinárias da CA 
na data de aquisição. 

B64(f)(iii) 
B64(g) 
B67(b) 

Os acordos de contraprestação contingente exigem que a CA pague aos ex-
proprietários da CM 5% das receitas da CX (investimento patrimonial em outra 
companhia não consolidado que a CM possui), que excederem a $ 7.500 em 
20X3 até o valor máximo de $ 2.500 (não descontado). 
O valor potencial não descontado de todos os futuros pagamentos que a CA 
teria de ser obrigada a fazer para liquidar os acordos de contraprestação contin-
gente estão entre $ 0 e $ 2.500. 
O valor justo do acordo de contraprestação contingente é $ 1.000 e foi estimado 
pela aplicação do método da abordagem do resultado. A estimativa de valor 
justo baseia-se na taxa de desconto assumida entre 20% e 25% e na estimativa 
de receitas da CX, ajustadas pela probabilidade de ocorrência, entre $ 10.000 e 
$ 20.000. 
Em 31/12/20X2, não sofreram alterações nem os valores reconhecidos para o 
acordo de contraprestação contingente, tampouco os possíveis resultados e 
premissas assumidos para desenvolver a estimativa. 

B64(h) 

O valor justo dos ativos financeiros adquiridos inclui os recebíveis sob contra-
tos de arrendamento mercantil financeiro de equipamentos de processamento de 
dados em rede com o valor justo de $ 2.375. O valor bruto previsto em contrato 
é $ 3.100, dos quais é esperada a perda de $ 450. 

B67(a) 
O valor justo dos ativos intangíveis identificáveis, $ 3.300, é provisório, pois 
está faltando receber o laudo final de avaliação desses ativos. 
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B64(j) 
B67(c) 

IAS 37.84, 
85 

O passivo contingente de $ 1.000 foi reconhecido em razão dos direitos de 
garantia esperados sobre produtos e serviços vendidos pela CM durante os 
últimos três anos. Espera-se que a maior parte dessa despesa seja incorrida em 
20X3 e que até o final de 20X4 ela esteja totalmente liquidada. O valor poten-
cial não descontado de todos os futuros pagamentos que a CA teria de fazer em 
função dos acordos de garantia foi estimado entre $ 500 e $ 1.500. Em 
31/12/20X2, não houve mudança nos valores reconhecidos desde 30/06/20X2 
para o passivo ou nas faixas de valores esperados ou ainda nas premissas 
utilizadas para desenvolver a estimativa. 

B64(o) 

O valor justo da participação dos não controladores na CM, uma companhia 
fechada, foi estimado pela aplicação de abordagens de mercado e de resultado. 
A estimativa de valor justo foi baseada em: 
(a) faixa de taxas de desconto entre 20% e 25%; 
(b) valor residual assumido com base em faixas de valores de múltiplos de 
EBITDA entre 3 e 5 vezes (ou se apropriado, baseado sobre taxas de cresci-
mento sustentável de longo prazo de 3% a 6%); 
(c) múltiplos financeiros de companhias consideradas similares à CM; e 
(d) ajustes em razão da ausência de controle ou de liquidez que participantes do 
mercado teriam considerado quando da estimativa do valor justo da participa-
ção dos não controladores na CM. 

B64(p)(ii) 

A CA reconheceu o ganho de $ 500 como resultado da mensuração a valor 
justo de seus 15% de participação de capital na CM que a CA possuía antes da 
combinação de negócios. O ganho está incluso em “outros resultados” na 
demonstração do resultado da CA em 31/12/20X2. 

B64(q)(i) 
A receita da CM auferida a partir de 30/06/20X2 foi de $ 4.090 e está incluída 
na demonstração do resultado consolidado. A CM também contribuiu com o 
lucro de $ 1.710 nesse mesmo período. 

B64(q)(ii) 
Caso a CM tivesse sido consolidada a partir de 01/01/20X2, na demonstração 
do resultado teria sido incluída a receita de $ 27.670 e o lucro de $ 12.870. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Publicada no DOU, de 05-08-2011. 
(2) Redação dada pela NBC TG 15 (R1), publicada no DOU de 20-12-2013. 
(3) Redação dada pela NBC TG 15 (R2), publicada no DOU de 17-04-2014. 
(4) Redação dada pela NBC TG 15 (R3), publicada no DOU de 1º-12-2014. 
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A Resolução CFC n.º 1.329/11 alterou a sigla e a numeração desta Norma de NBC T 19.20 para NBC TG 
16 (R1) e de outras normas citadas: de NBC T 19.21 para NBC TG 17; e de NBC T 19.22 para NBC TG 
20. 

 
 

RESOLUÇÃO CFC nº 1.170(1) 

de 29 de maio de 2009 
 
 

Aprova a NBC TG 16 – Estoques. 
 
 

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercí-
cio de suas atribuições legais e regimentais, 

 

CONSIDERANDO que o Conselho Federal de Contabilidade, em 
conjunto com outras entidades, é membro do Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (CPC), criado pela Resolução CFC nº. 1.055-05; 

 

CONSIDERANDO que o CPC tem por objetivo estudar, preparar 
e emitir Pronunciamentos Técnicos sobre procedimentos de contabili-
dade e divulgar informações dessa natureza, visando permitir a emis-
são de normas uniformes pelas entidades-membro, levando sempre em 
consideração o processo de convergência às normas internacionais; 

 

CONSIDERANDO que o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, 
a partir do IAS 2 do IASB, aprovou o Pronunciamento Técnico CPC 
16 – Estoques; 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Aprovar a NBC TG 16 – Estoques. 
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nos exercícios iniciados a par-
tir de 1º de janeiro de 2010, sendo recomendada sua adoção antecipada. 

 
Brasília, 29 de maio de 2009. 
 
Maria Clara Cavalcante Bugarim – Presidente 
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NBC TG 16 (R1) – ESTOQUES 
 
A letra R mais o número que identifica sua alteração (R1, R2, ...) foi adicionada à sigla da 
Norma para identificar o número da consolidação e facilitar a pesquisa no site do CFC. As 
citações desta Norma em outras é identifica pela sua sigla sem a referência a R1, R2, pois, essas 
referências são sempre da norma em vigor, evitando, assim, que em cada alteração da norma 
não haja necessidade de se ajustar as citações em outras normas. 
 
Índice Item 
OBJETIVO 1  
ALCANCE 2 – 5 
DEFINIÇÕES 6 – 8 
MENSURAÇÃO DE ESTOQUE 9 – 33 
Custos do estoque 10 – 22 
     Custos de aquisição 11 
     Custos de transformação 12 – 14 
     Outros custos 15 – 18  
     Custos de estoque de prestador de serviços 19 
     Custo do produto agrícola colhido proveniente de ativo biológico 20 
     Outras formas para mensuração do custo 21 – 22 
Critérios de valoração de estoque  23 – 27 
Valor realizável líquido 28 – 33 
RECONHECIMENTO NO RESULTADO 34 – 35 
DIVULGAÇÃO 36 – 39 

 

Objetivo 
 

1. O objetivo desta Norma é estabelecer o tratamento contábil pa-
ra os estoques. A questão fundamental na contabilização dos estoques 
é quanto ao valor do custo a ser reconhecido como ativo e mantido 
nos registros até que as respectivas receitas sejam reconhecidas. Esta 
Norma proporciona orientação sobre a determinação do valor de custo 
dos estoques e sobre o seu subsequente reconhecimento como despesa 
em resultado, incluindo qualquer redução ao valor realizável líquido. 
Também proporciona orientação sobre o método e os critérios usados 
para atribuir custos aos estoques. 

 

Alcance 
 

2. Esta Norma aplica-se a todos os estoques, com exceção dos se-
guintes: 

 

a) produção em andamento proveniente de contratos de constru-
ção, incluindo contratos de serviços diretamente relacionados (ver a 
NBC TG 17 – Contratos de Construção); 
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b) instrumentos financeiros (ver as NBC TG 38, 39 e 40 sobre 
Instrumentos Financeiros); e  

c) ativos biológicos relacionados com a atividade agrícola e o 
produto agrícola no ponto da colheita (ver a NBC TG 29 – Ativo Bio-
lógico e Produto Agrícola). 

 
3. Esta Norma não se aplica também à mensuração dos estoques 

mantidos por: 
 
a) produtores de produtos agrícolas e florestais, de produtos agrí-

colas após a colheita, de minerais e produtos minerais, na medida em 
que eles sejam mensurados pelo valor realizável líquido de acordo 
com as práticas já estabelecidas nesses setores. Quando tais estoques 
são mensurados pelo valor realizável líquido, as alterações nesse valor 
devem ser reconhecidas no resultado do período em que tenha sido 
verificada a alteração; 

b) comerciantes de commodities que mensurem seus estoques pe-
lo valor justo deduzido dos custos de venda. Nesse caso, as alterações 
desse valor devem ser reconhecidas no resultado do período em que 
tenha sido verificada a alteração. 

 
4. Os estoques referidos no item 3(a) devem ser mensurados pelo 

valor realizável líquido em determinadas fases de produção. Isso ocor-
re, por exemplo, quando as culturas agrícolas tenham sido colhidas ou 
os minerais tenham sido extraídos e a venda esteja assegurada pelos 
termos de um contrato futuro ou por garantia governamental ou quan-
do exista um mercado ativo e haja um risco baixo de fracasso de ven-
da. Esses estoques devem ser excluídos apenas dos requisitos de men-
suração desta Norma. 

 
5. Os operadores (broker-traders) de commodities são aqueles que 

compram ou vendem commodities para outros ou por sua própria conta. 
Os estoques referidos no item 3(b) são essencialmente adquiridos com a 
finalidade de venda no futuro próximo e de gerar lucro com base nas 
variações dos preços ou na margem dos operadores. Quando esses esto-
ques são mensurados pelo valor justo menos os custos de venda, eles 
são excluídos apenas dos requisitos de mensuração desta Norma. 
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Definições 
 
6. Os seguintes termos são usados nesta Norma, com os signifi-

cados especificados: 
 
Estoques são ativos: 
a) mantidos para venda no curso normal dos negócios; 
b) em processo de produção para venda; ou 
c) na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou 

transformados no processo de produção ou na prestação de serviços. 
 
Valor realizável líquido é o preço de venda estimado no curso 

normal dos negócios deduzido dos custos estimados para sua conclu-
são e dos gastos estimados necessários para se concretizar a venda. 

 
Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo 

ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação 
não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração.(3) 

 
7. O valor realizável líquido refere-se à quantia líquida que a en-

tidade espera realizar com a venda do estoque no curso normal dos 
negócios. O valor justo reflete o preço pelo qual uma transação orde-
nada para a venda do mesmo estoque no mercado principal (ou mais 
vantajoso) para esse estoque ocorreria entre participantes do mercado 
na data de mensuração. O primeiro é um valor específico para a enti-
dade, ao passo que o segundo já não é. Por isso, o valor realizável 
líquido dos estoques pode não ser equivalente ao valor justo deduzido 
dos gastos necessários para a respectiva venda.(3) 

 
8. Os estoques compreendem bens adquiridos e destinados à ven-

da, incluindo, por exemplo, mercadorias compradas por um varejista 
para revenda ou terrenos e outros imóveis para revenda. Os estoques 
também compreendem produtos acabados e produtos em processo de 
produção pela entidade e incluem matérias-primas e materiais aguar-
dando utilização no processo de produção, tais como: componentes, 
embalagens e material de consumo. No caso de prestador de serviços, 
os estoques devem incluir os custos do serviço, tal como descrito no 
item 19, para o qual a entidade ainda não tenha reconhecido a respec-
tiva receita (ver a NBC TG 30 – Receitas). 
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Mensuração de estoque 
 
9. Os estoques objeto desta Norma devem ser mensurados pelo 

valor de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor. 
 
Custos do estoque 
 
10. O valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de 

aquisição e de transformação, bem como outros custos incorridos para 
trazer os estoques à sua condição e localização atuais. 

 
Custos de aquisição 
 

11. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de 
compra, os impostos de importação e outros tributos (exceto os recu-
peráveis perante o fisco), bem como os custos de transporte, seguro, 
manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos 
acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e 
outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do 
custo de aquisição.(2) 

 
Custos de transformação 
 
12. Os custos de transformação de estoques incluem os custos di-

retamente relacionados com as unidades produzidas ou com as linhas 
de produção, como pode ser o caso da mão de obra direta. Também 
incluem a alocação sistemática de custos indiretos de produção, fixos 
e variáveis, que sejam incorridos para transformar os materiais em 
produtos acabados. Os custos indiretos de produção fixos são aqueles 
que permanecem relativamente constantes independentemente do 
volume de produção, tais como a depreciação e a manutenção de edi-
fícios e instalações fabris, máquinas e equipamentos e os custos de 
administração da fábrica. Os custos indiretos de produção variáveis 
são aqueles que variam diretamente, ou quase diretamente, com o 
volume de produção, tais como materiais indiretos e certos tipos de 
mão de obra indireta. 

 

13. A alocação de custos fixos indiretos de fabricação às unidades 
produzidas deve ser baseada na capacidade normal de produção. A ca-
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pacidade normal é a produção média que se espera atingir ao longo de 
vários períodos em circunstâncias normais; com isso, leva-se em consi-
deração, para a determinação dessa capacidade normal, a parcela da 
capacidade total não utilizada por causa de manutenção preventiva, de 
férias coletivas e de outros eventos semelhantes considerados normais 
para a entidade. O nível real de produção pode ser usado se aproximar-
se da capacidade normal. Como consequência, o valor do custo fixo 
alocado a cada unidade produzida não pode ser aumentado por causa de 
um baixo volume de produção ou ociosidade. Os custos fixos não alo-
cados aos produtos devem ser reconhecidos diretamente como despesa 
no período em que são incorridos. Em períodos de anormal alto volume 
de produção, o montante de custo fixo alocado a cada unidade produzi-
da deve ser diminuído, de maneira que os estoques não sejam mensura-
dos acima do custo. Os custos indiretos de produção variáveis devem 
ser alocados a cada unidade produzida com base no uso real dos insu-
mos variáveis de produção, ou seja, na capacidade real utilizada. 

 

14. Um processo de produção pode resultar em mais de um pro-
duto fabricado simultaneamente. Este é, por exemplo, o caso quando 
se fabricam produtos em conjunto ou quando há um produto principal 
e um ou mais subprodutos. Quando os custos de transformação de cada 
produto não são separadamente identificáveis, eles devem ser atribuídos 
aos produtos em base racional e consistente. Essa alocação pode ser 
baseada, por exemplo, no valor relativo da receita de venda de cada 
produto, seja na fase do processo de produção em que os produtos se 
tornam separadamente identificáveis, seja no final da produção, con-
forme o caso. A maior parte dos subprodutos, em razão de sua natureza, 
geralmente é imaterial. Quando for esse o caso, eles são muitas vezes 
mensurados pelo valor realizável líquido e este valor é deduzido do 
custo do produto principal. Como resultado, o valor contábil do produto 
principal não deve ser materialmente diferente do seu custo.  

 

Outros custos 
 

15. Outros custos que não de aquisição nem de transformação de-
vem ser incluídos nos custos dos estoques somente na medida em que 
sejam incorridos para colocar os estoques no seu local e na sua condi-
ção atuais. Por exemplo, pode ser apropriado incluir no custo dos es-
toques gastos gerais que não sejam de produção ou os custos de dese-
nho de produtos para clientes específicos. 
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16. Exemplos de itens não incluídos no custo dos estoques e re-
conhecidos como despesa do período em que são incorridos: 

a) valor anormal de desperdício de materiais, mão de obra ou ou-
tros insumos de produção; 

b) gastos com armazenamento, a menos que sejam necessários ao 
processo produtivo entre uma e outra fase de produção; 

c) despesas administrativas que não contribuem para trazer o es-
toque ao seu local e condição atuais; e 

d) despesas de comercialização, incluindo a venda e a entrega dos 
bens e serviços aos clientes. 

 

17. A NBC TG 20 – Custos de Empréstimos identifica as circuns-
tâncias específicas em que os encargos financeiros de empréstimos 
obtidos são incluídos no custo do estoque. 

 

18. A entidade geralmente compra estoques com condição para 
pagamento a prazo. A negociação pode efetivamente conter um ele-
mento de financiamento, como, por exemplo, uma diferença entre o 
preço de aquisição em condição normal de pagamento e o valor pago; 
essa diferença deve ser reconhecida como despesa de juros durante o 
período do financiamento. 

 

Custos de estoque de prestador de serviços 
 

19. Na medida em que os prestadores de serviços tenham estoques 
de serviços em andamento, devem mensurá-los pelos custos da sua pro-
dução. Esses custos consistem principalmente em mão de obra e outros 
custos com o pessoal diretamente envolvido na prestação dos serviços, 
incluindo o pessoal de supervisão, o material utilizado e os custos indire-
tos atribuíveis. Os salários e os outros gastos relacionados com as vendas 
e com o pessoal geral administrativo não devem ser incluídos no custo, 
mas reconhecidos como despesa do período em que são incorridos. O 
custo dos estoques de prestador de serviços não inclui as margens de 
lucro nem os gastos gerais não atribuíveis que são frequentemente incluí-
dos nos preços cobrados pelos prestadores de serviços. 

 

Custo do produto agrícola colhido proveniente de 
ativo biológico 
 

20. Segundo a NBC TG 29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola, 
os estoques que compreendam o produto agrícola que a entidade tenha 
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colhido, proveniente dos seus ativos biológicos, devem ser mensura-
dos no reconhecimento inicial pelo seu valor justo deduzido dos gas-
tos estimados no ponto de venda no momento da colheita. Esse é o 
custo dos estoques naquela data para aplicação desta Norma. 

 
Outras formas para mensuração do custo 
 
21. Outras formas para mensuração do custo de estoque, tais co-

mo o custo-padrão ou o método de varejo, podem ser usadas por con-
veniência se os resultados se aproximarem do custo. O custo-padrão 
leva em consideração os níveis normais de utilização dos materiais e 
bens de consumo, da mão de obra e da eficiência na utilização da ca-
pacidade produtiva. Ele deve ser regularmente revisto à luz das condi-
ções correntes. As variações relevantes do custo-padrão em relação ao 
custo devem ser alocadas nas contas e nos períodos adequados de 
forma a se ter os estoques de volta a seu custo. 

 
22. O método de varejo é muitas vezes usado no setor de varejo 

para mensurar estoques de grande quantidade de itens que mudam 
rapidamente, itens que têm margens semelhantes e para os quais não é 
praticável usar outros métodos de custeio. O custo do estoque deve ser 
determinado pela redução do seu preço de venda na percentagem a-
propriada da margem bruta. A percentagem usada deve levar em con-
sideração o estoque que tenha tido seu preço de venda reduzido abaixo 
do preço de venda original. É usada muitas vezes uma percentagem 
média para cada departamento de varejo. 

 
Critérios de valoração de estoque 
 
23. O custo dos estoques de itens que não são normalmente inter-

cambiáveis e de bens ou serviços produzidos e segregados para proje-
tos específicos deve ser atribuído pelo uso da identificação específica 
dos seus custos individuais. 

 
24. A identificação específica do custo significa que são atribuí-

dos custos específicos a itens identificados do estoque. Este é o trata-
mento apropriado para itens que sejam segregados para um projeto 
específico, independentemente de eles terem sido comprados ou pro-
duzidos. Porém, quando há grandes quantidades de itens de estoque 
que sejam geralmente intercambiáveis, a identificação específica de 
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custos não é apropriada. Em tais circunstâncias, um critério de valora-
ção dos itens que permanecem nos estoques deve ser usado. 

 
25. O custo dos estoques, que não sejam os tratados nos itens 23 e 

24, deve ser atribuído pelo uso do critério primeiro a entrar, primeiro a 
sair (PEPS) ou pelo critério do custo médio ponderado. A entidade 
deve usar o mesmo critério de custeio para todos os estoques que te-
nham natureza e uso semelhantes para a entidade. Para os estoques 
que tenham outra natureza ou uso, podem justificar-se diferentes crité-
rios de valoração. 

 
26. Por exemplo, os estoques usados em um segmento de negócio 

podem ter um uso para a entidade diferente do mesmo tipo de esto-
ques usados em outro segmento de negócio. Porém, uma diferença na 
localização geográfica dos estoques (ou nas respectivas normas fis-
cais), por si só, não é suficiente para justificar o uso de diferentes cri-
térios de valoração do estoque.  

 
27. O critério PEPS (Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair) pressu-

põe que os itens de estoque que foram comprados ou produzidos pri-
meiro sejam vendidos em primeiro lugar e, consequentemente, os 
itens que permanecerem em estoque no fim do período sejam os mais 
recentemente comprados ou produzidos. Pelo critério do custo médio 
ponderado, o custo de cada item é determinado a partir da média pon-
derada do custo de itens semelhantes no começo de um período e do 
custo dos mesmos itens comprados ou produzidos durante o período. 
A média pode ser determinada em base periódica ou à medida que 
cada lote seja recebido, dependendo das circunstâncias da entidade. 

 
Valor realizável líquido 
 
28. O custo dos estoques pode não ser recuperável se esses esto-

ques estiverem danificados, se se tornarem total ou parcialmente obso-
letos ou se os seus preços de venda tiverem diminuído. O custo dos 
estoques pode também não ser recuperável se os custos estimados de 
acabamento ou os custos estimados a serem incorridos para realizar a 
venda tiverem aumentado. A prática de reduzir o valor de custo dos 
estoques (write down) para o valor realizável líquido é consistente 
com o ponto de vista de que os ativos não devem ser escriturados por 
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quantias superiores àquelas que se espera que sejam realizadas com a 
sua venda ou uso. 

 
29. Os estoques devem ser geralmente reduzidos para o seu valor 

realizável líquido item a item. Em algumas circunstâncias, porém, pode 
ser apropriado agrupar unidades semelhantes ou relacionadas. Pode ser 
o caso dos itens de estoque relacionados com a mesma linha de produ-
tos que tenham finalidades ou usos finais semelhantes, que sejam pro-
duzidos e comercializados na mesma área geográfica e não possam ser 
avaliados separadamente de outros itens dessa linha de produtos. Não é 
apropriado reduzir o valor do estoque com base em uma classificação 
de estoque, como, por exemplo, bens acabados, ou em todo estoque de 
determinado setor ou segmento operacional. Os prestadores de serviços 
normalmente acumulam custos relacionados a cada serviço para o qual 
será cobrado um preço de venda específico. Portanto, cada um desses 
serviços deve ser tratado como um item em separado. 

 
30. As estimativas do valor realizável líquido devem ser baseadas 

nas evidências mais confiáveis disponíveis no momento em que são 
feitas as estimativas do valor dos estoques que se espera realizar. Es-
sas estimativas devem levar em consideração variações nos preços e 
nos custos diretamente relacionados com eventos que ocorram após o 
fim do período, à medida que tais eventos confirmem as condições 
existentes no fim do período. 

 
31. As estimativas do valor realizável líquido também devem le-

var em consideração a finalidade para a qual o estoque é mantido. Por 
exemplo, o valor realizável líquido da quantidade de estoque mantido 
para atender contratos de venda ou de prestação de serviços deve ser 
baseado no preço do contrato. Se os contratos de venda dizem respeito 
a quantidades inferiores às quantidades de estoque possuídas, o valor 
realizável líquido do excesso deve basear-se em preços gerais de ven-
da. Podem surgir provisões resultantes de contratos firmes de venda supe-
riores às quantidades de estoques existentes ou de contratos firmes de 
compra em andamento se as aquisições adicionais a serem feitas para 
atender a esses contratos de venda forem previstas com base em valores 
estimados que levem à situação de prejuízo no atendimento desses contra-
tos de venda. Tais provisões devem ser tratadas de acordo com a NBC 
TG 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. 
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32. Os materiais e os outros bens de consumo mantidos para uso 
na produção de estoques ou na prestação de serviços não serão reduzi-
dos abaixo do custo se for previsível que os produtos acabados em que 
eles devem ser incorporados ou os serviços em que serão utilizados 
sejam vendidos pelo custo ou acima do custo. Porém, quando a dimi-
nuição no preço dos produtos acabados ou no preço dos serviços pres-
tados indicar que o custo de elaboração desses produtos ou serviços 
excederá seu valor realizável líquido, os materiais e os outros bens de 
consumo devem ser reduzidos ao valor realizável líquido. Em tais 
circunstâncias, o custo de reposição dos materiais pode ser a melhor 
medida disponível do seu valor realizável líquido. 

 
33. Em cada período subsequente deve ser feita uma nova avalia-

ção do valor realizável líquido. Quando as circunstâncias que anteri-
ormente provocaram a redução dos estoques abaixo do custo deixarem 
de existir ou quando houver uma clara evidência de um aumento no 
valor realizável líquido devido à alteração nas circunstâncias econô-
micas, a quantia da redução deve ser revertida (a reversão é limitada à 
quantia da redução original) de modo a que o novo montante registra-
do do estoque seja o menor valor entre o custo e o valor realizável 
líquido revisto. Isso ocorre, por exemplo, com um item de estoque 
registrado pelo valor realizável líquido quando o seu preço de venda 
tiver sido reduzido e, enquanto  ainda mantido em período posterior, 
tiver o seu preço de venda aumentado. 

 
Reconhecimento como despesa no resultado 
 
34. Quando os estoques são vendidos, o custo escriturado desses 

itens deve ser reconhecido como despesa do período em que a respec-
tiva receita é reconhecida. A quantia de qualquer redução dos estoques 
para o valor realizável líquido e todas as perdas de estoques devem ser 
reconhecidas como despesa do período em que a redução ou a perda 
ocorrerem. A quantia de toda reversão de redução de estoques, prove-
niente de aumento no valor realizável líquido, deve ser registrada co-
mo redução do item em que for reconhecida a despesa ou a perda, no 
período em que a reversão ocorrer. 

 
35. Alguns itens de estoques podem ser transferidos para outras 

contas do ativo, como, por exemplo, estoques usados como compo-
nentes de ativos imobilizados de construção própria. Os estoques alo-
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cados ao custo de outro ativo devem ser reconhecidos como despesa 
durante a vida útil e na proporção da baixa desse ativo. 

 
Divulgação 
 
36. As demonstrações contábeis devem divulgar: 
 
a) as políticas contábeis adotadas na mensuração dos estoques, 

incluindo formas e critérios de valoração utilizados;  
b) o valor total escriturado em estoques e o valor registrado em 

outras contas apropriadas para a entidade; 
c) o valor de estoques escriturados pelo valor justo menos os cus-

tos de venda; 
d) o valor de estoques reconhecido como despesa durante o período; 
e) o valor de qualquer redução de estoques reconhecida no resul-

tado do período de acordo com o item 34; 
f) o valor de toda reversão de qualquer redução do valor dos es-

toques reconhecida no resultado do período de acordo com o item 34; 
g) as circunstâncias ou os acontecimentos que conduziram à re-

versão de redução de estoques de acordo com o item 34; e  
h) o montante escriturado de estoques dados como penhor de ga-

rantia a passivos. 
 
37. A informação relativa a valores contábeis registrados nas di-

ferentes classificações de estoques e a proporção de alterações nesses 
ativos é útil para os usuários das demonstrações contábeis. As classifi-
cações comuns de estoques são: mercadorias, bens de consumo de 
produção, materiais, produto em elaboração e produtos acabados. O 
prestador de serviços pode ter trabalhos em andamento classificáveis 
como estoque em elaboração. 

 
38. O valor do estoque baixado, reconhecido como despesa du-

rante o período, o qual é denominado frequentemente como custo dos 
produtos, das mercadorias ou dos serviços vendidos, consiste nos cus-
tos que estavam incluídos na mensuração do estoque que agora é ven-
dido. Os custos indiretos de produção eventualmente não alocados aos 
produtos e os valores anormais de custos de produção devem ser reco-
nhecidos como despesa do período em que ocorrem, sem transitar 
pelos estoques, dentro desse mesmo grupo, mas de forma identificada. 
As circunstâncias da entidade também podem admitir a inclusão de 
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outros valores, tais como custos de distribuição, se eles adicionarem 
valor aos produtos; por exemplo, uma mercadoria tem valor de venda 
maior na prateleira do supermercado do que no depósito de distribui-
ção dessa entidade; assim, o custo do transporte do centro de distribui-
ção à loja de venda deve ser considerado como parte integrante do 
custo de colocar o estoque em condições de venda; consequentemente, 
deve afetar o custo da mercadoria. 

 
39. Algumas entidades adotam um formato para a demonstração 

do resultado que resulta na divulgação de valores que não sejam os 
custos dos estoques reconhecidos como despesa durante o período. De 
acordo com esse formato, a entidade deve apresentar a demonstração 
do custo das vendas usando uma classificação baseada na natureza 
desses custos, elemento a elemento. Nesse caso, a entidade deve di-
vulgar os custos reconhecidos como despesa item a item, por natureza: 
matérias-primas e outros materiais, evidenciando o valor das compras 
e da alteração líquida nos estoques iniciais e finais do período; mão de 
obra; outros custos de transformação, etc. 

 
Em razão dessas alterações, as disposições não alteradas desta 

Norma são mantidas e a sigla da NBC TG 16, publicada no DOU, 
Seção I, de 12-6-09, passa a ser NBC TG 16 (R1). 

 
As alterações desta Norma entram em vigor na data de sua publicação, 

aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2013. 
 
Brasília, 11 de dezembro de 2013. 
 
Juarez Domingues Carneiro – Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
(1) Publicada no DOU, de 12-06-2009. 
(2) Redação dada pela Resolução CFC nº 1.273-10, publicada no DOU de 28-01-2010. 
(3) Redação dapa pela NBC TG 16 (R1), publicada no DOU de 20-12-2013. 
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RESOLUÇÃO CFC nº 1.411(1) 

de 26 de outubro de 2012 
 
 

Dá nova redação à NBC TG 17 – Contra-
tos de Construção. 

 
 

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercí-
cio de suas atribuições legais e regimentais e com fundamento no dis-
posto na alínea “f” do Art. 6º do Decreto-Lei nº 9.295-46, alterado 
pela Lei nº 12.249-10, 

 
RESOLVE:  
 
Art. 1º Dar nova redação à NBC TG 17 – Contratos de Constru-

ção, anexo à presente Resolução, que tem por base o Pronunciamento 
Técnico CPC 17 (R1) (IAS 11 do IASB). 

 
Art. 2º Revogar a Resolução CFC n.º 1.171-09, publicada no 

DOU, Seção I, de 15-09-09. 
 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2012. 
 
Brasília, 26 de outubro de 2012. 
 
Juarez Domingues Carneiro – Presidente 
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NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 
NBC TG 17 – CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO 
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RECONHECIMENTO DE PERDA ESPERADA 36 – 37 
ALTERAÇÃO NAS ESTIMATIVAS 38 
DIVULGAÇÃO 39 – 45 
APÊNDICE A – Exemplos ilustrativos  

 
Objetivo 
 
O objetivo desta Norma é estabelecer o tratamento contábil das 

receitas e despesas associadas a contratos de construção. Por força da 
natureza da atividade subjacente aos contratos de construção, as datas 
de início e término do contrato caem, geralmente, em períodos contá-
beis diferentes. Por isso, o assunto primordial referente à contabiliza-
ção dos contratos de construção é a alocação da receita e das despesas 
correspondentes ao longo dos períodos de execução da obra nos quais 
o trabalho de construção é levado a efeito. Esta Norma utiliza os crité-
rios de reconhecimento estabelecidos na NBC TG ESTRUTURA 
CONCEITUAL – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de 
Relatório Contábil-Financeiro para determinar o momento em que as 
receitas do contrato e as despesas a elas relacionadas devem ser reconhe-
cidas na demonstração do resultado. Também proporciona indicação 
prática sobre a aplicação desses critérios. 

 
Alcance 
 
1. Esta Norma deve ser aplicada na contabilização dos contratos 

de construção nas demonstrações contábeis das entidades contratadas 
(fornecedoras dos serviços). 
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2. Se alguma Norma mais específica determinar tratamento dife-
rente do previsto nesta, prevalece, para essas situações mais específi-
cas, o determinado por essa outra Norma. 

 
Definições 
 
3. São usados nesta Norma alguns termos cujos significados en-

contram-se especificados a seguir: 
Contrato de construção é um contrato especificamente negociado 

para a construção de um ativo ou de uma combinação de ativos que 
estejam diretamente interrelacionados ou interdependentes em função 
da sua concepção, tecnologia e função ou do seu propósito ou uso 
final. 

Contrato de preço fixo (fixed price) é um contrato de construção 
segundo o qual a entidade contratada (fornecedora dos serviços) con-
corda com o preço pré-fixado ou com a taxa pré-fixada, por unidade 
concluída que, em alguns casos, está sujeito às cláusulas de custos 
escalonados (cost escalation clauses). 

Contrato de custo mais margem (cost plus) é um contrato de 
construção segundo o qual a entidade contratada (fornecedora dos 
serviços) deve ser reembolsada por custos projetados e aprovados 
pelas partes – ou de outra forma definidos – acrescido de percentual 
sobre tais custos ou por remuneração fixa pré-determinada. 

 
4. O contrato de construção pode ser negociado para a construção de 

um único ativo, tal como uma ponte, um edifício, uma barragem, um 
oleoduto, uma estrada, um navio ou um túnel. O contrato de construção 
também pode contemplar a construção de diversos ativos que estejam 
diretamente interrelacionados ou interdependentes em termos da sua con-
cepção, tecnologia e função ou do seu propósito ou uso final; entre os 
exemplos de tais contratos estão os da construção de refinarias e de outras 
partes complexas de plantas industriais ou equipamentos. 

 
5. Para os fins desta Norma, os contratos de construção incluem: 
a) contratos para a prestação de serviços que estejam diretamente 

relacionados com a construção do ativo; por exemplo, os relativos a 
serviços de arquitetos e de gestores de projetos; e 

b) contratos para a destruição ou restauração de ativos e de recu-
peração ambiental após a demolição ou retirada de ativos. 
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6. Os contratos de construção podem ser elaborados de diversas 
maneiras sendo que, para os fins desta Norma, devem ser classificados 
como contratos de preço fixo (fixed price) e contratos de custo mais 
margem (cost plus). Alguns contratos de construção podem conter 
características tanto de um contrato de preço fixo quanto de um con-
trato de custo mais margem, como, por exemplo, no caso de um con-
trato de custo mais margem com um preço máximo acordado. Em tais 
circunstâncias, a entidade contratada (fornecedora dos serviços) ne-
cessita considerar todas as condições dos itens 23 e 24 a fim de deter-
minar quando reconhecer as receitas e as despesas do contrato. 

 
Combinação e segmentação de contratos de construção 
 
7. Os requisitos desta Norma devem ser usualmente aplicados se-

paradamente a cada contrato de construção. Porém, em certas circuns-
tâncias, é necessário aplicar esta Norma aos componentes separada-
mente identificáveis de um único contrato ou de um grupo de contra-
tos em conjunto a fim de refletir a essência econômica de um contrato 
ou de um grupo de contratos. 

 
8. Quando o contrato contemplar vários ativos, a construção de 

cada ativo deve ser tratada como um contrato de construção separado 
quando: 

a) propostas separadas tiverem sido submetidas para cada ativo; 
b) cada ativo tiver sido objeto de negociação em separado e a en-

tidade contratada (fornecedora dos serviços) e o contratante (cliente) 
puderam aceitar ou rejeitar a parte do contrato relacionada a cada ati-
vo; e 

c) os custos e as receitas de cada ativo puderem ser identificados. 
 
9. Um grupo de contratos, quer tenha sido celebrado com um úni-

co contratante (cliente) ou com vários contratantes (clientes), deve ser 
tratado como um contrato de construção único quando: 

a) o grupo de contratos for negociado como um pacote único; 
b) os contratos estiverem tão diretamente interrelacionados que 

sejam, de fato, parte de um projeto único com uma margem de lucro 
global; e 

c) os contratos forem executados simultaneamente ou em sequên-
cia contínua. 
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10. O contrato pode prever a construção de um ativo adicional 
por opção do contratante (cliente) ou pode ser alterado para incluir a 
construção de um ativo adicional. A construção do ativo adicional 
deve ser tratada como um contrato de construção separado quando: 

a) o ativo diferir significativamente na concepção, tecnologia ou 
função do ativo ou dos ativos contemplados no contrato original; ou 

b) o preço do ativo adicional for negociado sem levar em consi-
deração o preço do contrato original. 

 
Receita do contrato 
 
11. A receita do contrato deve compreender: 
a) a quantia inicial da receita estabelecida no contrato; e 
b) as variações no trabalho contratado, reivindicações e pagamen-

tos por incentivos: 
(i) até a extensão em que seja provável que resultem em receita; e 
(ii) que estejam em condições de serem mensurados com confia-

bilidade. 
 
12. A receita do contrato deve ser mensurada ao valor justo da 

contraprestação recebida ou a receber. A mensuração da receita do 
contrato pode ser afetada por uma variedade de incertezas que depen-
dem do desfecho de eventos futuros. As estimativas necessitam muitas 
vezes ser revisadas à medida que os eventos ocorrem e as incertezas 
são resolvidas. Nesse sentido, a quantia da receita do contrato pode 
aumentar ou diminuir de um período para o outro. Por exemplo: 

a) a entidade contratada (fornecedora dos serviços) e o contratan-
te (cliente) podem estabelecer variações ou reivindicações que aumen-
tem ou diminuam a receita do contrato em período subsequente com 
relação àquele em que o contrato foi inicialmente acordado; 

b) a quantia da receita estabelecida em contrato de preço fixo po-
de aumentar como resultado de cláusulas de custos escalonados; 

c) a quantia da receita do contrato pode diminuir como resultado 
de penalidades aplicadas em função de atrasos imputáveis à entidade 
contratada (fornecedora dos serviços) relativos à conclusão do contra-
to; ou 

d) quando um contrato de preço fixo envolver um preço fixo por 
unidade construída, e a receita do contrato aumenta à medida que o 
número de unidades construídas é aumentado. 
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13. Uma variação corresponde a uma instrução dada pelo contra-
tante (cliente) para uma alteração no trabalho a ser executado, de a-
cordo com o contrato. Tal variação pode conduzir a um aumento ou a 
uma diminuição na receita do contrato. Exemplos de variações são as 
alterações nas especificações ou na concepção do ativo, assim como 
alterações na duração do contrato. Uma variação deve ser incluída na 
receita do contrato quando: 

a) for provável que o contratante (cliente) aprovará a variação e o 
valor da receita advinda da variação; e 

b) a quantia da receita puder ser mensurada com confiabilidade. 
 
14. Reivindicação por custos não previstos no contrato é uma 

quantia que a entidade contratada (fornecedora dos serviços) procura 
cobrar do contratante (cliente) ou de terceiro para reembolso dos cus-
tos não incluídos no preço originalmente contratado. A reivindi-cação 
pode surgir, por exemplo, de atrasos causados por clientes, de erros 
nas especificações ou na concepção e de variações discutidas nos tra-
balhos objeto do contrato. A mensuração da quantia da receita prove-
niente de reivindicações está sujeita a um alto nível de incerteza e 
depende muitas vezes da conclusão das negociações. Por isso, as rei-
vindicações somente devem ser reconhecidas como receitas do contra-
to quando: 

a) as negociações tiverem atingido um estágio avançado tal, que é 
provável que o contratante (cliente) aceitará a reivindicação; e 

b) a quantia que provavelmente será aceita pelo cliente puder ser 
mensurada com confiabilidade. 

 
15. Os pagamentos de incentivos contratuais são quantias adicio-

nais pagas à entidade contratada (fornecedora dos serviços) caso os pa-
drões de desempenho especificados previamente sejam alcançados ou 
superados. Por exemplo, o contrato pode permitir pagamento de incenti-
vos à entidade contratada (fornecedora dos serviços) pela conclusão 
antecipada do contrato. Os pagamentos de incentivos devem ser reco-
nhecidos como receita do contrato quando: 

a) o contrato estiver suficientemente avançado que indique como 
provável que os padrões de desempenho especificados serão alcança-
dos ou superados; e 

b) a quantia dos pagamentos de incentivos puder ser mensurada 
com confiabilidade. 
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Custos do contrato 
 
16. Os custos do contrato devem compreender: 
a) os custos que estejam relacionados diretamente com um con-

trato específico; 
b) os custos que sejam atribuíveis à atividade do contrato de mo-

do geral e possam ser alocados ao contrato; e 
c) outros custos que sejam especificamente imputáveis ao contra-

tante (cliente), de acordo com os termos do contrato. 
 
17. Os custos relacionados diretamente a um contrato específico 

incluem: 
a) custos de mão de obra no local, incluindo supervisão no local; 
b) custos de materiais usados na construção; 
c) depreciação de ativos fixos tangíveis utilizados no contrato; 
d) custos para levar ou retirar do local os ativos fixos tangíveis e 

os materiais necessários à execução da obra; 
e) custos de aluguel de instalações e equipamentos; 
f) custos de concepção e de assistência técnica que estejam dire-

tamente relacionados com o contrato; 
g) custos estimados de retificação e garantia, incluindo os custos 

esperados de prestação de garantia futura; e 
h) reivindicações de terceiros. 
Esses custos podem ser reduzidos por qualquer receita ocasional 

que não esteja incluída na receita do contrato, como, por exemplo, a 
receita proveniente da venda de sobras de materiais ou da alienação de 
instalações e equipamentos ao final do contrato. 

 
18. São exemplos de custos que podem ser atribuíveis à atividade 

do contrato de modo geral e imputados a contratos específicos: 
a) prêmios de apólice de seguro; 
b) custos de concepção e assistência técnica que não estejam dire-

tamente relacionados a um contrato específico; e 
c) gastos gerais de construção (overhead). 
Tais custos devem ser alocados por meio de métodos que sejam 

sistemáticos e racionais e sejam aplicados consistentemente a todos os 
custos que tenham características similares. A alocação deve estar 
baseada no nível normal da atividade de construção. Os gastos gerais 
de construção (overhead) incluem custos tais como a elaboração e o 
processamento da folha de salários do pessoal envolvido com a cons-
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trução. Custos que podem ser atribuíveis à atividade do contrato de 
modo geral e podem ser alocados a contratos específicos incluem os 
custos de empréstimos (NBC TG 20). 

 
19. Os custos que são especificamente imputáveis ao contratante 

(cliente), de acordo com os termos do contrato, podem incluir alguns 
custos gerais de natureza administrativa e custos de desenvolvimento 
para os quais o reembolso esteja previsto em disposições contratuais 
específicas. 

 
20. Gastos que não podem ser atribuídos à atividade do contrato 

ou não podem ser alocados ao contrato devem ser excluídos dos cus-
tos do contrato de construção. Tais gastos incluem: 

a) gastos gerais administrativos para os quais o reembolso não es-
teja previsto no contrato; 

b) despesas de venda; 
c) despesas com pesquisa e desenvolvimento para os quais o re-

embolso não esteja previsto no contrato; e 
d) depreciação de instalações e equipamentos ociosos que não se-

jam usados em um contrato em particular. 
 
21. Os custos do contrato incluem os custos atribuíveis a um con-

trato pelo período contado a partir da data em que o contrato for firma-
do até a data de sua conclusão. Entretanto, os custos que se relacionem 
diretamente com um determinado contrato e que sejam incorridos para 
assegurá-lo devem também ser reconhecidos como parte dos custos do 
contrato, desde que eles possam ser individualmente identificados e 
confiavelmente mensurados e se for provável que o contrato será efeti-
vado. Quando os custos incorridos para assegurar um contrato forem 
reconhecidos como despesa do período em que foram incorridos, eles 
não devem ser incluídos nos custos do contrato se este vier a ser firma-
do em período subsequente. 

 
Reconhecimento das receitas e das despesas do contrato 
 
22. Quando a conclusão do contrato de construção puder ser estima-

da com confiabilidade, as receitas e os custos associados ao contrato de 
construção devem ser reconhecidos como receitas e despesas, respecti-
vamente, tomando como referência o estágio de execução (stage of com-
pletion) da atividade contratual ao término do período de reporte. A perda 
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esperada com o contrato de construção deve ser reconhecida imediata-
mente como despesa, de acordo com o item 36. 

 
23. No caso de contrato de preço fixo (fixed price), a conclusão 

do contrato de construção pode ser estimada com confiabilidade 
quando todas as condições seguintes estiverem satisfeitas: 

a) a receita do contrato puder ser mensurada com confiabilidade; 
b) for provável que os benefícios econômicos associados ao con-

trato fluirão para a entidade; 
c) tanto os custos para concluir o contrato quanto o estágio de e-

xecução (stage of completion) da atividade contratual puderem ser 
mensurados com confiabilidade, ao término do período de reporte; e 

d) os custos atribuíveis ao contrato puderem ser claramente iden-
tificados e mensurados com confiabilidade de forma tal que os custos 
atuais incorridos possam ser comparados com estimativas anteriores. 

 
24. Para os contratos na modalidade de custo mais margem (cost 

plus), a conclusão de contrato de construção pode ser estimada com con-
fiabilidade quando todas as condições seguintes estiverem satisfeitas: 

a) for provável que os benefícios econômicos associados ao con-
trato fluirão para a entidade; e 

b) os custos atribuíveis ao contrato, quer sejam especificamente 
reembolsáveis ou não, puderem ser claramente identificados e mensu-
rados com confiabilidade. 

 
25. O reconhecimento da receita e das despesas tendo como refe-

rência o estágio de execução (stage of completion) do contrato é usu-
almente denominado como método da percentagem completada. Por 
esse método, a receita contratual é confrontada com os custos contra-
tuais incorridos à medida que cada estágio de execução do trabalho é 
alcançado, fato que resulta na divulgação de receitas, despesas e lucro 
que podem ser atribuídos à proporção do trabalho realizado. Esse mé-
todo proporciona informação útil sobre a extensão da atividade e do 
desempenho contratuais, ao longo do período. 

 
26. Pelo método da percentagem completada, a receita do contra-

to deve ser reconhecida como receita na demonstração do resultado 
nos períodos contábeis em que o trabalho for executado. Os custos do 
contrato devem ser usualmente reconhecidos como despesa na de-
monstração do resultado nos períodos contábeis em que o trabalho a 
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eles relacionado for executado. Entretanto, qualquer excedente espe-
rado dos custos contratuais totais sobre o total das receitas contratuais 
para o contrato deve ser reconhecido imediatamente como despesa, de 
acordo com o item 36. 

 
27. A entidade contratada (fornecedora dos serviços) pode ter in-

corrido em custos que estejam relacionados com uma atividade futura 
do contrato. Referidos custos contratuais devem ser reconhecidos como 
ativo, caso seja provável que venham a ser recuperados. Esses custos 
representam uma quantia devida pelo contratante (cliente) e muitas 
vezes são classificados como trabalho em andamento. 

 
28. A conclusão do contrato de construção só pode ser estimada 

com confiabilidade quando for provável que os benefícios econômicos a 
ele associados fluirão para a entidade. Entretanto, quando houver in-
certeza acerca da realização de quantia incluída na receita do contrato e 
já reconhecida como receita na demonstração do resultado, o montante 
não realizável ou cuja recuperação deixou de ser provável deve ser re-
conhecido como despesa e não como ajuste às receitas do contrato. 

 
29. A entidade geralmente está em condições de fazer estimativas 

confiáveis após firmar um contrato que estabeleça: 
a) os direitos de cada uma das partes, exercíveis coercitivamente 

(enforceable), no que diz respeito ao ativo a ser construído; 
b) a contraprestação a ser dada em troca; e 
c) a forma e os termos da liquidação. 
 
Para tanto, é usualmente necessário que a entidade possua regis-

tros financeiros e contábeis confiáveis e um sistema orçamentário 
eficaz. A entidade deve rever e, quando necessário, revisar as estima-
tivas da receita e dos custos do contrato na medida em que o trabalho 
progride. A necessidade de revisão não significa que a conclusão do 
contrato não possa ser estimada com confiabilidade. 

 
30. O estágio de execução (stage of completion) de contrato pode 

ser determinado de várias maneiras. A entidade deve usar o método 
que mensure com confiabilidade o trabalho executado. Dependendo 
da natureza do contrato, os métodos podem contemplar: 

a) a proporção dos custos incorridos com o trabalho executado 
até a data, vis-à-vis os custos totais estimados do contrato; 
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b) medição do trabalho executado; ou 
c) evolução física do trabalho contratado. 
 
Os pagamentos parcelados e os adiantamentos recebidos dos cli-

entes não refletem, necessariamente, o trabalho executado e não de-
vem servir de parâmetro para mensuração da receita. 

 
31. Quando o estágio de execução (stage of completion) for de-

terminado com base nos custos do contrato incorridos até a data, so-
mente aqueles custos do contrato que reflitam o trabalho executado 
devem ser incluídos nos custos incorridos atá a data. São exemplos de 
custos do contrato que não devem ser considerados como incorridos: 

a) custos que se relacionem com as atividades futuras do contrato, 
tais como os custos de materiais que tenham sido entregues no local 
da obra ou reservados para posterior utilização, mas que não tenham 
sido instalados, usados ou aplicados durante a execução do contrato, a 
menos que tais materiais tenham sido produzidos especificamente para 
o contrato; e 

b) pagamentos antecipados a subcontratados por trabalho a ser 
executado nos termos de um subcontrato. 

 
32. Quando a conclusão de contrato de construção não puder ser 

estimada com confiabilidade: 
a) a receita deve ser reconhecida somente na extensão em que se-

ja provável que os custos do contrato incorridos serão recuperados; e 
b) os custos do contrato devem ser reconhecidos como despesa 

no período em que forem incorridos. 
A perda esperada em contrato de construção deve ser reconhecida 

imediatamente como despesa de acordo com o item 36. 
 
33. Durante os estágios iniciais de um contrato, muitas vezes, não 

é possível estimar com confiabilidade a sua conclusão. Não obstante, 
pode ser provável que a entidade consiga recuperar os custos do con-
trato incorridos. Assim, a receita do contrato deve ser reconhecida 
somente na extensão dos custos incorridos cuja recuperação seja espe-
rada. Uma vez que a conclusão do contrato não possa ser estimada 
com confiabilidade, nenhum lucro deve ser reconhecido. Entretanto, 
mesmo que a conclusão do contrato não possa ser estimada com con-
fiabilidade, pode ser provável que o total de custos exceda o total de 
receitas do contrato. Nesses casos, qualquer excesso esperado do total 
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de custos sobre o total de receitas do contrato deve ser reconhecido 
imediatamente como despesa, de acordo com o item 36. 

 
34. Os custos do contrato, cuja probabilidade de recuperação não 

seja provável, devem ser reconhecidos imediatamente como despesa. 
Exemplos de circunstâncias em que a recuperação dos custos de um 
contrato incorridos pode não ser provável, e em que os custos do con-
trato devem ser reconhecidos imediatamente como despesa, incluem 
contratos: 

a) que não dispõem de instrumentos de coerção para seu cumpri-
mento integral, isto é, sua validade pode ser seriamente questionada; 

b) cuja conclusão está sujeita ao desfecho de litígio ou de legisla-
ção pendente; 

c) relacionados com propriedades que tenham a possibilidade de 
serem condenadas ou expropriadas; 

d) em que o contratante (cliente) está impossibilitado de cumprir 
com as suas obrigações; ou 

e) em que a entidade contratada (fornecedora dos serviços) é in-
capaz de completar o contrato ou de cumprir com as suas obrigações, 
nos termos do contrato. 

 
35. Quando as incertezas, que impedem que a conclusão do con-

trato seja estimada com confiabilidade, deixarem de existir, a receita e 
as despesas associadas ao contrato de construção devem ser reconhe-
cidas de acordo com o item 22 e não de acordo com o item 32. 

 
Reconhecimento de perda esperada 
 
36. Quando for provável que os custos totais do contrato excede-

rão a receita total do contrato, a perda esperada deve ser reconhecida 
imediatamente como despesa. 

 
37. O montante de tal perda deve ser determinado independente-

mente: 
a) de ter sido iniciado ou não o trabalho relativo ao contrato; 
b) do estágio de execução da atividade do contrato; ou 
c) do montante de lucros que se tem a expectativa de advir de ou-

tros contratos, que não são tratados como um contrato de construção 
único, de acordo com o item 9. 
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Alteração nas estimativas 
 
38. O método da percentagem completada deve ser aplicado em 

base cumulativa, em cada período contábil, às estimativas correntes de 
receita e de custos do contrato. Por essa razão, os efeitos de mudança 
na estimativa da receita e dos custos do contrato, ou os efeitos de mu-
dança de estimativa na conclusão do contrato, devem ser contabiliza-
dos como mudança de estimativa contábil (ver a NBC TG 23 – Políti-
cas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro). As es-
timativas alteradas devem ser usadas na determinação do montante de 
receitas e despesas reconhecido na demonstração do resultado, no 
período em que a mudança for feita e em períodos subsequentes. 

 
Divulgação 
 
39. A entidade deve divulgar: 
a) o montante da receita do contrato reconhecido como receita do 

período; 
b) os métodos usados para determinar a receita do contrato reco-

nhecida no período; e 
c) os métodos usados para determinar o estágio de execução (sta-

ge of completion) dos contratos em curso. 
 
40. A entidade deve divulgar, cada uma das seguintes informa-

ções, para os contratos em andamento, ao término do período de re-
porte: 

a) o montante agregado de custos incorridos e os lucros reconhe-
cidos (menos as perdas reconhecidas) até a data; 

b) o montante de adiantamentos recebidos; e 
c) o montante de retenções. 
 
41. Retenções são montantes de faturamentos que não são quitados 

enquanto não forem observadas as condições especificadas no contrato 
para o pagamento de referidos montantes, ou enquanto não forem retifi-
cados defeitos constatados. Os faturamentos em andamento são montan-
tes faturados pelo trabalho executado de contrato, quer tenham sido pagos 
ou não pelo contratante (cliente). Adiantamentos são valores recebidos 
pela entidade contratada (fornecedora dos serviços) antes que o corres-
pondente trabalho tenha sido executado. 
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42. A entidade deve apresentar: 
a) como ativo, o valor bruto devido pelo contratante (cliente), rela-

tivo a trabalhos do contrato executados e não cobrados ou recebidos; e 
b) como passivo, o valor bruto devido ao contratante (cliente), re-

lativo a valores recebidos por conta de trabalhos do contrato ainda por 
executar. 

 
43. O valor bruto devido pelo contratante (cliente), relativo aos 

trabalhos do contrato é o montante líquido dos: 
a) custos incorridos mais lucros reconhecidos; menos 
b) a soma das perdas reconhecidas e dos faturamentos em anda-

mento; 
 
para todos os contratos em andamento, para os quais os custos in-

corridos acrescidos dos lucros reconhecidos (menos perdas reconheci-
das) excedam os faturamentos em andamento. 

 
44. O valor bruto devido ao contratante (cliente), relativo aos tra-

balhos sob execução é o montante líquido dos: 
a) custos incorridos mais lucros reconhecidos; menos 
b) a soma das perdas reconhecidas e dos faturamentos em anda-

mento; 
 
para todos os contratos em andamento, para os quais os fatura-

mentos em andamento excedam os custos incorridos acrescidos dos 
lucros reconhecidos (menos perdas reconhecidas). 

 
45. A entidade deve divulgar quaisquer passivos contingentes e 

ativos contingentes, de acordo com a NBC TG 25 – Provisões, Passi-
vos Contingentes e Ativos Contingentes. Os passivos contingentes e 
os ativos contingentes podem ser originados de itens tais como despe-
sas de garantia, reivindicações, penalidades ou possíveis perdas. 
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Apêndice A – Exemplos ilustrativos 
 

Este apêndice acompanha, mas não faz parte da NBC TG 17. 
 
Evidenciação das políticas contábeis 
 
Os exemplos a seguir ilustram a divulgação de políticas contábeis: 
 
As receitas do contrato de construção, na modalidade de preço fixo (fixed price), 
devem ser reconhecidas pelo método da percentagem completada, mensuradas com 
base no percentual de horas de mão de obra consumidas até a data da medição, em 
relação ao total estimado de horas com mão de obra para cada contrato. 
 
As receitas do contrato de construção, na modalidade de custo mais margem (cost 
plus), devem ser reconhecidas tomando como base os custos incorridos recuperáveis, 
durante o período, acrescidos da parte da remuneração fixa predeterminada que foi 
auferida, mensurada com base na proporção entre os custos incorridos até a data e os 
custos totais estimados para o contrato. 
 
Determinação das receitas e das despesas do contrato 
 
O exemplo a seguir ilustra um método para determinar o estágio de execução (stage of 
completion) de contrato e o momento de reconhe-cimento da receita e das despesas do 
contrato (ver itens 22 a 35 desta Norma). 
 
A Construtora XYZ firmou um contrato de construção, na modalidade de preço fixo 
(fixed price), para construir uma ponte por $ 9 milhões. O montante de receita inicial 
acordado no contrato foi de $ 9 milhões. Quando da assinatura do contrato, a cons-
trutora estimava os custos totais em $ 8 milhões. O prazo de construção da ponte foi 
estimado em três anos. 
 
Ao final do ano 1, os custos totais foram revistos e passaram para $ 8.050 milhões. 
 
No ano 2, o contratante (cliente) aprovou uma variação que resultou no acréscimo de 
$ 200 mil na receita do contrato e de $ 150 mil nos custos adicionais estimados do 
contrato. Ao final do ano 2, os custos incorridos pela construtora incluíam $ 100 mil 
relativos a materiais adquiridos e estocados no local da obra, para serem utilizados 
no ano 3, próximo à conclusão da obra. 
 
A Construtora XYZ determina o estágio de execução (stage of completion) das obras 
calculando a proporção dos custos incorridos relacionados aos trabalhos executados 
até a data da mensuração, contrapondo-os às últimas estimativas de custos totais 
para executar a obra. O resumo das informações financeiras durante o período de 
construção da obra é o seguinte: 
 

 Ano 1 Ano 2  Ano 3 

Receita inicialmente estabelecida no contrato 9.000 9.000 9.000 

Variação 0 200 200 



 564

Receita total do contrato 9.000 9.200 9.200 

Custos do contrato incorridos até a data 2.093 6.168 8.200 

Custos do contrato a incorrer 5.957 2.032 0 

Custos do contrato totais estimados 8.050 8.200 8.200 

Lucro estimado 950 1.000 1.000 

Estágio de execução (%) 26% 74% 100% 
 
O estágio de execução (stage of completion) para o ano 2 (74%) é determinado após 
eliminar os $ 100 mil relativos aos materiais adquiridos e estocados no local da obra, 
que somente serão utilizados no ano 3, dos custos incorridos pelo trabalho executado 
até a data. 
 
Os montantes de receitas, despesas e lucros reconhecidos nas demonstrações contá-
beis, ao longo dos três anos, são os seguintes: 
 

  Reconhecido em Reconhecido no 

 Até a data anos anteriores ano corrente 

Ano 1    

Receita (9.000 x 26%) 2.340 0 2.340 

Despesas (8.050 x 26%) 2.093 0 2.093 

Lucro 247 0 247 

    

Ano 2    

Receita (9.200 x 74%) 6.808 2.340 4.468 

Despesas (8.200 x 74%) 6.068 2.093 3.975 

Lucro 740 247 493 

    

Ano 3    

Receita (9.200 x 100%) 9.200 6.808 2.392 

Despesas 8.200 6.068 2.132 

Lucro 1.000 740 260 

 
Evidenciação dos contratos 
 
A Construtora DRE chegou ao término do seu primeiro ano de operações. Todos os custos 
contratuais incorridos foram pagos em dinheiro e todos os seus faturamentos em andamento 
e adiantamentos foram rece-bidos em dinheiro. Os custos do contrato incorridos, referentes 
aos contratos B, C e E contêm os custos de materiais que foram adquiridos para os respecti-
vos contratos, mas que não foram aplicados aos contratos até a data. Para os contratos B, C 
e E os contratantes (clientes) efetuaram adiantamentos à entidade contratada (fornecedora 
dos serviços) por conta de trabalhos que ainda serão executados. A situação dos cinco con-
tratos em andamento ao término do primeiro ano é a seguinte: 
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 A B C D E Total 
Receita do contrato reconhecida de acordo com o 
item 22 145 520 380 200 55 1.300 
Despesas contratuais reconhecidas de acordo 
com o item 22 110 450 350 250 55 1.215 
Expectativa de perdas reconhecidas de acordo 
com o item 36 0 0 0 40 30 70 

Lucros menos perdas reconhecidas 35 70 30 (90) (30) 15 

       
 

Custos contratuais incorridos no período 110 510 450 250 100 1.420 
Custos contratuais incorridos levados ao resulta-
do no período, de acordo com o item 22  110 450 350 250 55 1.215 
Custos contratuais relacionados a atividades 
futuras, reconhecidos no ativo de acordo com o 
item 27 0 60 100 0 45 205 

       

Receitas do contrato (linha 1) 145 520 380 200 55 1.300 

Faturamento em andamento (item 41) 100 520 380 180 55 1.235 

Receita de contrato não faturada 45 0 0 20 0 65 

Adiantamentos (item 41) 0 80 20 0 25 125 
 

Os montantes a serem evidenciados de acordo com esta Norma são os seguintes: 
 

Receita do contrato reconhecida como receita do período (item 39(a)) $ 1.300 
Custos contratuais incorridos e lucros reconhecidos (menos perdas reconhecidas) 
na data (item 40(a)) 

 
$ 1.435 

Adiantamentos recebidos (item 40(b)) $ 125 
Valor bruto devido pelo contratante (cliente), pelo trabalho executado, apresentado 
como ativo de acordo com o item 42(a) 

 
$  220 

Valor bruto devido ao contratante (cliente), pelo trabalho a ser executado, apresen-
tado como passivo de acordo com o item 42(b) 

 
$  (20) 

 

Os montantes a serem evidenciados de acordo com os itens 40(a), 42(a) e 42(b) são 
demonstrados a seguir: 
 

 A B C D E Total 

Custos contratuais incorridos 110 510 450 250 100 1.420 
Lucros reconhecidos menos perdas reco-
nhecidas 35 70 30 (90) (30) 15 

 145 580 480 160 70 1.435 

Faturamentos em andamento 100 520 380 180 55 1.235 

Devido pelo contratante 45 60 100 0 15 220 

Devido ao contratante 0 0 0 (20) 0 (20) 
 

O montante evidenciado de acordo com o item 40(a) é o mesmo montante do período 
corrente porque a evidenciação está relacionada com o primeiro ano de operações. 
 

(1) Publicada no DOU, de 12-11-2012. 
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A Resolução CFC n.º 1.329/11 alterou a sigla e a numeração desta Norma de NBC T 19.37 para NBC 
TG 18 e de outras normas citadas: de NBC T 1 para NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL; de NBC T 
19.7 para NBC TG 25; de NBC T 19.10 para NBC TG 01 (R2); de NBC T 19.18 para NBC TG 13; de 
NBC T 19.27 para NBC TG 26 (R1); de NBC T 19.28 para NBC TG 31 (R2); de NBC T 19.32 para NBC 
TG 38 (R1); de NBC T 19.35 para NBC TG 35 (R1); de NBC T 19.36 para NBC TG 36 (R2); e de NBC T 
19.38 para NBC TG 19 (R1). 

 
 

RESOLUÇÃO CFC nº 1.424(1) 
de 25 de janeiro de 2013 

 
 

Dá nova redação à NBC TG 18 – Inves-
timento em Coligada, em Controlada e em 
Empreendimento Controlado em Conjunto. 

 
 
O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercí-

cio de suas atribuições legais e regimentais e com fundamento no dis-
posto na alínea “f” do Art. 6º do Decreto-Lei nº 9.295-46, alterado 
pela Lei nº 12.249-10, 

 
RESOLVE:  
 
Art. 1º Dar nova redação à NBC TG 18, anexa à presente Resolu-

ção, que passa a denominar-se Investimento em Coligada, em Contro-
lada e em Empreendimento Controlado em Conjunto e tem por base o 
Pronunciamento Técnico CPC 18 (R2) (IAS 28 do IASB). 

 
Art. 2º Revogar a Resolução CFC nº 1.241-09 e o Art. 1º da Re-

solução CFC n.º 1.408-12, publicadas no DOU, Seção I, de 4-12-09 e 
de 5-10-12, respectivamente. 

 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2013. 
 
Brasília, 25 de janeiro de 2013. 
 
Juarez Domingues Carneiro – Presidente 
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NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 
NBC TG 18 (R2) – INVESTIMENTO EM COLIGADA, EM 

CONTROLADA E EM EMPREENDIMENTO CONTROLADO 
EM CONJUNTO 

 
A letra R mais o número que identifica sua alteração (R1, R2, R3, ...) foi adicionada à sigla da 
Norma para identificar o número da consolidação e facilitar a pesquisa no site do CFC. As 
citações desta Norma em outras é identifica pela sua sigla sem a referência a R1, R2, R3, pois 
essas referências são sempre da norma em vigor, evitando, assim, que em cada alteração da 
norma não haja necessidade de se ajustar as citações em outras normas. 

 
Índice Item 
OBJETIVO 1 
ALCANCE 2 
DEFINIÇÕES 3 – 4 
INFLUÊNCIA SIGNIFICATIVA 5 – 9A 
MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 10 – 15 
APLICAÇÃO DO MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 16 – 43A 
Exceções à aplicação do método da equivalência patrimonial 17 – 19 
Classificação como mantido para venda 20 – 21 
Descontinuidade do uso do método da equivalência patrimonial 22 – 24 
Mudanças na participação societária 25 
Procedimentos para o método da equivalência patrimonial 26 – 39A 
Perdas por redução ao valor recuperável 40 – 43A 
DEMONSTRAÇÕES SEPARADAS 44 

 
Objetivo 
 
1. O objetivo desta Norma é estabelecer a contabilização de in-

vestimentos em coligadas e em controladas e definir os requisitos para 
a aplicação do método da equivalência patrimonial quando da contabi-
lização de investimentos em coligadas, em controladas e em empreen-
dimentos controlados em conjunto (joint ventures). 

 
Alcance 
 
2. Esta Norma deve ser aplicada por todas as entidades que sejam 

investidoras com o controle individual ou conjunto de investida ou 
com influência significativa sobre ela. 

 
Definições 
 
3. Os termos a seguir são utilizados nesta Norma com os seguin-

tes significados: 
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Coligada é a entidade sobre a qual o investidor tem influência 
significativa. 

Controle conjunto é o compartilhamento, contratualmente con-
vencionado, do controle de negócio, que existe somente quando deci-
sões sobre as atividades relevantes exigem o consentimento unânime 
das partes que compartilham o controle. 

Demonstrações consolidadas são as demonstrações contábeis de 
um grupo econômico, em que ativos, passivos, patrimônio líquido, re-
ceitas, despesas e fluxos de caixa da controladora e de suas controladas 
são apresentados como se fossem uma única entidade econômica. 

Empreendimento controlado em conjunto (joint venture) é um 
acordo conjunto por meio do qual as partes, que detêm o controle em 
conjunto do acordo contratual, têm direitos sobre os ativos líquidos 
desse acordo. 

Influência significativa é o poder de participar das decisões so-
bre políticas financeiras e operacionais de uma investida, mas sem que 
haja o controle individual ou conjunto dessas políticas. 

Investidor conjunto (joint venturer) é uma parte de um empre-
endimento controlado em conjunto (joint venture) que tem o controle 
conjunto desse empreendimento. 

Método da equivalência patrimonial é o método de contabiliza-
ção por meio do qual o investimento é inicialmente reconhecido pelo 
custo e, a partir daí, é ajustado para refletir a alteração pós-aquisição 
na participação do investidor sobre os ativos líquidos da investida. As 
receitas ou as despesas do investidor incluem sua participação nos 
lucros ou prejuízos da investida, e os outros resultados abrangentes do 
investidor incluem a sua participação em outros resultados abrangen-
tes da investida. 

Negócio em conjunto é um negócio do qual duas ou mais partes 
têm controle conjunto. 

 
4. Os termos a seguir estão definidos no item 4 da NBC TG 35 – 

Demonstrações Separadas e no Apêndice A da NBC TG 36 – De-
monstrações Consolidadas e são usados nesta Norma com os signifi-
cados especificados nas normas, interpretações e comunicados técni-
cos do CFC em que forem definidos: 

• controle de investida; 
• grupo econômico; 
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• controladora; 
• demonstrações separadas; 
• controlada. 
 
Influência significativa 
 
5. Se o investidor mantém direta ou indiretamente (por meio de con-

troladas, por exemplo), vinte por cento ou mais do poder de voto da in-
vestida, presume-se que ele tenha influência significativa, a menos que 
possa ser claramente demonstrado o contrário. Por outro lado, se o inves-
tidor detém, direta ou indiretamente (por meio de controladas, por exem-
plo), menos de vinte por cento do poder de voto da investida, presume-se 
que ele não tenha influência significativa, a menos que essa influência 
possa ser claramente demonstrada. A propriedade substancial ou majori-
tária da investida por outro investidor não necessariamente impede que 
um investidor tenha influência significativa sobre ela. 

 
6. A existência de influência significativa por investidor geral-

mente é evidenciada por uma ou mais das seguintes formas: 
(a) representação no conselho de administração ou na diretoria 

da investida; 
(b) participação nos processos de elaboração de políticas, in-

clusive em decisões sobre dividendos e outras distribuições; 
(c) operações materiais entre o investidor e a investida; 
(d) intercâmbio de diretores ou gerentes;  
(e) fornecimento de informação técnica essencial. 
 
7. A entidade pode ter em seu poder direitos de subscrição, op-

ções não padronizadas de compras de ações (warrants), opções de 
compra de ações, instrumentos de dívida ou patrimoniais conversíveis 
em ações ordinárias ou outros instrumentos semelhantes com potenci-
al de, se exercidos ou convertidos, conferir à entidade poder de voto 
adicional ou reduzir o poder de voto de outra parte sobre as políticas 
financeiras e operacionais da investida (isto é, potenciais direitos de 
voto). A existência e a efetivação dos potenciais direitos de voto pron-
tamente exercíveis ou conversíveis, incluindo os potenciais direitos de 
voto detidos por outras entidades, devem ser consideradas na avalia-
ção de a entidade possuir ou não influência significativa ou controle. 
Os potenciais direitos de voto não são exercíveis ou conversíveis 



 570

quando, por exemplo, não podem ser exercidos ou convertidos até 
uma data futura ou até a ocorrência de evento futuro. 

 
8. Ao avaliar se os potenciais direitos de voto contribuem para a 

influência significativa ou para o controle, a entidade deve examinar 
todos os fatos e circunstâncias (inclusive os termos do exercício dos 
potenciais direitos de voto e quaisquer outros acordos contratuais con-
siderados individualmente ou em conjunto) que possam afetar os direi-
tos potenciais, exceto a intenção da administração e a capacidade fi-
nanceira de exercê-los ou convertê-los. 

 
9. A entidade perde a influência significativa sobre a investida 

quando ela perde o poder de participar nas decisões sobre as políticas 
financeiras e operacionais daquela investida. A perda da influência 
significativa pode ocorrer com ou sem mudança no nível de participa-
ção acionária absoluta ou relativa. Isso pode ocorrer, por exemplo, 
quando uma coligada torna-se sujeita ao controle de governo, tribunal, 
órgão administrador ou entidade reguladora. Isso pode ocorrer tam-
bém como resultado de acordo contratual. 

 
9A. Aplicam-se à perda de controle de controlada, disciplinada nos 

itens 25 e 26 da NBC TG 36, todas as disposições cabíveis desta Norma 
relativas à perda de influência significativa sobre a investida. 

 
Método da equivalência patrimonial 
 
10. Pelo método da equivalência patrimonial, o investimento em 

coligada, em empreendimento controlado em conjunto e em controla-
da (neste caso, no balanço individual) deve ser inicialmente reconhe-
cido pelo custo e o seu valor contábil será aumentado ou diminuído 
pelo reconhecimento da participação do investidor nos lucros ou pre-
juízos do período, gerados pela investida após a aquisição. A partici-
pação do investidor no lucro ou prejuízo do período da investida deve 
ser reconhecida no resultado do período do investidor. As distribui-
ções recebidas da investida reduzem o valor contábil do investimento. 
Ajustes no valor contábil do investimento também são necessários 
pelo reconhecimento da participação proporcional do investidor nas 
variações de saldo dos componentes dos outros resultados abrangentes 
da investida, reconhecidos diretamente em seu patrimônio líquido. 
Tais variações incluem aquelas decorrentes da reavaliação de ativos 
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imobilizados, quando permitida legalmente, e das diferenças de con-
versão em moeda estrangeira, quando aplicável. A participação do 
investidor nessas mudanças deve ser reconhecida de forma reflexa, ou 
seja, em outros resultados abrangentes diretamente no patrimônio 
líquido do investidor (ver NBC TG 26 – Apresentação das Demons-
trações Contábeis), e não no seu resultado. 

 
11. O reconhecimento do resultado com base nas distribuições rece-

bidas sobre o mesmo pode não ser uma mensuração adequada da receita 
auferida pelo investidor no investimento em coligada, em controlada e em 
empreendimento controlado em conjunto, em função de as distribuições 
recebidas terem pouca relação com o desempenho da investida. Em de-
corrência de o investidor possuir o controle individual ou conjunto, ou 
exercer influência significativa sobre a investida, ele tem interesse no 
desempenho da investida e, como resultado, interesse no retorno de seu 
investimento. O investidor deve reconhecer contabilmente esse interesse 
por meio da extensão do alcance de suas demonstrações contábeis com a 
inclusão de sua participação nos lucros ou prejuízos da investida. Como 
resultado, a aplicação do método da equivalência patrimonial proporciona 
relatórios com maior grau de informação acerca dos ativos líquidos do 
investidor e acerca de suas receitas e despesas. 

 
12. Quando existirem potenciais direitos de voto ou outros derivati-

vos que contenham potenciais direitos de voto, os interesses da entidade 
na investida devem ser determinados exclusivamente com base nos inte-
resses de propriedade existentes e não devem refletir o possível exercício 
ou conversão dos potenciais direitos de voto ou de outros instrumentos 
derivativos, a menos que o item 13 seja aplicado ao caso. 

 
13. Em algumas circunstâncias, a entidade tem, na essência, inte-

resses de propriedade decorrentes do resultado de transação que lhe 
dê, no momento corrente, acesso aos retornos associados aos interes-
ses de propriedade. Nessas circunstâncias, a proporção alocada à enti-
dade deve ser determinada levando em consideração o eventual exer-
cício de direitos potenciais de voto e outros instrumentos derivativos 
que no momento corrente dê à entidade acesso aos retornos. (*) 

 
(*) A aplicação desse dispositivo está fundamentada na compreensão do que vêm a 
ser “direitos substantivos”. No Apêndice B – Guia de Aplicação da NBC TG 36 (R2), 
em seus itens B22 a B25, a definição de “direitos substantivos”, em linhas gerais, está 
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amparada na habilidade prática que o seu detentor tem de exercê-los a tempo de tomar 
uma decisão necessária para definir a direção de atividades relevantes da entidade. 

 
14. A NBC TG 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento 

e Mensuração não deve ser aplicada aos interesses (participações ou 
outros benefícios econômicos) na investida que sejam contabilizados 
por meio do método da equivalência patrimonial. Quando houver ins-
trumentos contendo potenciais direitos de voto que, na essência, pos-
sibilitam, no momento corrente, acesso aos retornos associados aos 
interesses de propriedade na investida, tais instrumentos não estão 
sujeitos à NBC TG 38. Em todos os demais casos, instrumentos con-
tendo potenciais direitos de voto em uma investida devem ser contabi-
lizados em consonância com a NBC TG 38. 

 
15. A menos que um investimento ou parcela desse investimento 

em uma investida seja classificado como “mantido para venda”, em 
consonância com a NBC TG 31 – Ativo Não Circulante Mantido para 
Venda e Operação Descontinuada, o investimento, e qualquer interes-
se retido no investimento não classificado como mantido para venda, 
deve ser classificado como ativo não circulante. 

 
Aplicação do método da equivalência patrimonial 
 
16. A entidade com o controle individual ou conjunto (comparti-

lhado), ou com influência significativa sobre uma investida, deve con-
tabilizar esse investimento utilizando o método da equivalência patri-
monial, a menos que o investimento se enquadre nas exceções previs-
tas nos itens 17 a 19 desta Norma. 

 
Exceções à aplicação do método da equivalência patrimonial 
 
17. A entidade não precisa aplicar o método da equivalência pa-

trimonial aos investimentos em que detenha o controle individual ou 
conjunto (compartilhado), ou exerça influência significativa, se a enti-
dade for uma controladora, que, se permitido legalmente, estiver dis-
pensada de elaborar demonstrações consolidadas por seu enquadra-
mento na exceção de alcance do item 4(a) da NBC TG 36, ou se todos 
os seguintes itens forem observados: 

(a) a entidade é controlada (integral ou parcial) de outra enti-
dade, a qual, em conjunto com os demais acionistas ou sócios, inclu-
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indo aqueles sem direito a voto, foram informados a respeito e não 
fizeram objeção quanto à não aplicação do método da equivalência 
patrimonial; 

(b) os instrumentos de dívida ou patrimoniais da entidade não 
são negociados publicamente (bolsas de valores domésticas ou estran-
geiras ou mercado de balcão, incluindo mercados locais e regionais); 

(c) a entidade não arquivou e não está em processo de arqui-
vamento de suas demonstrações contábeis na Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) ou outro órgão regulador, visando à emissão e/ou 
distribuição pública de qualquer tipo ou classe de instrumentos no 
mercado de capitais; e 

(d) a controladora final ou qualquer controladora intermediária da 
entidade disponibiliza ao público suas demonstrações contábeis, elabora-
das em conformidade com as normas, interpretações e comunicados do 
CFC, em que as controladas são consolidadas ou são mensurados ao valor 
justo por meio do resultado de acordo com a NBC TG 36. (3) 

 
18. Quando o investimento em coligada e em controlada, ou em em-

preendimento controlado em conjunto, for mantido direta ou indiretamen-
te por uma entidade que seja uma organização de capital de risco, essa 
entidade pode adotar a mensuração ao valor justo por meio do resultado 
para esses investimentos, em consonância com a NBC TG 38. 

 
19. Quando a entidade possuir investimento em coligada, em con-

trolada ou em empreendimento controlado em conjunto, cuja parcela da 
participação seja detida indiretamente por meio de organização de capi-
tal de risco, a entidade pode adotar a mensuração ao valor justo por 
meio do resultado para essa parcela da participação no investimento, em 
consonância com a NBC TG 38, independentemente de a organização 
de capital de risco exercer influência significativa sobre essa parcela da 
participação. Se a entidade fizer essa escolha contábil, deve adotar o 
método da equivalência patrimonial para a parcela remanescente da 
participação que detiver no investimento em coligada, em controlada ou 
em empreendimento controlado em conjunto que não seja detida indire-
tamente por meio de uma organização de capital de risco. 

 
Classificação como mantido para venda 
 
20. A entidade deve aplicar a NBC TG 31 em investimento, ou 

parcela de investimento, em coligada, em controlada ou em empreen-
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dimento controlado em conjunto que se enquadre nos critérios requeri-
dos para sua classificação como “mantido para venda”. Qualquer parce-
la retida de investimento em coligada ou em controlada, ou em empre-
endimento controlado em conjunto, que não tenha sido classificada 
como “mantido para venda”, deve ser contabilizada por meio do uso do 
método da equivalência patrimonial até o momento da baixa efetiva da 
parcela classificada como mantido para venda. Após a baixa efetiva, a 
entidade deve contabilizar qualquer interesse remanescente no investi-
mento em coligada, em controlada ou em empreendimento controlado 
em conjunto, em consonância com a NBC TG 38, a menos que o inte-
resse remanescente qualifique-se para a aplicação do método da equiva-
lência patrimonial, o qual deverá ser adotado nesse caso. 

 
21. Quando o investimento, ou parcela de investimento, em coli-

gada, em controlada ou em empreendimento controlado em conjunto, 
previamente classificado como “mantido para venda”, não mais se 
enquadrar nas condições requeridas para ser classificado como tal, a 
ele deve ser aplicado o método da equivalência patrimonial de modo 
retrospectivo, a partir da data de sua classificação como “mantido para 
venda”. As demonstrações contábeis para os períodos abrangidos des-
de a classificação do investimento como “mantido para venda” deve-
rão ser ajustadas de modo a refletir essa informação. 

 
Descontinuidade do uso do método da 
equivalência patrimonial 
 
22. A entidade deve descontinuar o uso do método da equivalên-

cia patrimonial a partir da data em que o investimento deixar de se 
qualificar como coligada, controlada ou como empreendimento con-
trolado em conjunto, conforme a seguir orientado: 

(a) (Eliminado). 
(b) Se o interesse remanescente no investimento, antes qualifi-

cado como coligada, controlada, ou empreendimento controlado em 
conjunto, for um ativo financeiro, a entidade deve mensurá-lo ao valor 
justo. O valor justo do interesse remanescente deve ser considerado 
como seu valor justo no reconhecimento inicial tal qual um ativo fi-
nanceiro, em consonância com a NBC TG 38. A entidade deve reco-
nhecer na demonstração do resultado do período, como receita ou 
despesa, qualquer diferença entre: 
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(i) o valor justo de qualquer interesse remanescente e 
qualquer contraprestação advinda da alienação de parte do interes-
se no investimento; e  

(ii)  o valor contábil líquido de todo o investimento na data 
em que houve a descontinuidade do uso do método da equivalên-
cia patrimonial. 
(c) Quando a entidade descontinuar o uso do método da equi-

valência patrimonial, deve contabilizar todos os montantes previamen-
te reconhecidos em seu patrimônio líquido em rubrica de outros resul-
tados abrangentes, e que estejam relacionados com o investimento 
objeto da mudança de mensuração contábil, na mesma base que seria 
requerido caso a investida tivesse diretamente se desfeito dos ativos e 
passivos relacionados. 

 
23. Desse modo, assim como a receita ou a despesa previamente 

reconhecida em outros resultados abrangentes pela investida seria 
reclassificada para a demonstração do resultado do período como re-
ceita ou despesa quando da baixa e da liquidação de ativos e passivos 
relacionados, a entidade deve reclassificar a receita ou a despesa reco-
nhecida no seu patrimônio líquido para a demonstração do resultado 
(como ajuste de reclassificação) quando o método da equivalência 
patrimonial for descontinuado. Por exemplo, se a coligada, controlada 
ou o empreendimento controlado em conjunto tiver diferenças de con-
versão acumuladas relacionadas à entidade no exterior e a investidora 
decidir descontinuar o uso do método da equivalência patrimonial, a 
investidora deve reclassificar para a demonstração do resultado do 
período, como receita ou despesa, a receita ou a despesa previamente 
reconhecida de forma reflexa em outros resultados abrangentes rela-
cionada à entidade no exterior. 

 
24. Se o investimento em coligada tornar-se investimento em 

controlada ou em controlada em conjunto (de modo compartilhado), a 
entidade deve continuar adotando o método da equivalência patrimo-
nial e não proceder à remensuração do interesse retido. 

 
Mudanças na participação societária 
 
25. Se a participação societária de entidade em coligada ou em 

empreendimento controlado em conjunto for reduzida, porém o inves-
timento continuar a ser classificado como em coligada ou em empre-
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endimento controlado em conjunto, respectivamente, a investidora 
deve reclassificar para a demonstração do resultado, como receita ou 
despesa, a proporção da receita ou despesa previamente reconhecida 
em outros resultados abrangentes que esteja relacionada com a redu-
ção na participação societária, caso referido ganho ou perda tivesse 
que ser reclassificado para a demonstração do resultado, como receita 
ou despesa, na eventual baixa e liquidação dos ativos e passivos rela-
cionados. (2) 

 
Procedimentos para o método da equivalência patrimonial 
 
26. Muitos dos procedimentos que são apropriados para a aplica-

ção do método da equivalência patrimonial são similares aos procedi-
mentos de consolidação, descritos na NBC TG 36. Além disso, os 
conceitos que fundamentam os procedimentos utilizados para contabi-
lizar a aquisição de controlada devem ser também adotados para con-
tabilizar a aquisição de investimento em coligada ou em empreendi-
mento controlado em conjunto. 

 
27. A participação de grupo econômico em coligada ou em em-

preendimento controlado em conjunto é dada pela soma das participa-
ções mantidas pela controladora e suas outras controladas no investi-
mento. As participações mantidas por outras coligadas ou empreendi-
mentos controlados em conjunto do grupo devem ser ignoradas para 
essa finalidade. Quando a coligada ou o empreendimento controlado 
em conjunto tiver investimentos em controladas, em coligadas ou em 
empreendimentos controlados em conjunto (joint ventures), o resulta-
do, os outros resultados abrangentes e os ativos líquidos considerados 
para aplicação do método da equivalência patrimonial devem ser a-
queles reconhecidos nas demonstrações contábeis da coligada ou do 
empreendimento controlado em conjunto (incluindo a participação 
detida pela coligada ou pelo empreendimento controlado em conjunto 
no resultado, nos outros resultados abrangentes e nos ativos líquidos 
de suas coligadas e de seus empreendimentos controlados em conjun-
to), após a realização dos ajustes necessários para uniformizar as prá-
ticas contábeis (ver itens 35 a 36A). Esse mesmo procedimento deve 
ser aplicado à figura da controlada no caso das demonstrações contá-
beis individuais. (3) 
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28. Os resultados decorrentes de transações ascendentes (upstre-
am) e descendentes (downstream), envolvendo ativos que não consti-
tuam um negócio, conforme definido pela NBC TG 15, entre o inves-
tidor (incluindo suas controladas consolidadas) e a coligada ou o em-
preendimento controlado em conjunto devem ser reconhecidos nas 
demonstrações contábeis do investidor somente na extensão da parti-
cipação de outros investidores sobre essa coligada ou empreendimento 
controlado em conjunto, desde que esses outros investidores sejam 
partes independentes do grupo econômico ao qual pertence a investi-
dora. As transações ascendentes são, por exemplo, vendas de ativos da 
coligada ou do empreendimento controlado em conjunto para o inves-
tidor. A participação da entidade no resultado de coligada ou empre-
endimento controlado em conjunto resultante dessas transações deve 
ser eliminada. As transações descendentes são, por exemplo, vendas 
de ativos do investidor para a coligada ou para o empreendimento 
controlado em conjunto. (3) 

 
28A. Os resultados decorrentes de transações descendentes 

(downstream) entre a controladora e a controlada não devem ser reco-
nhecidos nas demonstrações contábeis individuais da controladora 
enquanto os ativos transacionados estiverem no balanço de adquirente 
pertencente ao mesmo grupo econômico. O disposto neste item deve 
ser aplicado inclusive quando a controladora for, por sua vez, contro-
lada de outra entidade do mesmo grupo econômico. 

 
28B. Os resultados decorrentes de transações ascendentes (ups-

tream) entre a controlada e a controladora e de transações entre as 
controladas do mesmo grupo econômico devem ser reconhecidos nas 
demonstrações contábeis da vendedora, mas não devem ser reconheci-
dos nas demonstrações contábeis individuais da controladora enquanto 
os ativos transacionados estiverem no balanço de adquirente perten-
cente ao grupo econômico. 

 
28C. O disposto nos itens 28A e 28B deve produzir o mesmo re-

sultado líquido e o mesmo patrimônio líquido para a controladora que 
são obtidos a partir das demonstrações consolidadas dessa controlado-
ra e suas controladas. Devem também, para esses mesmos itens, ser 
observadas as disposições contidas na Interpretação Técnica ITG 09 – 
Demonstrações Contábeis Individuais, Demonstrações Separadas, 



 578

Demonstrações Consolidadas e Aplicação do Método da Equivalência 
Patrimonial. 

 
29. Quando transações descendentes (downstream) fornecerem e-

vidência de redução no valor realizável líquido dos ativos a serem ven-
didos ou integralizados, ou de perda por redução ao valor recuperável 
desses ativos, referidas perdas devem ser reconhecidas integralmente 
pela investidora. Quando transações ascendentes (upstream) fornecerem 
evidência de redução no valor realizável líquido dos ativos a serem 
adquiridos ou de perda por redução ao valor recuperável desses ativos, o 
investidor deve reconhecer sua participação nessas perdas. 

 
30. O ganho ou a perda resultante da integralização por meio de 

ativo não monetário, que não constitui um negócio, tal como definido 
na NBC TG 15, de participação patrimonial subscrita em coligada ou 
em empreendimento controlado em conjunto deve ser contabilizada 
em consonância com o previsto no item 28, exceto se a transação não 
tiver natureza comercial, conforme aplicação dada ao termo pela NBC 
TG 27 – Ativo Imobilizado. Se tal transação não tiver natureza comer-
cial, o ganho ou a perda deve ser considerado como não realizado e 
não deve ser reconhecido, a menos que o item 31 também seja aplicá-
vel. O ganho ou a perda não realizado deve ser eliminado contra o 
investimento contabilizado de acordo com o método da equivalência 
patrimonial e não deve ser apresentado como ganho ou perda diferido 
no balanço patrimonial consolidado ou no balanço patrimonial indivi-
dual da entidade em que os investimentos são contabilizados com base 
no método da equivalência patrimonial. Tratamento análogo deve ser 
dispensado à participação patrimonial subscrita em controlada, em 
linha com o previsto nos itens 28A e 28C. (3) 

 
31. Se adicionalmente à participação patrimonial recebida em co-

ligada, controlada ou em empreendimento controlado em conjunto, a 
entidade também receber ativos monetários e não monetários, a enti-
dade deve reconhecer na sua totalidade, na demonstração do resultado 
do período, como receita ou despesa, a parcela do ganho ou da perda 
do ativo não monetário integralizado com relação ao ativo monetário 
ou não monetário recebido. 

 
31A. O ganho ou a perda resultante de operação descendente envol-

vendo ativos que constituem um negócio, tal como definido na NBC TG 
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15, entre a entidade (incluindo suas controladas consolidadas) e sua coli-
gada ou empreendimento controlado em conjunto deve ser reconhecido 
integralmente nas demonstrações contábeis do investidor. (3) 

 
31B. A entidade pode vender ou entregar ativos como pagamento 

em dois ou mais acordos (transações). Ao determinar se os ativos que 
são vendidos ou entregues como pagamento constituem um negócio, 
tal como definido na NBC TG 15, a entidade deve considerar se a 
venda ou a entrega como pagamento desses ativos faz parte de vários 
acordos que devem ser contabilizados como uma única transação, de 
acordo com os requisitos do item B97 da NBC TG 36. (3) 

 
32. O investimento em coligada, em controlada e em empreendi-

mento controlado em conjunto deve ser contabilizado pelo método da 
equivalência patrimonial a partir da data em que o investimento se 
tornar sua coligada, controlada ou empreendimento controlado em 
conjunto. Na aquisição do investimento, quaisquer diferenças entre o 
custo do investimento e a participação do investidor no valor justo 
líquido dos ativos e passivos identificáveis da investida devem ser 
contabilizadas como segue: 

(a) o ágio fundamentado em rentabilidade futura (goodwill) re-
lativo a uma coligada, a uma controlada ou a um empreendimento 
controlado em conjunto (neste caso, no balanço individual da contro-
ladora) deve ser incluído no valor contábil do investimento e sua a-
mortização não é permitida; 

(b) qualquer excedente da participação do investidor no valor 
justo líquido dos ativos e passivos identificáveis da investida sobre o 
custo do investimento (ganho por compra vantajosa) deve ser incluído 
como receita na determinação da participação do investidor nos resul-
tados da investida no período em que o investimento for adquirido. 

 
Ajustes apropriados devem ser efetuados após a aquisição, nos 

resultados da investida, por parte do investidor, para considerar, por 
exemplo, a depreciação de ativos com base nos respectivos valores 
justos da data da aquisição. Da mesma forma, retificações na partici-
pação do investidor nos resultados da investida devem ser feitas, após 
a aquisição, por conta de perdas reconhecidas pela investida em decor-
rência da redução ao valor recuperável (impairment) de ativos, tais 
como, por exemplo, para o ágio fundamentado em rentabilidade futura 
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(goodwill) ou para o ativo imobilizado. Devem ser observadas, nesses 
casos, as disposições da Interpretação Técnica ITG 09. 

 
33. Deve ser utilizada a demonstração contábil mais recente da 

coligada, da controlada ou do empreendimento controlado em conjun-
to para aplicação do método da equivalência patrimonial. Quando o 
término do exercício social do investidor for diferente daquele da in-
vestida, esta deve elaborar, para utilização por parte do investidor, 
demonstrações contábeis na mesma data das demonstrações do inves-
tidor, a menos que isso seja impraticável. 

 
34. De acordo com o disposto no item 33, quando as demonstra-

ções contábeis da investida utilizadas para aplicação do método da 
equivalência patrimonial forem de data diferente da data usada pelo 
investidor, ajustes pertinentes devem ser feitos em decorrência dos 
efeitos de transações e eventos significativos que ocorrerem entre 
aquela data e a data das demonstrações contábeis do investidor. Inde-
pendentemente disso, a defasagem máxima entre as datas de encerra-
mento das demonstrações da investida e do investidor não deve ser 
superior a dois meses. A duração dos períodos abrangidos nas de-
monstrações contábeis e qualquer diferença entre as respectivas datas 
de encerramento devem ser as mesmas de um período para outro. 

 
35. As demonstrações contábeis do investidor devem ser elabora-

das utilizando práticas contábeis uniformes para eventos e transações 
de mesma natureza em circunstâncias semelhantes. 

 
36. Exceto pelo descrito no item 36A, se a investida utilizar práticas 

contábeis diferentes daquelas adotadas pelo investidor em eventos e tran-
sações de mesma natureza em circunstâncias semelhantes, devem ser 
efetuados ajustes necessários para adequar as demonstrações contábeis da 
investida às práticas contábeis do investidor quando da utilização destas 
para aplicação do método da equivalência patrimonial. (3) 

 
36A. Sem prejuízo do disposto no item 36, se a entidade, que não 

é por si mesma entidade de investimento, tem participação em coliga-
da ou em empreendimento controlado em conjunto, que é entidade de 
investimento, a entidade pode, na aplicação do método da equivalên-
cia patrimonial, manter a mensuração ao valor justo aplicada pela 
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coligada ou pelo empreendimento controlado em conjunto em suas 
controladas. (3) 

 
37. Se a investida tiver ações preferenciais com direito a dividen-

do cumulativo em circulação que estiverem em poder de outras partes 
que não o investidor, as quais são classificadas como parte integrante 
do patrimônio líquido, o investidor deve calcular sua participação nos 
resultados do período da investida após ajustá-lo pela dedução dos 
dividendos pertinentes a essas ações, independentemente de eles terem 
sido declarados ou não. 

 
38. Quando a participação do investidor nos prejuízos do período 

da coligada ou do empreendimento controlado em conjunto se igualar 
ou exceder o saldo contábil de sua participação na investida, o investi-
dor deve descontinuar o reconhecimento de sua participação em perdas 
futuras. A participação na investida deve ser o valor contábil do inves-
timento nessa investida, avaliado pelo método da equivalência patrimo-
nial, juntamente com alguma participação de longo prazo que, em es-
sência, constitui parte do investimento líquido total do investidor na 
investida. Por exemplo, um componente, cuja liquidação não está plane-
jada, nem tampouco é provável que ocorra num futuro previsível, é, em 
essência, uma extensão do investimento da entidade naquela investida. 
Tais componentes podem incluir ações preferenciais, bem como recebí-
veis ou empréstimos de longo prazo, porém não incluem componentes 
como recebíveis ou exigíveis de natureza comercial ou quaisquer rece-
bíveis de longo prazo para os quais existam garantias adequadas, tais 
como empréstimos garantidos. O prejuízo reconhecido pelo método da 
equivalência patrimonial que exceda o investimento em ações ordinárias 
do investidor deve ser aplicado aos demais componentes que constituem 
a participação do investidor na investida em ordem inversa de interesse 
residual – seniority (isto é, prioridade na liquidação). 

 
39. Após reduzir, até zero, o saldo contábil da participação do in-

vestidor, perdas adicionais devem ser consideradas, e um passivo deve 
ser reconhecido, somente na extensão em que o investidor tiver incor-
rido em obrigações legais ou construtivas (não formalizadas) ou tiver 
feito pagamentos em nome da investida. Se a investida subsequente-
mente apurar lucros, o investidor deve retomar o reconhecimento de 
sua participação nesses lucros somente após o ponto em que a parte 
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que lhe cabe nesses lucros posteriores se igualar à sua participação nas 
perdas não reconhecidas. 

 
39A. O disposto nos itens 38 e 39 não é aplicável a investimento 

em controlada no balanço individual da controladora, devendo ser 
observada a prática contábil que produzir o mesmo resultado líquido e 
o mesmo patrimônio líquido para a controladora que são obtidos a 
partir das demonstrações consolidadas do grupo econômico, para a-
tendimento ao requerido quanto aos atributos de relevância e de repre-
sentação fidedigna (o que já inclui a primazia da essência sobre a for-
ma), conforme dispõem a NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL – 
Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Con-
tábil-Financeiro e a NBC TG 26. 

 
Perdas por redução ao valor recuperável 
 
40. Após a aplicação do método da equivalência patrimonial, in-

cluindo o reconhecimento dos prejuízos da coligada ou do empreen-
dimento controlado em conjunto em conformidade com o disposto no 
item 38, o investidor deve aplicar os requisitos da NBC TG 38 para 
determinar a necessidade de reconhecer alguma perda adicional por 
redução ao valor recuperável do investimento líquido total desse in-
vestidor na investida. 

 
41. O investidor, em decorrência de sua participação na coligada 

ou no empreendimento controlado em conjunto, também deve aplicar 
os requisitos da NBC TG 38 para determinar a existência de alguma 
perda adicional por redução ao valor recuperável (impairment) em 
itens que não fazem parte do investimento líquido nessa coligada ou 
empreendimento controlado em conjunto para determinar o montante 
dessa perda. 

 
41A. No caso do balanço individual da controladora, o reconhe-

cimento de perdas adicionais por redução ao valor recuperável (impa-
irment) com relação ao investimento em controlada deve ser feito com 
observância ao disposto no item 39A. 

 

42. Em função de o ágio fundamentado em rentabilidade futura 
(goodwill) integrar o valor contábil do investimento na investida (não 
deve ser reconhecido separadamente), ele não deve ser testado separa-
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damente com relação ao seu valor recuperável, observado o contido no 
item 43A. Em vez disso, o valor contábil total do investimento é que 
deve ser testado como um único ativo, em conformidade com o dis-
posto na NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, pela 
comparação de seu valor contábil com seu valor recuperável (valor 
justo líquido de despesa de venda ou valor em uso, dos dois, o maior), 
sempre que os requisitos da NBC TG 38 indicarem que o investimento 
possa estar afetado, ou seja, que indicarem alguma perda por redução 
ao seu valor recuperável. A perda por redução ao valor recuperável 
reconhecida nessas circunstâncias não deve ser alocada a qualquer 
ativo que constitui parte do valor contábil do investimento na investi-
da, incluindo o ágio fundamentado em rentabilidade futura (goodwill). 
Consequentemente, a reversão dessas perdas deve ser reconhecida de 
acordo com a NBC TG 01, na extensão do aumento subsequente no 
valor recuperável do investimento. Na determinação do valor em uso 
do investimento, a entidade deve estimar: 

(a) sua participação no valor presente dos fluxos de caixa futuros 
que se espera sejam gerados pela investida, incluindo os fluxos de 
caixa das operações da investida e o valor residual esperado com a 
alienação do investimento; ou 

(b) o valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados em 
função do recebimento de dividendos provenientes do investimento e 
o valor residual esperado com a alienação do investimento. 

Sob as premissas adequadas, os métodos acima devem produzir o 
mesmo resultado. 

 

43. O valor recuperável de investimento em coligada ou em em-
preendimento controlado em conjunto deve ser determinado para cada 
investimento, a menos que a coligada ou o empreendimento controla-
do em conjunto não gerem entradas de caixa de forma contínua que 
sejam em grande parte independentes daquelas geradas por outros 
ativos da entidade. 

 

43A. O ágio fundamentado em rentabilidade futura (goodwill) 
também deve integrar o valor contábil do investimento na controlada 
(não deve ser reconhecido separadamente) na apresentação das de-
monstrações contábeis individuais da controladora. Mas, nesse caso, 
esse ágio, no balanço individual da controladora, para fins de teste 
para redução ao valor recuperável (impairment), deve receber o mes-
mo tratamento contábil que é dado a ele nas demonstrações consolida-
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das. Devem ser observados os requisitos da NBC TG 36 e da Interpre-
tação Técnica ITG 09. 

 
Demonstrações separadas 
 
44. O investimento em coligada, em controlada ou em empreen- 

dimento controlado em conjunto deve ser contabilizado nas demons- 
trações contábeis separadas do investidor em conformidade com o dis- 
posto no item 10 da NBC TG 35. 

 
Em razão dessas alterações, as disposições não alteradas desta 

norma são mantidas e a sigla da NBC TG 18 (R1), publicada no DOU, 
Seção 1, de 26-12-14, passa a ser NBC TG 18 (R2). 

 
As alterações desta norma entram em vigor na data de sua publi-

cação, aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 
2016. 

 
Brasília, 23 de outubro de 2015. 
 
José Martonio Alves Coelho – Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Publicada no DOU, de 30-01-2013. 
(2) Redação dada pela NBC TG 18(R1), publicada no DOU de 26-12-2014. 
(3) Redação dada pela NBC TG 18 (R2), publicada no DOU de 06-11-2015. 



 585

 
 

NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 
NBC TG 19 (R2) – NEGÓCIOS EM CONJUNTO 

 
A letra R mais o número que identifica sua alteração (R1, R2, ...) foi adicionada à sigla da 
Norma para identificar o número da consolidação e facilitar a pesquisa no site do CFC. As 
citações desta Norma em outras é identifica pela sua sigla sem a referência a R1, R2, pois, essas 
referências são sempre da norma em vigor, evitando, assim, que em cada alteração da norma 
não haja necessidade de se ajustar as citações em outras normas. 
 

Índice Item 
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NEGÓCIOS EM CONJUNTO 4 – 19 

Controle conjunto 7 – 13 
Tipos de negócios em conjunto 14 – 19 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE PARTES INTEGRANTES DE NEGÓCIO EM 
CONJUNTO 

20 – 25 

Operações em conjunto (joint operations) 20 – 23 
Empreendimentos controlados em conjunto (joint ventures) 24 – 25 

DEMONSTRAÇÕES SEPARADAS 26 – 27  
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS 27A 
APÊNDICES  
A Definição de termos   
B Guia de aplicação  
C Disposições transitórias  
EXEMPLOS ILUSTRATIVOS  

 

Objetivo 
 

1. O objetivo desta Norma é estabelecer princípios para o reporte 
financeiro por entidades que tenham interesses em negócios controla-
dos em conjunto (negócios em conjunto). 

 

2. Esta Norma define controle conjunto e exige que a entidade 
que seja parte integrante de negócio em conjunto determine o tipo de 
negócio em conjunto com o qual está envolvida por meio da avaliação 
de seus direitos e obrigações e contabilize esses direitos e obrigações 
conforme esse tipo de negócio em conjunto. 

 

Alcance 
 

3. Esta Norma deve ser aplicada por todas as entidades que se-
jam partes integrantes de negócio em conjunto. 

 

Negócio em conjunto 
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4. Negócio em conjunto é um negócio do qual duas ou mais 
partes têm o controle conjunto. 

 

5. Negócio em conjunto tem as seguintes características: 
(a) as partes integrantes estão vinculadas por acordo contratual 

(ver itens B2 a B4); 
(b) o acordo contratual dá a duas ou mais dessas partes integran-

tes o controle conjunto do negócio (ver itens 7 a 13). 
 

6. Negócio em conjunto é uma operação em conjunto ou um 
empreendimento controlado em conjunto (joint venture). 

 

Controle conjunto 
 

7. Controle conjunto é o compartilhamento, contratualmente 
convencionado, do controle de negócio, que existe somente quando 
decisões sobre as atividades relevantes exigem o consentimento unâ-
nime das partes que compartilham o controle. 

 

8. A entidade que seja parte integrante de negócio deve avaliar 
se o acordo contratual dá a todas as partes integrantes, ou a um grupo 
de partes integrantes, o controle do negócio coletivamente. Todas as 
partes integrantes, ou grupo de partes integrantes, controlam o negócio 
coletivamente quando elas agem em conjunto para dirigir as ativida-
des que afetam significativamente os retornos do negócio (ou seja, as 
atividades relevantes). 

 

9. Uma vez tendo sido determinado que todas as partes integran-
tes, ou grupo de partes integrantes, controlam o negócio coletivamen-
te, o controle conjunto existe somente quando decisões acerca das 
atividades relevantes exigem o consentimento unânime das partes 
integrantes que controlam o negócio coletivamente. 

 

10. Em negócio em conjunto, nenhuma parte integrante controla 
individualmente o negócio. A parte integrante que detém o controle 
conjunto do negócio pode impedir que qualquer das outras partes inte-
grantes, ou grupo de partes integrantes, controle o negócio. 

 

11. Um negócio pode ser caracterizado como sendo um negócio em 
conjunto ainda que nem todas as suas partes integrantes tenham o con-
trole conjunto do negócio. Esta Norma distingue entre partes integrantes 
que detêm o controle conjunto de negócio em conjunto (operadores em 



 587

conjunto ou empreendedores em conjunto) e partes que participam de 
negócio em conjunto, mas não têm o controle conjunto dele. 

 

12. A entidade deve aplicar julgamento ao avaliar se todas as par-
tes integrantes, ou um grupo de partes integrantes, têm o controle con-
junto de negócio. A entidade deve fazer essa avaliação considerando 
todos os fatos e circunstâncias (ver itens B5 a B11). 

 

13. Se os fatos e as circunstâncias se modificarem, a entidade de-
ve reavaliar se ainda tem o controle conjunto do negócio. 

 

Tipos de negócios em conjunto 
 

14. A entidade deve determinar o tipo de negócio em conjunto 
com o qual está envolvida. A classificação de negócio em conjunto 
como operação em conjunto (joint operation) ou como empreendi-
mento controlado em conjunto (joint venture) depende dos direitos e 
obrigações das partes integrantes do negócio. 

 

15. Operação em conjunto (joint operation) é um negócio em 
conjunto segundo o qual as partes integrantes que detêm o controle 
conjunto do negócio têm direitos sobre os ativos e têm obrigações 
pelos passivos relacionados ao negócio. Essas partes são denominadas 
de operadores em conjunto. 

 

16. Empreendimento controlado em conjunto (joint venture) é um 
negócio em conjunto segundo o qual as partes que detêm o controle 
conjunto do negócio têm direitos sobre os ativos líquidos do negócio. 
Essas partes são denominadas de empreendedores em conjunto. 

 

17. A entidade deve aplicar julgamento ao avaliar se um negócio 
em conjunto é uma operação em conjunto (joint operation) ou um 
empreendimento controlado em conjunto (joint venture). A entidade 
deve determinar o tipo de negócio em conjunto com o qual está envol-
vida considerando os seus direitos e obrigações decorrentes do negó-
cio. A entidade deve avaliar seus direitos e obrigações considerando a 
estrutura e a forma legal do negócio, os termos contratuais convencio-
nados pelas partes integrantes do acordo contratual e, quando relevan-
te, outros fatos e circunstâncias (ver itens B12 a B33). 

 

18. Algumas vezes, as partes integrantes estão vinculadas por um ar-
cabouço definido em contrato que estabelece os termos contratuais gerais 
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para a realização de uma ou mais atividades. O arcabouço contratual pode 
definir que as partes integrantes estabeleçam negócios em conjunto dife-
rentes para tratar de atividades específicas que fazem parte do negócio. 
Embora esses negócios em conjunto estejam relacionados com o mesmo 
arcabouço contratual, seu tipo pode ser diferente se os direitos e obriga-
ções das partes integrantes diferirem quando da realização das diferentes 
atividades abordadas no negócio. Consequentemente, operações em con-
junto (joint operation) e empreendimentos controlados em conjunto (joint 
ventures) podem coexistir quando as partes realizarem diferentes ativida-
des que fazem parte do mesmo arcabouço contratual. 

 

19. Se os fatos e as circunstâncias se modificarem, a entidade de-
ve reavaliar se o tipo de negócio em conjunto com o qual está envol-
vida se modificou. 

 

Demonstrações contábeis de partes integrantes de 
negócio em conjunto 
 

Operações em conjunto (joint operations) 
 

20.  Operador em conjunto deve reconhecer, com relação aos seus 
interesses em operação em conjunto (joint operation): 

(a) seus ativos, incluindo sua parcela sobre quaisquer ativos de-
tidos em conjunto; 

(b) seus passivos, incluindo sua parcela sobre quaisquer passi-
vos assumidos em conjunto; 

(c) sua receita de venda da sua parcela sobre a produção advinda 
da operação em conjunto (joint operation); 

(d) sua parcela sobre a receita de venda da produção da opera-
ção em conjunto (joint operation); e 

(e) suas despesas, incluindo sua parcela sobre quaisquer despe-
sas incorridas em conjunto. 

 

21.  Operador em conjunto deve contabilizar os ativos, passivos, 
receitas e despesas relacionados aos seus interesses em operação em 
conjunto (joint operation) de acordo com as normas, interpretações e 
comunicados do CFC aplicáveis aos ativos, passivos, receitas e despe-
sas específicos. 

 

21A. Quando a entidade adquire uma participação em operação con-
junta em que a atividade da operação conjunta constitui um negócio, tal 
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como definido na NBC TG 15, aplicam-se, na extensão de sua participa-
ção, de acordo com o item 20, todos os princípios sobre a contabilização 
de combinação de negócios da NBC TG 15 e outras normas, que não 
conflitem com as orientações desta norma. A entidade deve divulgar as 
informações exigidas por aquelas normas em relação à combinação de 
negócios. Isto se aplica às aquisições de participação inicial e adicionais 
em operação conjunta em que a atividade da operação conjunta constitui 
um negócio. A contabilização da aquisição de participação nesse tipo de 
operação conjunta está especificada nos itens B33A a B33D. (3) 

 

22. A contabilização de transações como a venda, subscrição de par-
ticipação com a integralização em ativos ou a compra de ativos entre uma 
entidade e uma operação em conjunto (joint operation), da qual ela seja 
um operador em conjunto, é especificada nos itens B34 a B37. 

 

23. A parte integrante de acordo que participe de operação em 
conjunto (joint operation), mas que não detenha o controle conjunto 
dela, deve contabilizar os seus interesses no negócio também em con-
formidade com os itens 20 a 22, se essa parte integrante tiver direitos 
sobre os ativos e tiver obrigações pelos passivos relacionados à opera-
ção em conjunto (joint operation). Se uma parte integrante que parti-
cipar de operação em conjunto (joint operation), mas que não detiver 
o controle conjunto dela, não tiver direitos sobre os ativos e obriga-
ções pelos passivos relacionados a essa operação em conjunto (joint 
operation), deve contabilizar seus interesses na operação em conjunto 
(joint operation) de acordo com as normas, interpretações e comuni-
cados do CFC aplicáveis a esses interesses. 

 

Empreendimentos controlados em conjunto (joint ventures) 
 

24. Empreendedor em conjunto deve reconhecer seus interesses 
em empreendimento controlado em conjunto (joint venture) como 
investimento e deve contabilizar esse investimento utilizando o méto-
do da equivalência patrimonial, de acordo com a NBC TG 18 – Inves-
timento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Contro-
lado em Conjunto, a menos que a entidade esteja isenta da aplicação 
do método da equivalência patrimonial, conforme especificado na 
Norma e se permitido legalmente. 

 

25. A parte integrante de acordo que participe de empreendimento 
controlado em conjunto (joint venture), mas não detenha o controle con-
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junto dele, deve contabilizar os seus interesses no negócio em consonân-
cia com a NBC TG 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e 
Mensuração, a menos que tenha influência significativa sobre o empreen-
dimento controlado em conjunto (joint venture), hipótese em que a conta-
bilização deverá observar o que estabelece a NBC TG 18. 

 

Demonstrações separadas 
 

26. Em suas demonstrações separadas, o operador em conjunto ou 
o empreendedor em conjunto deve contabilizar seus interesses em: 

(a) operação em conjunto (joint operation), de acordo com os i-
tens 20 a 22; 

(b) empreendimento controlado em conjunto (joint venture), de 
acordo com o item 10 da NBC TG 35 – Demonstrações Separadas. 

 

27. Em suas demonstrações separadas, a parte integrante de acor-
do, que participe de negócio em conjunto, mas não detenha o controle 
conjunto, deve contabilizar seus interesses em: 

(a) operação em conjunto (joint operation), de acordo com o item 23; 
(b) empreendimento controlado em conjunto (joint venture), de a-

cordo com a NBC TG 38, a menos que tenha influência significativa 
sobre o empreendimento controlado em conjunto (joint venture), hipótese 
em que a contabilização deve observar o item 10 da NBC TG 35. 

 

Demonstrações contábeis individuais 
 

27A. Em suas demonstrações contábeis individuais, somente as 
entidades com interesses em operações em conjunto (joint operation) 
organizadas sem personalidade jurídica própria devem aplicar os itens 
20 a 22 ou 23 desta Norma. 

 

Em razão dessas alterações, as disposições não alteradas desta norma 
são mantidas e a sigla da NBC TG 19 (R1), publicada no DOU, Seção 
1, de 20-12-13, passa a ser NBC TG 19 (R2). 

 

As alterações desta norma entram em vigor na data de sua publicação, 
aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2016. 

 

Brasília, 23 de outubro de 2015. 
 

José Martonio Alves Coelho – Presidente 
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Apêndice A – Definição de termos 
 

Este apêndice é parte integrante da Norma. 
 

Negócio em conjunto – Acordo segundo o qual duas ou mais partes 
têm o controle conjunto. 
Controle conjunto – Compartilhamento, contratualmente convencio-
nado, do controle de negócio, que existe somente quando decisões 
sobre as atividades relevantes exigem o consentimento unânime das 
partes que compartilham o controle. 
Operação em conjunto (joint operation) – Negócio em conjunto segundo 
o qual as partes que detêm o controle conjunto do negócio têm direitos 
sobre os ativos e obrigações pelos passivos relacionados ao negócio. 
Operador em conjunto (joint operator) – Parte integrante de operação 
em conjunto que detém o controle conjunto dessa operação em con-
junto. 
Empreendimento controlado em conjunto (joint venture) – Negócio em 
conjunto segundo o qual as partes que detêm o controle conjunto do ne-
gócio têm direitos sobre os ativos líquidos do negócio em conjunto. 
Empreendedor em conjunto (joint venturer) – Parte integrante de em-
preendimento controlado em conjunto (joint venture) que detém o 
controle conjunto desse empreendimento. 
Parte integrante de negócio em conjunto – Entidade que participa de 
negócio em conjunto, independentemente de essa entidade deter o 
controle conjunto do negócio em conjunto. 
Veículo separado – Estrutura financeira separadamente identificável, 
incluindo pessoas jurídicas separadas ou entidades reconhecidas por 
estatuto, independentemente de essas entidades terem personalidade 
jurídica. 
 

Os termos a seguir são definidos na NBC TG 35, na NBC TG 18 ou 
na NBC TG 36 – Demonstrações Consolidadas, e são utilizados nesta 
Norma com os significados especificados nessas normas: 
• controle de investida 
• método da equivalência patrimonial 
• poder 
• direitos de proteção 
• atividades relevantes 
• demonstrações contábeis separadas 
• influência significativa. 
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Apêndice B – Guia de aplicação 
 

Este apêndice é parte integrante da Norma. Ele descreve a aplicação 
dos itens 1 a 27 e tem a mesma autoridade que as demais partes da 
Norma. 
 

B1. Os exemplos deste apêndice retratam situações hipotéticas. Em-
bora alguns aspectos dos exemplos possam estar presentes em si-
tuações reais, todos os fatos e circunstâncias relevantes de situa-
ção específica precisam ser avaliados ao aplicar a NBC TG 19. 

 

Negócios em conjunto 
 

Acordo contratual (item 5) 
 

B2. Acordos contratuais podem ser comprovados de diversas ma-
neiras. Um acordo contratual, cujo cumprimento possa ser re-
querido de modo coercitivo, é frequentemente, mas nem sem-
pre, celebrado por escrito, normalmente na forma de contrato ou 
de discussões documentadas entre as partes. Mecanismos legais 
ou estatutários também podem criar acordos, cujo cumprimento 
possa ser requerido de modo coercitivo, seja por si só ou em 
conjunto com contratos celebrados entre as partes. 

 

B3. Quando negócios em conjunto são estruturados por meio de 
veículo separado (ver itens B19 a B33), o acordo contratual ou 
alguns aspectos do acordo contratual serão, em alguns casos, 
incorporados ao contrato social, aos atos constitutivos ou ao es-
tatuto social do veículo separado. 

 

B4. O acordo contratual define os termos segundo os quais as partes 
integrantes participam da atividade objeto do negócio. O acordo 
contratual geralmente trata de questões do tipo: 
(a) o propósito, a atividade e a duração do negócio em conjunto; 
(b) como são nomeados os membros do conselho de adminis-

tração ou órgão de administração equivalente do negócio 
em conjunto; 

(c) o processo de tomada de decisões: as matérias que exigem 
decisões das partes integrantes do acordo, os direitos de 
voto das partes integrantes do acordo e o quórum exigido 
para essas matérias. O processo de tomada de decisões re-
fletido no acordo contratual estabelece o controle conjunto 
do negócio (ver itens B5 a B11); 
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(d) o capital ou outros aportes de recursos exigidos das partes 
integrantes do acordo; 

(e) como as partes integrantes do negócio compartilham ati-
vos, passivos, receitas, despesas ou lucros e prejuízos rela-
tivos ao negócio em conjunto. 

 

Controle conjunto (itens 7 a 13) 
 

B5. Ao avaliar se a entidade detém o controle conjunto de negócio, 
a entidade deve avaliar primeiramente se todas as partes inte-
grantes do acordo, ou grupo de partes integrantes, controlam o 
negócio. A NBC TG 36 define controle e deve ser usada para 
determinar se todas as partes integrantes, ou grupo de partes in-
tegrantes, estão expostas, ou têm direitos, aos retornos variáveis 
de seu envolvimento no negócio e se têm a capacidade de afetar 
esses retornos por meio de seu poder sobre o negócio. Quando 
todas as partes, ou grupo de partes, consideradas coletivamente, 
têm a capacidade de governar as atividades que afetam signifi-
cativamente os retornos do negócio (ou seja, as atividades rele-
vantes), essas partes controlam o negócio coletivamente. 

 

B6. Após concluir que todas as partes, ou grupo de partes, controlam 
o negócio coletivamente, a entidade deve avaliar se tem o contro-
le conjunto do negócio. O controle conjunto existe somente 
quando decisões sobre as atividades relevantes exigem o consen-
timento unânime das partes que controlam coletivamente o negó-
cio. Avaliar se o negócio é controlado em conjunto por todas as 
suas partes ou por um grupo de partes ou se é controlado indivi-
dualmente por uma de suas partes pode exigir julgamento. 

 

B7. Algumas vezes, o processo de tomada de decisões convencionado 
pelas partes em seu acordo contratual implicitamente conduz ao con-
trole conjunto. Por exemplo, suponha-se que duas partes estabele-
çam um acordo por meio do qual cada uma tenha 50% dos direitos 
de voto, e o acordo contratual entre elas especifique que são necessá-
rios pelo menos 51% dos direitos de voto para a tomada de decisão 
sobre as atividades relevantes. Nesse caso, as partes concordaram 
implicitamente que elas têm o controle conjunto do negócio, já que 
as decisões sobre as atividades relevantes não podem ser tomadas 
sem a concordância de ambas as partes. 
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B8. Em outras circunstâncias, o acordo contratual exige uma proporção 
mínima dos direitos de voto para a tomada de decisões sobre as ati-
vidades relevantes. Quando essa proporção mínima exigida dos di-
reitos de voto pode ser alcançada pela concordância conjunta de 
mais de uma combinação das partes, esse negócio não é um negócio 
em conjunto, a menos que o acordo contratual especifique quais par-
tes (ou combinação de partes) devem concordar de forma unânime 
para as decisões sobre as atividades relevantes do negócio. 

 

Exemplos de aplicação 
 

Exemplo 1 
 

Suponha-se que três partes estabeleçam um acordo: A tem 50% dos direitos 
de voto no negócio, B tem 30% e C tem 20%. O acordo contratual entre A, 
B e C especifica que, no mínimo, 75% dos direitos de voto são necessários 
para a tomada de decisões sobre as atividades relevantes do negócio. Em-
bora A possa bloquear qualquer decisão, ela não controla o negócio, pois 
precisa da concordância de B. Os termos de seu acordo contratual que exi-
gem no mínimo 75% dos direitos de voto para a tomada de decisão sobre 
as atividades relevantes sugerem que A e B têm controle conjunto do negó-
cio, já que as decisões sobre as atividades relevantes do negócio não podem 
ser tomadas sem a concordância tanto de A quanto de B. 
 

Exemplo 2 
 

Suponha-se que um acordo tem três partes: A tem 50% dos direitos de 
voto no acordo e B e C têm, cada qual, 25%. O acordo contratual entre 
A, B e C especifica que no mínimo 75% dos direitos de voto são neces-
sários para a tomada de decisão sobre as atividades relevantes do negó-
cio. Embora A possa bloquear qualquer decisão, ela não controla o ne-
gócio, pois precisa da concordância de B ou de C. Nesse exemplo, A, B 
e C controlam coletivamente o negócio. Contudo, há mais de uma com-
binação das partes que podem concordar para atingir 75% dos direitos 
de voto (ou seja, A e B ou A e C). Nessa situação, para ser um negócio 
em conjunto, o acordo contratual entre as partes precisaria especificar 
qual combinação das partes deve concordar de forma unânime para a 
tomada de decisão sobre as atividades relevantes do negócio. 
 

Exemplo 3 
 

Suponha-se um acordo segundo o qual A e B têm, cada qual, 35% dos 
direitos de voto no acordo, sendo que os 30% restantes estão amplamente 
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Sim 

Sim 

Não 

Não 

dispersos. Decisões sobre as atividades relevantes exigem a aprovação da 
maioria dos direitos de voto. A e B têm o controle conjunto do negócio 
somente se o acordo contratual especificar que decisões sobre as atividades 
relevantes do negócio exigirem a concordância tanto de A quanto de B. 
 

B9. O requisito de consentimento unânime significa que qualquer parte 
com controle conjunto do acordo pode impedir qualquer das outras 
partes ou grupo de partes de tomar decisões unilaterais (sobre as ati-
vidades relevantes) sem o seu consentimento. Se o requisito de con-
sentimento unânime se referir somente a decisões que dão, a uma 
parte, direitos de proteção (assim definidos na NBC TG 36) e não a 
decisões sobre as atividades relevantes do negócio, essa parte não é 
uma parte com controle conjunto do negócio. 

 

B10. Um acordo contratual pode incluir cláusulas sobre solução de lití-
gios, como, por exemplo, arbitragem. Essas disposições podem 
permitir que decisões sejam tomadas na ausência de consentimento 
unânime entre as partes que têm controle comum. A existência des-
sas disposições não impede que o negócio seja controlado em con-
junto e, consequentemente, seja um negócio em conjunto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B11. Quando o acordo está fora do alcance da NBC TG 19, a entidade 
deve contabilizar seus interesses no negócio em conformidade com 

O negócio é controlado em conjunto: 
o negócio é um negócio em conjunto 

Fora do alcance da 
NBC TG 19 (R1) 

Fora do alcance da 
NBC TG 19 (R1) 

O acordo contratual dá a todas as partes, 
ou a um grupo de partes, controle do 
negócio coletivamente? 

As decisões sobre as atividades relevantes 
exigem o consentimento unânime de 
todas as partes, ou de um grupo de partes, 
que coletivamente controlam o negócio? 

Avaliação de controle conjunto 
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as normas, interpretações e comunicados do CFC relevantes, como, 
por exemplo, a NBC TG 36 e 18 ou a NBC TG 38. 

 

Tipos de negócios em conjunto (itens 14 a 19) 
 

B12. Negócios em conjunto são estabelecidos para uma série de propó-
sitos (por exemplo, como meio para as partes integrantes comparti-
lharem custos e riscos ou como meio de oferecer às partes acesso a 
novas tecnologias ou a novos mercados) e podem ser estabelecidos 
utilizando-se diferentes estruturas e formas legais. 

 

B13. Alguns acordos não exigem que a atividade objeto do negócio 
seja empreendida em veículo separado. Contudo, outros acordos 
envolvem o estabelecimento de veículo separado. 

 

B14. A classificação de negócios em conjunto exigida por esta Nor-
ma depende dos direitos e obrigações das partes integrantes, os 
quais decorrem do acordo no curso normal dos negócios. Esta 
Norma classifica os negócios em conjunto como operações em 
conjunto (joint operations) ou como empreendimentos contro-
lados em conjunto (joint ventures). Quando a entidade tem di-
reitos sobre os ativos e obrigações pelos passivos relacionados 
ao negócio, o negócio é uma operação em conjunto (joint ope-
ration). Quando a entidade tem direitos sobre os ativos líquidos 
do negócio, o negócio é um empreendimento controlado em 
conjunto (joint venture). Os itens B16 a B33 definem a avalia-
ção que a entidade deve realizar para determinar se tem interes-
ses na operação em conjunto (joint operation) ou interesses no 
empreendimento controlado em conjunto (joint venture). 

 

Classificação de negócio em conjunto 
 

B15. Conforme indicado no item B14, a classificação de negócios em 
conjunto exige que as partes avaliem seus direitos e obrigações 
decorrentes do acordo. Ao efetuar essa avaliação, a entidade 
deve considerar o seguinte: 
(a) a estrutura do negócio em conjunto (ver itens B16 a B21). 
(b) quando o negócio em conjunto for estruturado por meio de 

veículo separado: 
(i) a forma legal do veículo separado (ver itens B22 a B24); 
(ii) os termos do acordo contratual (ver itens B25 a B28); e 
(iii) quando relevante, outros fatos e circunstâncias (ver i-

tens B29 a B33). 
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Estrutura do negócio em conjunto 
 

Negócios em conjunto não estruturados por meio 
de veículo separado 

 

B16. O negócio em conjunto que não é estruturado por meio de veí-
culo separado é uma operação em conjunto. Nesses casos, o a-
cordo contratual estabelece os direitos das partes integrantes so-
bre os ativos e as obrigações pelos passivos relacionados ao ne-
gócio e os direitos das partes integrantes sobre as respectivas 
receitas e as obrigações pelas respectivas despesas. 

 

B17. O acordo contratual frequentemente descreve a natureza das 
atividades objeto do acordo e como as partes pretendem empre-
ender essas atividades em conjunto. Por exemplo, as partes do 
negócio em conjunto poderiam concordar em fabricar um pro-
duto em conjunto, sendo cada parte responsável por uma tarefa 
específica e cada uma delas utilizando seus próprios ativos e in-
correndo em seus próprios passivos. O acordo contratual pode-
ria especificar também como as receitas e as despesas que são 
comuns para as partes devem ser compartilhadas entre elas. 
Nesse caso, cada operador em conjunto (joint operator) reco-
nhece em suas demonstrações contábeis os ativos e os passivos 
utilizados para a tarefa específica e a sua parcela das receitas e 
despesas em conformidade com o acordo contratual. 

 

B18. Em outros casos, as partes do negócio em conjunto podem con-
cordar, por exemplo, em compartilhar e operar um ativo em con-
junto. Nesse caso, o acordo contratual estabelece os direitos das 
partes sobre o ativo operado em conjunto e como a produção ou a 
receita do ativo e os custos operacionais são compartilhados entre 
as partes. Cada operador em conjunto deve contabilizar sua par-
cela do ativo em conjunto e sua parcela acordada de quaisquer 
passivos e deve reconhecer sua parcela da produção, receitas e 
despesas em conformidade com o acordo contratual. 

 

Negócios em conjunto estruturados por meio de 
veículo separado 

 

B19. O negócio em conjunto segundo o qual os ativos e os passivos 
relativos ao negócio são mantidos em veículo separado pode ser 
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empreendimento controlado em conjunto (joint venture) ou ope-
ração em conjunto (joint operation). 

 

B20. A condição de operador em conjunto ou de empreendedor em 
conjunto de parte integrante do negócio depende de seus direi-
tos sobre os ativos e as obrigações pelos passivos relacionados 
ao negócio que são mantidos no veículo separado. 

 

B21. Conforme indicado no item B15, quando as partes integrantes 
do negócio tiverem estruturado o negócio em conjunto em veí-
culo separado, as partes precisam avaliar se a forma legal do ve-
ículo separado, os termos do acordo contratual e, quando rele-
vante, quaisquer outros fatos e circunstâncias lhes dão: 
(a) direitos sobre os ativos e as obrigações pelos passivos re-

lacionados ao negócio (ou seja, o negócio é operação em 
conjunto (joint operation); ou 

(b) direitos sobre os ativos líquidos do negócio (ou seja, o negócio 
é empreendimento controlado em conjunto (joint venture). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Classificação de negócio em conjunto: avaliação dos direitos e obri-
gações das partes decorrentes do negócio 

 

Operação em conjunto (joint 
operation) 

A entidade deve considerar: 
(i) a forma legal do veículo separado; 
(ii) os termos do acordo contratual; e 
(iii) quando relevante, outros fatos e 
circunstâncias. 

 

Empreendimento controlado em 
conjunto (joint venture) 

Não estruturado por meio de 
veículo separado 

Estruturado por meio de veículo 
separado 

Estrutura do negócio em conjunto 
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Forma legal do veículo separado 
 

B22. A forma legal do veículo separado é relevante ao avaliar o tipo de 
negócio em conjunto. A forma legal auxilia na avaliação inicial 
dos direitos das partes sobre os ativos e suas obrigações pelos pas-
sivos mantidos no veículo separado, como, por exemplo, se as par-
tes têm interesses sobre os ativos mantidos no veículo separado e 
se são responsáveis pelos passivos mantidos no veículo separado. 

 

B23. Por exemplo, as partes integrantes do negócio podem conduzir 
o negócio em conjunto por meio de veículo separado, cuja for-
ma legal faz com que o veículo separado seja considerado como 
independente (ou seja, os ativos e os passivos mantidos no veí-
culo separado são os ativos e os passivos do veículo separado e 
não os ativos e os passivos das partes integrantes do negócio). 
Nesse caso, a avaliação dos direitos e obrigações conferidos às 
partes pela forma legal do veículo separado indica que o negó-
cio é empreendimento controlado em conjunto (joint venture). 
Contudo, os termos pactuados pelas partes em seu negócio con-
tratual (ver itens B25 a B28) e, quando relevante, outros fatos e 
circunstâncias (ver itens B29 a B33), podem se sobrepor à ava-
liação dos direitos e obrigações conferidos às partes integrantes 
do negócio pela forma legal do veículo separado. 

 

B24. A avaliação dos direitos e obrigações conferidos às partes inte-
grantes do negócio pela forma legal do veículo separado é sufi-
ciente para concluir que o negócio é uma operação em conjunto 
(joint operation) somente se as partes conduzirem o negócio em 
conjunto em um veículo separado cuja forma legal não confira 
separação entre as partes e o veículo separado (ou seja, os ativos 
e passivos mantidos no veículo separado são os ativos e passi-
vos das partes). 

 

Avaliação dos termos do negócio contratual 
 

B25. Em muitos casos, os direitos e obrigações convencionados pelas 
partes integrantes em seus negócios contratuais são consisten-
tes, ou não conflitantes, com os direitos e obrigações conferidos 
às partes integrantes do negócio pela forma legal do veículo se-
parado por meio do qual o negócio foi estruturado. 
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B26. Em outros casos, as partes integrantes utilizam o negócio con-
tratual para reverter ou modificar os direitos e obrigações confe-
ridos pela forma legal do veículo separado por meio do qual o 
negócio foi estruturado. 

 

Exemplo de aplicação 
 

Exemplo 4 
 

Suponha-se que duas partes estruturam um negócio em conjunto em enti-
dade com personalidade jurídica. Cada parte tem participação de 50% na 
entidade com personalidade jurídica. A formação da entidade permite a 
separação entre ela e seus proprietários e, como consequência, os ativos e 
passivos mantidos na entidade são os ativos e passivos da entidade com 
personalidade jurídica. Nesse caso, a avaliação dos direitos e obrigações 
conferidos às partes pela forma legal do veículo separado indica que as 
partes têm direitos sobre os ativos líquidos do negócio. 
Contudo, as partes modificam as características da sociedade, por 
meio de seu negócio contratual, de modo que cada uma tenha partici-
pação sobre os ativos da entidade com personalidade jurídica e cada 
uma seja responsável pelos passivos da entidade com personalidade 
jurídica na proporção determinada. Essas modificações contratuais às 
características da sociedade podem fazer com que um negócio seja 
uma operação em conjunto (joint operation). 
 

B27. A tabela a seguir compara termos comuns em negócios contratuais 
de partes de operação em conjunto (joint operation) e termos co-
muns em negócios contratuais de partes de empreendimento contro-
lado em conjunto (joint venture). Os exemplos de termos contratuais 
fornecidos na tabela abaixo não são exaustivos. 

 
Avaliação dos termos do negócio contratual 

 
Operação em conjunto 
(joint operation) 

Empreendimento controlado em 
conjunto (joint venture) 

Termos do 
negócio contra-
tual 

O negócio contratual dá às partes 
do negócio em conjunto direitos 
sobre os ativos e obrigações pelos 
passivos relacionados ao negócio. 

O negócio contratual dá às partes do 
negócio em conjunto direitos sobre os 
ativos líquidos do negócio (ou seja, é 
o veículo separado, e não as partes, 
que tem direitos sobre os ativos e 
obrigações pelos passivos relaciona-
dos ao negócio). 
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Direitos sobre 
os ativos 

O negócio contratual estabelece que 
as partes do negócio em conjunto 
compartilhem todos os interesses 
(por exemplo, direitos, titularidade 
ou propriedade) sobre os ativos 
relacionados ao negócio na propor-
ção especificada (por exemplo, 
proporcionalmente à participação 
das partes no negócio ou proporcio-
nalmente à atividade realizada por 
meio do negócio, que seja direta-
mente atribuída às partes). 

O negócio contratual estabelece que 
os ativos incorporados ao negócio ou 
posteriormente adquiridos pelo negó-
cio em conjunto são os ativos do 
negócio. As partes não têm qualquer 
interesse (ou seja, não têm qualquer 
direito, titularidade ou propriedade) 
sobre os ativos do negócio. 

O negócio contratual estabelece que o 
negócio em conjunto seja responsável 
pelas dívidas e obrigações do negócio. 

O negócio contratual estabelece 
que as partes do negócio em 
conjunto compartilhem todos os 
passivos, obrigações, custos e 
despesas na proporção especifica-
da (por exemplo, proporcional-
mente à participação das partes no 
negócio ou proporcionalmente à 
atividade realizada por meio do 
negócio, que seja diretamente 
atribuída às partes). 

O negócio estabelece que as partes do 
negócio em conjunto sejam responsá-
veis pelo negócio somente na medida 
de seus respectivos investimentos no 
negócio ou de suas respectivas obri-
gações de aportar qualquer capital não 
integralizado ou adicional ao negócio, 
ou ambos. 

Obrigações por 
passivos 

O negócio contratual estabelece 
que as partes do negócio em 
conjunto sejam responsáveis por 
quaisquer pretensões de terceiros. 

O negócio contratual declara que os 
credores do negócio em conjunto não 
têm direitos de regresso contra qual-
quer parte em relação a dívidas ou 
obrigações do negócio. 

Receitas, despe-
sas, lucros e 
prejuízos 

O negócio contratual estabelece a 
alocação de receitas e despesas 
com base no desempenho relativo 
de cada parte do negócio em 
conjunto. Por exemplo, o negócio 
contratual pode estabelecer que 
receitas e despesas sejam alocadas 
com base na capacidade que cada 
parte utiliza na fábrica operada 
em conjunto, que pode diferir de 
seu interesse no negócio em 
conjunto. Em outros casos, as 
partes podem ter concordado 
compartilhar os lucros e prejuízos 
relacionados ao negócio com base 
na proporção especificada, como, 
por exemplo, o interesse das 
partes no negócio. Isso não impe-
diria que o negócio fosse uma 
operação conjunta se as partes 
tivessem direitos sobre os ativos e 
obrigações pelos passivos rela-
cionados ao negócio. 

O negócio contratual estabelece a 
parcela de cada parte sobre os lucros e 
prejuízos relacionados às atividades 
do negócio. 



 602

Garantias 

Exige-se com frequência que as partes de negócios em conjunto prestem 
garantias a terceiros que, por exemplo, recebem um serviço do negócio em 
conjunto ou fornecem financiamento a ele. A prestação dessas garantias ou o 
compromisso das partes de fornecê-las não determina por si só que o negócio 
em conjunto é uma operação em conjunto (joint operation). A característica 
que determina se o negócio em conjunto é uma operação em conjunto (joint 
operation) ou um empreendimento controlado em conjunto (joint venture) é 
se as partes têm obrigações pelos passivos relacionados ao negócio (para 
alguns dos quais as partes podem ou não ter prestado garantia). 

 

B28. Quando o negócio contratual especifica que as partes têm direitos 
sobre os ativos e obrigações pelos passivos relacionados ao negó-
cio, elas são partes da operação em conjunto (joint operation) e 
não precisam considerar outros fatos e circunstâncias (itens B29 a 
B33) para fins de classificação do negócio em conjunto. 

 

Avaliação de outros fatos e circunstâncias 
 

B29. Quando os termos do negócio contratual não especificam que as 
partes têm direitos sobre os ativos e obrigações pelos passivos 
relacionados ao negócio, as partes devem considerar outros fa-
tos e circunstâncias para avaliar se o negócio é uma operação 
em conjunto (joint operation) ou um empreendimento controla-
do em conjunto (joint venture). 

 

B30. Um negócio em conjunto pode ser estruturado em veículo sepa-
rado cuja forma legal confira separação entre as partes e o veí-
culo separado. Os termos contratuais convencionados entre as 
partes podem não especificar os direitos das partes sobre os ati-
vos e suas obrigações pelos passivos; não obstante, a considera-
ção de outros fatos e circunstâncias pode levar que esse negócio 
seja classificado como operação em conjunto (joint operation). 
Esse é o caso quando outros fatos e circunstâncias derem às par-
tes direitos sobre os ativos e obrigações pelos passivos relacio-
nados ao negócio em conjunto. 

 

B31. Quando as atividades do negócio forem destinadas basicamente ao 
fornecimento de produção para as partes, isso indica que as partes 
têm direitos sobre substancialmente a totalidade dos benefícios e-
conômicos dos ativos do negócio. As partes desses negócios fre-
quentemente asseguram seu acesso à produção decorrente do ne-
gócio ao impedir que o negócio venda a produção a terceiros. 
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B32. O efeito prático do negócio com essa estrutura e propósito é que 
os passivos incorridos pelo negócio são, em essência, satisfeitos 
pelos fluxos de caixa recebidos das partes por meio da compra 
da produção do negócio por elas. Quando as partes são substan-
cialmente a única fonte de fluxos de caixa que contribui para a 
continuidade das operações do negócio, isso indica que as par-
tes têm obrigação pelos passivos relacionados ao negócio. 

 

Exemplo de aplicação 
Exemplo 5 
 

Suponha-se que duas partes estruturam um negócio em conjunto em 
entidade com personalidade jurídica (entidade C), na qual cada parte 
tem participação societária de 50%. O objetivo do negócio é a fabrica-
ção de materiais de que as partes necessitam para seus próprios pro-
cessos de fabricação individuais. O negócio assegura que as partes 
operem a instalação que produz os materiais de negócio com as espe-
cificações de quantidade e qualidade das partes. 
 

A forma legal da entidade C (entidade com personalidade jurídica), 
por meio da qual as atividades são conduzidas inicialmente, indica que 
os ativos e passivos mantidos na entidade C são os ativos e passivos 
da entidade C. O negócio contratual entre as partes não especifica que 
as partes têm direitos sobre os ativos ou obrigações pelos passivos da 
entidade C. Consequentemente, a forma legal da entidade C e os ter-
mos do negócio contratual indicam que o negócio é um empreendi-
mento controlado em conjunto (joint venture). 
 

Contudo, as partes consideram também os seguintes aspectos do ne-
gócio: 
 

• As partes concordaram em comprar toda a produção da entidade 
C na proporção de 50:50. A entidade C não pode vender nenhu-
ma parte da produção a terceiros, salvo com a aprovação das duas 
partes do negócio. Como o propósito do negócio é fornecer às 
partes a produção de que necessitam, espera-se que essas vendas 
a terceiros sejam incomuns e não relevantes. 

• O preço da produção vendida às partes é fixado por ambas as 
partes, em um nível que se destina a cobrir os custos de produção 
e as despesas administrativas incorridas pela entidade C. Com ba-
se nesse modelo operacional, pretende-se que o negócio opere em 
nível de equilíbrio (break-even level). 
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A partir da situação acima, os seguintes fatos e circunstâncias são 
relevantes: 
 
• A obrigação das partes de adquirir toda a produção da entidade C 

reflete a dependência exclusiva da entidade C em relação às par-
tes para a geração de fluxos de caixa e, assim, as partes têm obri-
gação de financiar a liquidação dos passivos da entidade C. 

• O fato de que as partes têm direitos sobre substancialmente a 
totalidade da produção da entidade C significa que as partes estão 
consumindo – e, portanto, têm direitos sobre – todos os benefí-
cios econômicos dos ativos da entidade C. 

 
Esses fatos e circunstâncias indicam que o negócio é uma operação em 
conjunto (joint operation). A conclusão sobre a classificação do negócio 
em conjunto nessas circunstâncias não se alteraria se, em vez de utiliza-
rem elas próprias sua parcela da produção no processo de fabricação sub-
sequente, as partes vendessem sua parcela da produção a terceiros. 
 
Se as partes modificassem os termos do negócio contratual de modo 
que o negócio pudesse vender a produção a terceiros, isso resultaria 
em que a entidade C assumiria os riscos de demanda, de estocagem e 
de crédito. Nesse cenário, essa mudança nos fatos e circunstâncias 
exigiria a reavaliação da classificação do negócio em conjunto. Esses 
fatos e circunstâncias indicariam que o negócio é um empreendimento 
controlado em conjunto (joint venture). 
 
B33. O fluxograma a seguir reflete a avaliação que deve ser seguida 

pela entidade para classificar um negócio quando o negócio em 
conjunto é estruturado por meio de veículo separado: 

 



 605

Não 

Não 

Não 

Sim 

Sim 

Sim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demonstrações contábeis de partes integrantes de negócio em 
conjunto (itens 21A e 22)(3) 

 

Contabilização de aquisição de participação em operação 
conjunta 
 

B33A. Quando a entidade adquire uma participação em operação con-
junta em que a atividade da operação conjunta constitui um ne-
gócio, tal como definido na NBC TG 15, aplicam-se, na exten-
são de sua participação, de acordo com o item 20, todos os prin-
cípios sobre contabilização de combinação de negócios da NBC 
TG 15 e outras normas, que não conflitem com as orientações 

Classificação de negócio em conjunto estruturado 
por meio de veículo separado 

 

Forma legal do 
veículo 

separado 

Termos do 
acordo 

contratual 

Outros fatos e 
circunstâncias 

A forma legal do veículo separado dá às 
partes direitos sobre os ativos e obriga-
ções pelos passivos relacionados ao 
negócio? 

Os termos do acordo contratual 
especificam que as partes têm 
direitos sobre os ativos e obrigações 
pelos passivos relacionados ao 
negócio? 

As partes estruturaram o negócio de 
modo que: 
(a) suas atividades destinem-se 
basicamente a fornecer às partes a 
produção (ou seja, as partes têm 
direitos sobre substancialmente a 
totalidade dos benefícios econômicos 
dos ativos mantidos no veículo 
separado); e 
(b) ele depende das partes de forma 
contínua para a liquidação dos 
passivos relacionados à atividade 
conduzida por meio do negócio? 

Empreendimento controlado 
em conjunto (joint venture). 

Operação 
em conjunto 

(joint 
operation) 
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desta norma. A entidade deve divulgar as informações exigidas 
por aquelas normas em relação à combinação de negócios. Os 
princípios de contabilização de combinação de negócios que 
não conflitem com as orientações desta norma incluem, mas não 
estão limitados: 

(a)  à mensuração dos ativos e passivos identificáveis ao valor 
justo, exceto para os itens excetuados pela NBC TG 15 e 
por outras normas;  

(b)  ao reconhecimento de custos relacionados à aquisição co-
mo despesas nos períodos em que os custos forem incorri-
dos e os serviços forem recebidos, com a ressalva de que as 
despesas com a emissão de dívida ou de títulos patrimoni-
ais devem ser reconhecidas de acordo com a NBC TG 38 e 
a NBC TG 39; 

(c)  ao reconhecimento dos ativos de impostos diferidos e pas-
sivos de impostos diferidos que surgem a partir do reco-
nhecimento inicial de ativo ou passivo, exceto para passi-
vos de impostos diferidos que surgem a partir do reconhe-
cimento inicial de ágio por expectativa de rentabilidade fu-
tura (goodwill) de combinação de negócios, conforme re-
querido pela NBC TG 15 e pela NBC TG 32;  

(d)  ao reconhecimento do excesso da contraprestação transfe-
rida em relação ao valor líquido dos montantes, na data da 
aquisição, dos ativos identificáveis adquiridos e dos passi-
vos assumidos, se houver, como ágio por expectativa de 
rentabilidade futura (goodwill); e  

(e)  à aplicação do teste de perda por desvalorização (impairment) 
de unidade geradora de caixa à qual o ágio, por expectativa de 
rentabilidade futura (goodwill), foi alocado, pelo menos, anu-
almente e sempre que houver indicação de que a unidade po-
de estar desvalorizada, conforme exigido pela NBC TG 01, 
para o ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) 
adquirido em combinação de negócios. (3) 

 

B33B. Os itens 21A e B33A também se aplicam à formação de opera-
ção conjunta se, e somente se, o negócio já existente, conforme 
definido na NBC TG 15, é uma contribuição para a operação 
conjunta na sua formação por uma das partes que participam da 
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operação conjunta. No entanto, esses itens não se aplicam à 
formação de operação conjunta se todas as partes que partici-
pam da operação conjunta só contribuem com ativos ou grupos 
de ativos que não constituam negócios para a operação conjunta 
na sua formação. (3) 

 

B33C. O operador em conjunto pode aumentar sua participação em 
operação conjunta em que a atividade da operação conjunta 
constitui um negócio, tal como definido na NBC TG 15, pela 
aquisição de participação adicional na operação conjunta. Nes-
ses casos, as participações anteriormente detidas na operação 
conjunta não são remensuradas se o operador em conjunto man-
tiver o controle conjunto. (3) 

 

B33D. Os itens 21A e B33A a B33C não se aplicam à aquisição de 
participação em operação conjunta quando as partes que com-
partilham o controle conjunto, incluindo a entidade adquirente 
da participação na operação conjunta, estão sob o controle co-
mum da mesma parte controladora final ou partes antes e depois 
da aquisição, e o controle não é transitório. (3) 

 

Contabilização de vendas ou aportes de ativos a uma opera-
ção em conjunto 

 

B34. Quando a entidade celebra uma transação com uma operação 
em conjunto (joint operation) da qual ela é um operador em 
conjunto (joint operator), como, por exemplo, venda ou aporte 
de ativos, ela esta conduzindo a transação com as demais partes 
integrantes da operação em conjunto e, como tal, o operador em 
conjunto (joint operator) deve reconhecer o resultado decorren-
te dessa transação somente na extensão das participações das 
demais partes integrantes do acordo na operação em conjunto 
(joint operation). 

 

B35. Quando essas transações fornecerem evidência de redução no valor 
realizável líquido dos ativos a serem vendidos ou aportados à ope-
ração em conjunto (joint operation) ou de perda por redução ao va-
lor recuperável desses ativos, essas perdas devem ser reconhecidas 
integralmente pelo operador em conjunto (joint operator). 
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Contabilização de compras de ativos de operação 
em conjunto 

 

B36. Quando a entidade celebra uma transação com uma operação 
em conjunto (joint operation) da qual ela é um operador em 
conjunto (joint operator), como, por exemplo, compra de ati-
vos, ela não deve reconhecer a sua parcela do resultado até que 
revenda esses ativos a um terceiro independente. 

 

B37. Quando essas transações fornecerem evidência de redução no 
valor realizável líquido dos ativos a serem comprados ou de 
perda por redução no valor recuperável desses ativos, o opera-
dor em conjunto (joint operator) deve reconhecer a sua parcela 
dessas perdas. 

 

Apêndice C – Disposições transitórias 
 

Este apêndice é parte integrante da Norma e tem a mesma autoridade 
que as demais partes da Norma. 
 

C1. (Eliminado). 
 

C1A. (Eliminado). 
 
C1B. Não obstante os requisitos do item 28 da NBC TG 23, quando 

esta Norma for aplicada pela primeira vez, a entidade somente 
precisa apresentar as informações quantitativas exigidas pelo 
item 28(f) da NBC TG 23 para o período anual imediatamente 
precedente à data de aplicação inicial desta Norma (período 
imediatamente precedente). A entidade pode também apresen-
tar essas informações em relação ao período atual ou a períodos 
comparativos anteriores, mas não está obrigada a fazê-lo. (2) 

Empreendimento controlado em conjunto (joint venture) – 
transição da consolidação proporcional para o método da 
equivalência patrimonial 

 

C2. Ao mudar o tratamento contábil de consolidação proporcional 
para o método da equivalência patrimonial (MEP), a entidade 
deve reconhecer o seu investimento no empreendimento contro-
lado em conjunto (joint venture) pelo MEP, a partir do período 
imediatamente precedente. Esse investimento inicial deve ser 
mensurado como o total dos valores contábeis dos ativos e pas-
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sivos que a entidade havia anteriormente consolidado propor-
cionalmente, incluindo qualquer ágio por expectativa de renta-
bilidade futura (goodwill) resultante de aquisição. Se o ágio por 
expectativa de rentabilidade futura (goodwill) tiver composto 
anteriormente uma unidade geradora de caixa maior, ou um 
grupo de unidades geradoras de caixa, a entidade deve alocar o 
ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) ao em-
preendimento controlado em conjunto (joint venture) com base 
nos valores contábeis relativos do empreendimento controlado 
em conjunto (joint venture) e da unidade geradora de caixa ou 
grupo de unidades geradoras de caixa ao qual pertenceu. (2) 

 

C3. O saldo de abertura do investimento determinado de acordo 
com o item C2 é considerado como custo atribuído (deemed 
cost) do investimento no reconhecimento inicial. A entidade 
deve aplicar os itens 40 a 43 da NBC TG 18 ao saldo de abertu-
ra do investimento para avaliar se o investimento apresenta pro-
blemas com relação ao seu valor de recuperação e deve reco-
nhecer qualquer perda por redução ao valor recuperável como 
ajuste aos lucros ou prejuízos acumulados no início do período 
imediatamente precedente. A exceção de reconhecimento inicial 
dos itens 15 e 24 da NBC TG 32 – Tributos sobre o Lucro não 
deve ser aplicada quando a entidade reconhecer um investimen-
to em empreendimento controlado em conjunto (joint venture) 
como resultado da aplicação dos requisitos de transição para 
empreendimentos controlados em conjunto (joint ventures) que 
haviam sido anteriormente consolidados proporcionalmente. (2) 

 

C4. Se a agregação de todos os ativos e passivos anteriormente conso-
lidados proporcionalmente resultar em ativos líquidos negativos, a 
entidade deve avaliar se tem obrigações legais ou construtivas em 
relação aos ativos líquidos negativos e, em caso afirmativo, a enti-
dade deve reconhecer o respectivo passivo. Se a entidade concluir 
que não tem obrigações legais ou construtivas em relação aos ati-
vos líquidos negativos, a entidade não deve reconhecer o respecti-
vo passivo, mas deve ajustar os lucros ou prejuízos acumulados no 
início do período imediatamente precedente. A entidade deve di-
vulgar esse fato, juntamente com a sua parcela acumulada não re-
conhecida das perdas com os seus empreendimentos controlado 
em conjunto (joint ventures) no início do período imediatamente 
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precedente e na data em que esta Norma for aplicada pela primeira 
vez. (2) 

 

C5. A entidade deve divulgar a composição dos ativos e passivos que 
foram agregados ao saldo de investimentos em rubrica única no i-
nício do período imediatamente precedente. Essa divulgação deve 
ser elaborada de forma agregada para todos os empreendimentos 
controlados em conjunto (joint ventures) sobre os quais a entidade 
aplicar os requisitos de transição referidos nos itens C2 a C6. (2) 

 

C6. Após o reconhecimento inicial, a entidade deve contabilizar seu 
investimento no empreendimento controlado em conjunto (joint 
venture) usando o MEP de acordo com a NBC TG 18. 

 

Operações em conjunto (joint operations) – transição do 
método da equivalência patrimonial para a 
contabilização de ativos e passivos 

 

C7. Ao mudar o tratamento contábil do método da equivalência patri-
monial para a contabilização de ativos e passivos em relação à sua 
participação em operação em conjunto, a entidade deve desreconhe-
cer, no início do período imediatamente precedente, o investimento 
contabilizado anteriormente utilizando-se o método da equivalência 
patrimonial e quaisquer outros itens que faziam parte do investimen-
to líquido da entidade no negócio, em conformidade com o item 38 
da NBC TG 18 e deve reconhecer sua participação em cada um dos 
ativos e passivos em conformidade com a sua participação na opera-
ção em conjunto, incluindo qualquer ágio por expectativa de rentabi-
lidade futura (goodwill) que possa ter feito parte do valor contábil do 
investimento. (2) 

 

C8. A entidade deve determinar sua participação nos ativos e passi-
vos relacionados à operação em conjunto com base em seus direi-
tos e obrigações na proporção determinada em conformidade 
com o acordo contratual. A entidade deve mensurar os valores 
contábeis iniciais dos ativos e passivos por meio de sua desagre-
gação do valor contábil do investimento no início do período i-
mediatamente precedente, com base nas informações utilizadas 
pela entidade ao aplicar o método da equivalência patrimonial.(2) 

 

C9. Qualquer diferença resultante do investimento anteriormente conta-
bilizado utilizando-se o MEP, juntamente com quaisquer outros i-
tens que faziam parte do investimento líquido da entidade no negó-
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cio, em conformidade com o item 38 da NBC TG 18, e do valor lí-
quido reconhecido dos ativos e passivos, incluindo qualquer ágio por 
expectativa de rentabilidade futura (goodwill), deve ser: 
(a) compensada com qualquer ágio por expectativa de rentabili-

dade futura (goodwill) relativo ao investimento, sendo que 
qualquer diferença remanescente deve ser ajustada contra os 
lucros ou prejuízos acumulados no início do período imedia-
tamente precedente, se o valor líquido reconhecido dos ativos 
e passivos, incluindo qualquer ágio por expectativa de renta-
bilidade futura (goodwill), for superior ao investimento des-
reconhecido (e quaisquer outros itens que faziam parte do in-
vestimento líquido da entidade); (2) 

(b) ajustada contra os lucros ou prejuízos acumulados no início do 
período imediatamente precedente, se o valor líquido reconhe-
cido dos ativos e passivos, incluindo qualquer ágio por expec-
tativa de rentabilidade futura (goodwill), for inferior ao inves-
timento desreconhecido (e quaisquer outros itens que faziam 
parte do investimento líquido da entidade). (2) 

 

C10. A entidade que mudar do método da equivalência patrimonial 
para a contabilização de ativos e passivos deve fornecer uma 
conciliação entre o investimento desreconhecido e os ativos e 
passivos reconhecidos, juntamente com qualquer diferença re-
manescente ajustada contra os lucros ou prejuízos acumulados, 
no início do período imediatamente precedente. (2) 

 

C11. A exceção de reconhecimento inicial dos itens 15 e 24 da NBC TG 
32 não deve ser aplicada quando a entidade reconhecer ativos e 
passivos relacionados à sua participação na operação em conjunto. 
 

Disposições de transição nas demonstrações 
separadas da entidade 

 

C12. A entidade que, de acordo com o item 10 da NBC TG 35, contabi-
lizava anteriormente em suas demonstrações contábeis separadas a 
sua participação em operação em conjunto como investimento pelo 
custo ou em conformidade com a NBC TG 38 deve: 
(a) desreconhecer o investimento e reconhecer os ativos e passi-

vos relacionados à sua participação na operação em conjunto 
pelos valores determinados conforme os itens C7 a C9; 

(b) fornecer uma conciliação entre o investimento desreconhecido 
contabilmente e os ativos e passivos reconhecidos, juntamente 
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com qualquer diferença restante ajustada nos lucros acumula-
dos, no início do período imediatamente precedente. (2) 

 

C13. A exceção de reconhecimento inicial dos itens 15 e 24 da NBC 
TG 32 não se aplica quando a entidade reconhece ativos e pas-
sivos relacionados à sua participação em operação em conjunto 
em suas demonstrações contábeis separadas como resultado da 
aplicação dos requisitos de transição para operações em conjun-
to referidos no item C12. 

 

C12A. Não obstante as referências ao “período imediatamente preceden-
te” nos itens C2 a C12, a entidade também pode apresentar infor-
mações comparativas ajustadas para quaisquer períodos anteriores 
apresentados, mas não é obrigada a fazê-lo. Se a entidade efetiva-
mente apresentar informações comparativas ajustadas para quais-
quer períodos anteriores, todas as referências ao “período imedia-
tamente precedente” nos itens C2 a C12 devem ser lidas como o 
“período comparativo ajustado mais antigo apresentado”. (2) 

 

C12B. Se a entidade apresentar informações comparativas não ajus-
tadas para quaisquer períodos anteriores, ela deve identificar 
claramente as informações que não foram ajustadas e declarar 
que elas foram elaboradas em base diferente e explicar essa ba-
se. (2) 

 
EXEMPLOS ILUSTRATIVOS 
 

1.  SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO IE2 
2.  SHOPPING CENTER OPERADO EM CONJUNTO IE9 
3.  PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EM CONJUNTO DE PRODUTO IE14 
4.  BANCO OPERADO EM CONJUNTO IE29 
5.  ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PRODU-

ÇÃO DE ÓLEO E GÁS 
IE34 

6.  ACORDOS CONTRATUAIS COM GÁS NATURAL LIQUEFEITO IE44 
 

Estes exemplos acompanham, mas não são parte integrante da Nor-
ma. Eles ilustram aspectos da NBC TG 19, porém não têm a intenção 
de fornecer orientação interpretativa. 
 

IE1. Estes exemplos retratam situações hipotéticas ilustrando jul-
gamentos que podem ser exercidos quando da aplicação da 
NBC TG 19 em situações diversas. Muito embora alguns as-
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pectos dos exemplos possam estar presentes em situações atu-
ais observadas, todos os fatos e circunstâncias relevantes da 
situação em particular precisam ser avaliados quando da apli-
cação da NBC TG 19. 

 

Exemplo 1 – Serviços de construção 
 

IE2. Sejam A e B partes integrantes de negócio em conjunto – duas 
companhias separadas – cujos negócios estão voltados ao for-
necimento de variados tipos de serviços de construção para a 
iniciativa privada e para a área pública. Ambas as companhias 
definem um acordo contratual por meio do qual trabalharão 
em conjunto para a execução de contrato firmado com um en-
te estatal, cujo propósito é projetar e construir uma rodovia 
entre duas cidades. O acordo contratual determina a participa-
ção compartilhada de A e B e estabelece o controle conjunto 
do negócio, cujo objeto é a entrega da rodovia. 

 

IE3. As partes constituem um veículo separado (entidade Z) por 
meio do qual o negócio em conjunto será executado. A enti-
dade Z, atendendo os interesses de A e B, ingressa no contrato 
com o ente estatal. Adicionalmente, os ativos e passivos rela-
cionados ao negócio em conjunto são mantidos pela entidade 
Z. A principal característica da forma legal da entidade Z é 
que as partes integrantes do negócio em conjunto, e não a en-
tidade Z, possuem direitos sobre os ativos e obrigações pelos 
passivos da entidade Z. 

 

IE4. O acordo contratual entre A e B adicionalmente estabelece 
que: 
(a) os direitos sobre todos os ativos necessários à execução 

das atividades previstas no negócio em conjunto são 
compartilhados entre as partes integrantes com base na 
participação que cada qual possui, conforme acordo con-
tratual; 

(b) as partes integrantes possuem responsabilidades diversas 
e compartilhadas, por todas as obrigações operacionais e 
financeiras relacionadas às atividades previstas no negó-
cio em conjunto, com base na participação que cada qual 
possui, conforme acordo contratual; 

(c) o resultado resultante das atividades previstas no negócio 
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em conjunto é compartilhado entre A e B com base na par-
ticipação que cada qual possui, conforme acordo contratual. 

 

IE5. Para os propósitos de coordenação e supervisão das ativida-
des, A e B indicam o operador (operator), que será empregado 
de uma das partes. Após um período especificado, o papel de-
sempenhado pelo operador indicado será transferido para um 
empregado da outra parte. A e B concordam que as atividades 
devem ser executadas pelos empregados do operador na base 
“sem ganho ou perda” (no gain or loss basis). 

 

IE6. De acordo com os termos especificados no contrato firmado 
com o governo, a entidade Z emite as faturas pelos serviços de 
construção prestados ao ente estatal, em nome das partes inte-
grantes do negócio em conjunto. 

 

Análise 
 

IE7. O acordo contratual é executado por meio de veículo separado 
cuja forma legal não confere a sua dissociação das partes inte-
grantes do negócio em conjunto (ou seja, os ativos e passivos 
mantidos na entidade Z são ativos e passivos das partes inte-
grantes do negócio em conjunto). Tal fato é reforçado pelos 
termos acordados entre as partes integrantes no acordo contra-
tual firmado, os quais estabelecem que A e B têm direitos so-
bre os ativos e obrigações pelos passivos, relacionados ao ne-
gócio em conjunto que é executado por intermédio da entida-
de Z. O negócio em conjunto é uma operação em conjunto (jo-
int operation). 

 

IE8. A e B, cada qual, devem reconhecer em suas demonstrações 
contábeis suas respectivas participações sobre os ativos (e-
xemplo, imobilizado, contas a receber) e sobre os passivos re-
sultantes do negócio em conjunto (exemplo, contas a pagar a 
terceiros) com base na participação de cada parte acordada em 
contrato. Cada qual deve reconhecer ainda suas respectivas 
participações sobre as receitas e despesas resultantes dos ser-
viços de construção fornecidos ao ente estatal por intermédio 
da entidade Z. 

 

Exemplo 2 – Shopping center operado em conjunto 
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IE9. Duas companhias do setor imobiliário (partes integrantes) consti-
tuem um veículo separado (entidade X) para fins de aquisição e 
operação de Shopping Center. O acordo contratual entre as partes 
estabelece o controle conjunto das atividades que serão conduzi-
das pela entidade X. A principal característica da forma legal da 
entidade X consiste no fato de que a própria entidade X, ao invés 
das partes integrantes do negócio em conjunto, tem direitos sobre 
os ativos e obrigações pelos passivos relacionados ao negócio em 
conjunto. Essas atividades incluem a locação de lojas, a adminis-
tração de seu estacionamento, a manutenção do shopping e de 
seus equipamentos, como, por exemplo, seus elevadores, e a 
construção de reputação e desenvolvimento da base de clientes 
para o shopping como um todo. 

 

IE10. Os termos do acordo contratual são de tal forma que: 
(a) a entidade X tem a propriedade do Shopping Center. O acor-

do contratual não especifica que as partes integrantes do ne-
gócio em conjunto têm direitos sobre o Shopping Center; 

(b) as partes integrantes do negócio em conjunto não são 
responsáveis pelos débitos, por passivos e quaisquer o-
brigações da entidade X. Se a entidade X não tiver con-
dições de pagar quaisquer de suas dívidas ou passivos, 
ou ainda não for apta a transferi-los para terceiros, a res-
ponsabilidade de cada parte integrante do negócio em 
conjunto está limitada ao montante não pago equivalente 
ao capital integralizado; 

(c) as partes integrantes do negócio em conjunto têm direito 
de vender ou dar em garantia sua participação na entida-
de X; 

(d) cada parte integrante do negócio em conjunto faz jus à 
participação nos resultados advindos da operação do 
Shopping Center (fruto da receita de locação líquida dos 
custos de operação), em conformidade com a participa-
ção de cada um na entidade X. 

 

Análise 
 

IE11. O negócio em conjunto é executado por meio de veículo sepa-
rado, cuja forma legal caracteriza o veículo como sendo uma 
entidade independente (ou seja, os ativos e passivos mantidos 
no veículo separado são ativos e passivos do veículo separado 
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e não os são das partes integrantes do negócio em conjunto). 
Adicionalmente, os termos do acordo contratual não especifi-
cam que as partes integrantes do negócio em conjunto têm di-
reitos sobre os ativos ou obrigações pelos passivos, relaciona-
dos ao negócio em conjunto. Em vez disso, os termos do a-
cordo contratual estabelecem que as partes possuem direitos 
sobre os ativos líquidos da entidade X. 

 

IE12. Como base no descrito acima, não há outros fatos ou circuns-
tâncias que indiquem que as partes integrantes do negócio em 
conjunto têm substancialmente direitos aos benefícios econô-
micos advindos dos ativos relacionados ao negócio em con-
junto, e que têm obrigações pelos passivos relacionados ao 
negócio em conjunto. O negócio em conjunto é um empreen-
dimento controlado em conjunto (joint venture). 

 

IE13. As partes integrantes do negócio em conjunto devem reconhe-
cer seus direitos sobre os ativos líquidos da entidade X como 
investimento e devem contabilizá-los adotando o método da 
equivalência patrimonial. 

 

Exemplo 3 – Produção e distribuição em conjunto 
de produto 

 

IE14. As companhias A e B (partes integrantes) definem um acordo 
estratégico e operacional (estrutura do acordo) por meio do 
qual concordam em cumprir com os seus termos propostos pa-
ra executar a produção e a distribuição de produto (produto P) 
em diferentes mercados. 

 

IE15. As partes integrantes concordam em executar as atividades de 
produção e distribuição por intermédio de negócios em con-
junto, conforme descrito a seguir: 
(a) Atividade de produção: as partes acordam executar a ati-

vidade de produção por meio de negócio em conjunto 
(acordo de produção). O acordo de produção é estrutura-
do por intermédio de veículo separado (entidade M), cu-
ja forma legal caracteriza-o como uma entidade própria 
(ou seja, os ativos e passivos mantidos pela entidade M 
são de fato ativos e passivos da entidade M e não das 
partes integrantes do negócio em conjunto). Em confor-
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midade com a estrutura do acordo, as partes têm o com-
promisso de adquirir para elas próprias toda a produção 
do produto P, manufaturado com base no acordo de pro-
dução, de acordo com seus respectivos interesses de par-
ticipação na entidade M. As partes integrantes subse-
quentemente vendem o produto P para outro negócio em 
conjunto, controlado conjuntamente pelas duas partes in-
tegrantes A e B, estabelecido exclusivamente para servir 
ao propósito de distribuir o produto P, conforme descrito 
a seguir. Nem a estrutura do acordo tampouco o negócio 
em conjunto entre A e B, que disciplina a atividade de 
produção, especifica se as partes integrantes têm direitos 
sobre os ativos e obrigações pelos passivos, relativos às 
atividades de produção. 

(b) Atividade de distribuição: as partes integrantes acordam exe-
cutar a atividade de distribuição por meio de negócio em 
conjunto (acordo de distribuição). As partes estruturam o a-
cordo de distribuição por meio de veículo separado (entidade 
D), cuja forma legal caracteriza-o como entidade própria (ou 
seja, os ativos e passivos mantidos pela entidade D são de fa-
to ativos e passivos da entidade D e não das partes integran-
tes do negócio em conjunto). Em conformidade com a estru-
tura do acordo, o acordo de distribuição (veículo separado) 
faz as suas exigências do produto P para as partes integrantes 
do negócio, A e B, de acordo com as necessidades dos dife-
rentes mercados por onde o acordo de distribuição (veículo 
separado) vende os produtos. Nem a estrutura do acordo 
tampouco o negócio em conjunto entre A e B, que disciplina 
a atividade de distribuição, especifica se as partes integrantes 
têm direitos sobre os ativos e obrigações pelos passivos, rela-
tivos às atividades de distribuição. 

 

IE16. Adicionalmente, a estrutura do acordo estabelece: 
(a) que o acordo de produção (veículo M) vai produzir o 

produto P atendendo as exigências para o produto P, que 
o acordo de distribuição (veículo D) coloca nos merca-
dos em nome das partes integrantes; 

(b) os termos comerciais estão relacionados à venda do pro-
duto P pelo acordo de produção (veículo M) para as par-
tes integrantes A e B. O acordo de produção (veículo M) 
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vai vender o produto P para as partes integrantes pelo 
preço acordado por A e B, de modo a cobrir os custos de 
produção incorridos. Subsequentemente, as partes ven-
derão o produto para o acordo de distribuição (veículo 
D), pelo preço acordado por A e B; 

(c) que qualquer insuficiência de caixa que o acordo de pro-
dução (veículo M) venha a ter, será financiado pelas par-
tes integrantes A e B, em conformidade com seus inte-
resses de participação na entidade M. 

 

Análise 
 

IE17. A estrutura do acordo estabelece os termos segundo os quais as 
partes integrantes A e B vai conduzir a produção e distribuição do 
produto P. Essas atividades serão conduzidas por meio de negócios 
em conjunto cujo propósito é produzir e distribuir o produto P. 

 

IE18. As partes integrantes conduzem o acordo de produção por 
intermédio da entidade M cuja forma legal confere a separa-
ção entre as partes integrantes e a entidade M (veículo separa-
do). Adicionalmente, nem a estrutura do acordo tampouco o 
negócio em conjunto, que disciplina a atividade de produção, 
especificam que as partes integrantes têm direitos sobre os a-
tivos e obrigações pelos passivos, relacionados à atividade de 
produção. Entretanto, ao se considerar os fatos e circunstân-
cias a seguir, as partes integrantes concluem que o acordo de 
produção é uma operação em conjunto (joint operation): 
(a) as partes comprometeram-se elas próprias a adquirirem 

toda a produção do produto P, manufaturado pelo acordo 
de produção. Consequentemente, A e B tem direitos a 
substancialmente todos os benefícios econômicos dos a-
tivos do acordo de produção; 

(b) o acordo de produção manufatura o produto P com vistas 
a atingir a quantidade e a qualidade requerida pelas par-
tes integrantes, de modo que elas possam atender a de-
manda pelo produto P indicada pelo acordo de distribui-
ção. A dependência exclusiva que o acordo de produção 
tem das partes integrantes em termos de geração de fluxo 
de caixa e o comprometimento das partes integrantes de 
fornecer fluxo de caixa, para o caso de o acordo de pro-
dução incorrer em problemas de caixa, são indicativos de 
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que as partes integrantes têm obrigação pelos passivos 
do acordo de produção, posto que referidos passivos se-
rão liquidados ou por meio das compras do produto P 
pelas partes integrantes ou por meio de fornecimento di-
reto de fluxos de caixa pelas partes integrantes. 

 

IE19. As partes integrantes conduzem as atividades de distribuição 
por meio da entidade D, cuja forma legal confere separação 
entre as partes integrantes e a entidade. Adicionalmente, nem 
a estrutura do acordo tampouco o negócio em conjunto, que 
disciplina a atividade de distribuição, especificam que as par-
tes integrantes têm direitos sobre os ativos e obrigações pelos 
passivos, relacionados à atividade de distribuição. 

 

IE20. Não há fatos ou circunstâncias que indiquem que as partes 
integrantes tenham direitos a substancialmente todos os bene-
fícios econômicos advindos dos ativos relacionados ao acordo 
de distribuição ou que as partes integrantes tenham obrigação 
pelos passivos relacionados ao acordo de distribuição. O acor-
do de distribuição é um empreendimento controlado em con-
junto (joint venture). 

 

IE21. A e B devem reconhecer em suas demonstrações contábeis 
suas respectivas participações sobre os ativos (por exemplo, 
imobilizado, caixa) e suas respectivas participações nos passi-
vos resultantes do acordo de produção (por exemplo, contas a 
pagar a terceiros) com base em seus interesses de propriedade 
na entidade M. Cada parte integrante ainda deve reconhecer 
suas respectivas participações sobre as despesas resultantes da 
produção do produto P incorridas pelo acordo de produção e 
suas respectivas participações sobre as receitas relacionadas às 
vendas do produto P pelo acordo de distribuição. 

 

IE22. As partes integrantes devem reconhecer seus direitos sobre os 
ativos líquidos do acordo de distribuição como investimento e 
contabilizá-lo adotando o método da equivalência patrimonial. 

 

Variação 
 

IE23. Assuma que as partes integrantes acordem que o acordo de 
produção descrito acima seja responsável não só pela produ-
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ção do produto P, mas também por sua distribuição a terceiros 
independentes (clientes). 

 

IE24. As partes integrantes ainda acordam definir o acordo de dis-
tribuição tal qual descrito anteriormente, para distribuir o pro-
duto P exclusivamente em assistência ao processo de amplia-
ção da distribuição em mercados específicos adicionais. 

 

IE25. O acordo de produção (entidade M) ainda vende o produto P 
diretamente para o acordo de distribuição (entidade D). Ne-
nhuma proporção fixa da produção gerada pelo acordo de pro-
dução tem a sua aquisição assegurada (não há compromisso 
nesse sentido) pelo, ou reservada para o, acordo de distribuição 
(entidade D). 

 

Análise 
 

IE26. A variação acima não afetou a forma legal do veículo separa-
do por meio do qual a atividade de produção é conduzida 
tampouco os termos contratuais relacionados aos direitos das 
partes integrantes sobre os ativos e suas obrigações pelos pas-
sivos, relacionados às atividades de produção. Contudo, torna 
o acordo de produção um acordo autofinanciado, em decor-
rência de torná-lo apto a executar a atividade comercial por 
conta própria, distribuindo o produto P a terceiros indepen-
dentes (clientes) e, consequentemente, assumindo riscos de 
demanda, de estocagem e de crédito. Ainda que o acordo de 
produção possa vender o produto P para o acordo de distribui-
ção, nesse cenário o acordo de produção não é dependente das 
partes integrantes para conduzir suas atividades em base con-
tínua. Nesse caso, o acordo de produção é um empreendimen-
to controlado em conjunto (joint venture). 

 

IE27. A variação não teve qualquer efeito na qualificação do acordo 
de distribuição como empreendimento controlado em conjunto 
(joint venture). 

 

IE28. As partes integrantes devem reconhecer seus direitos sobre os 
ativos líquidos do acordo de produção e seus direitos sobre os ati-
vos líquidos do acordo de distribuição como investimento e devem 
contabilizá-los adotando o método da equivalência patrimonial. 
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Exemplo 4 – Banco operado em conjunto 
 

IE29. Os bancos A e B (partes integrantes) acordam combinar suas 
atividades de banco comercial (corporate), de banco de inves-
timento, de gestão de ativos e de serviços financeiros por meio 
da constituição de veículo separado (banco C). Ambas as par-
tes integrantes esperam que o acordo contratual as beneficie 
de diferentes formas. O banco A acredita que o acordo permi-
te alcançar seus planos estratégicos de crescer em tamanho, 
oferecendo-lhe a oportunidade de explorar seu potencial total 
de crescer organicamente por meio da ampliação da oferta de 
produtos e serviços. O banco B espera que o acordo reforce a 
sua oferta de produtos de poupança e de aplicação financeira. 

 

IE30. A principal característica da forma legal do banco C é aquela 
que o torna um veículo separado para atuar por conta própria 
(ou seja, os ativos e passivos mantidos no veículo separado 
são ativos e passivos do veículo separado e não das partes in-
tegrantes). Os bancos A e B, cada qual, possuem 40% de inte-
resses de participação no banco C, sendo que os 20% de parti-
cipações remanescentes estão distribuídos de modo disperso 
no mercado em que o banco C é listado em bolsa. O acordo de 
acionistas celebrado entre os bancos A e B estabelece o con-
trole conjunto das atividades do banco C. 

 

IE31. Adicionalmente, os bancos A e B ingressam em acordo irre-
vogável segundo o qual, mesmo no caso de litígio, ambos a-
cordam fornecer os recursos necessários no montante requeri-
do e, se exigido, conjuntamente e de modo ostensivo, garantir 
que o banco C cumpra com toda a legislação e regulação ban-
cária aplicável, bem como honrar quaisquer compromissos as-
sumidos perante as autoridades bancárias. Esse compromisso 
representa a assunção de 50% dos recursos necessários, por 
parte de cada um dos bancos A e B, para garantir que o banco 
C cumpra toda a legislação e regulação bancária aplicável. 

 

Análise 
 

IE32. O negócio em conjunto é executado por meio de veículo sepa-
rado cuja forma legal confere a separação entre as partes inte-
grantes e o veiculo separado. Os termos do acordo contratual 
não especificam que as partes têm direitos sobre os ativos e o-
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brigações pelos passivos do banco C, porém estabelece que as 
partes têm direitos sobre os ativos líquidos do banco C. O com-
promisso firmado pelas partes de fornecer suporte ao banco C, 
caso o mesmo não consiga cumprir com toda a legislação e re-
gulação bancária aplicável, não é por si só indicativo de que as 
partes têm obrigação pelos passivos do banco C. Não existem 
outros fatos e circunstâncias que indiquem que as partes têm di-
reitos substancialmente a todos os benefícios econômicos ad-
vindos dos ativos do banco C e que as partes têm obrigação pe-
los passivos do banco C. O negócio em conjunto é um empre-
endimento controlado em conjunto (joint venture). 

 

IE33. Ambos os bancos A e B devem reconhecer seus direitos sobre 
os ativos líquidos do banco C como investimento e devem con-
tabilizá-los adotando o método da equivalência patrimonial. 

 

Exemplo 5 – Atividades de exploração, desenvolvimento e 
produção de óleo e gás 

 

IE34. As companhias A e B (partes integrantes) constituem um veí-
culo separado (entidade H) e celebram um acordo de operação 
em conjunto (Joint Operating Agreement (JOA)) para execu-
tar atividades de exploração, desenvolvimento e produção de 
óleo e gás no país O. A principal característica da forma legal 
da entidade H é aquela que a torna um veículo separado para 
atuar por conta própria (ou seja, os ativos e passivos mantidos 
no veículo separado são ativos e passivos do veículo separado 
e não das partes integrantes). 

 

IE35. O país O confere à entidade H o direito de concessão para as 
atividades de exploração, desenvolvimento e produção de óleo 
e gás, a serem executadas em blocos específicos destinados 
para tal (áreas de exploração). 

 

IE36. O acordo de acionistas e o acordo de operação em conjunto 
(JOA) estabelecem que as partes integrantes têm direitos e o-
brigações relacionadas a referidas atividades. Os principais 
termos dos acordos são sumariados a seguir. 
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Acordo de acionistas 
 

IE37. O conselho de administração (ou órgão de administração e-
quivalente) da entidade H consiste de um membro para cada 
parte integrante. Cada parte integrante do acordo tem 50% de 
participação acionária na entidade H. O consentimento unâ-
nime dos diretores é exigido para que a solução de qualquer 
matéria seja aprovada. 

 

Acordo para operação em conjunto (JOA) 
 

IE38. O acordo de operação em conjunto (JOA) estabelece um co-
mitê operacional. Esse comitê consiste de um representante 
para cada parte integrante. Cada parte integrante tem 50% de 
participação no comitê operacional.  

 

IE39. O comitê operacional aprova orçamentos e programas de tra-
balho relacionados às atividades, os quais do mesmo modo re-
querem consentimento unânime dos representantes para cada 
parte integrante. Uma das partes é indicada como operador (o-
perator) e fica responsável por administrar e conduzir os pro-
gramas de trabalho aprovados. 

 

IE40. O acordo de operação em conjunto (JOA) estabelece que os 
direitos e obrigações advindos das atividades de exploração, 
desenvolvimento e produção de óleo e gás devem ser compar-
tilhados entre as partes integrantes, proporcionalmente à parti-
cipação de cada parte na entidade H. Objetivamente, o acordo 
de operação em conjunto (JOA) estabelece que as partes de-
vem compartilhar: 
(a) os direitos e obrigações advindos das atividades de ex-

ploração e desenvolvimento concedidas à entidade H 
(por exemplo, direitos de concessão, passivos de recupe-
ração de área degradada (Asset Retirement Obligations) 
e ambientais (Environmental Obligations), quaisquer ro-
yalties e tributos a serem recolhidos); 

(b) a produção obtida; e 
(c) todos os custos associados aos programas de trabalho. 

 

IE41. Os custos incorridos com relação a todos os programas de 
trabalho são cobertos por aportes de caixa requeridos das par-
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tes. Se porventura uma das partes falhar no cumprimento de 
suas obrigações monetárias (entrar em default), a outra parte é 
requerida a contribuir com a entidade H no montante corres-
pondente (parte em default). O montante em default é conside-
rado uma dívida entre as partes (aquela parte que honrou o 
compromisso possui direito de regresso contra aquela parte 
que entrou em default). 

 

Análise 
 

IE42. As partes executam o acordo em conjunto por meio de veículo 
separado cuja forma legal confere separação entre as partes e 
o veículo separado. As partes puderam reverter a avaliação i-
nicial de seus direitos e obrigações advindas da forma legal do 
veículo separado por meio do qual o negócio é conduzido. E-
las fizeram isso ao concordarem com os termos do acordo de 
operação em conjunto (JOA) que confere a elas os direitos aos 
ativos (por exemplo, direitos de concessão para atividades de 
desenvolvimento e exploração, e quaisquer outros ativos ori-
ginados dessas atividades) e obrigações pelos passivos (por 
exemplo, custos e obrigações advindos de programas de traba-
lho) que são mantidos pela entidade H. O negócio em conjun-
to é uma operação em conjunto (joint operation). 

 

IE43. As duas companhias A e B devem reconhecer em suas demons-
trações contábeis suas respectivas participações nos ativos e 
quaisquer passivos resultantes do negócio em conjunto, com base 
em seus respectivos interesses de participação acordados. Nessa 
base, cada parte deve também reconhecer sua respectiva partici-
pação nas receitas (receita de venda pela participação de cada 
qual na produção) e sua respectiva participação nas despesas. 

 

Exemplo 6 - Acordos contratuais com gás 
natural liquefeito 

 

IE44. A companhia A detém uma área destinada à exploração de gás 
não desenvolvida, que contém reservas de grande potencial. A 
companhia A entende que a área destinada à exploração de gás 
não desenvolvida só será economicamente viável caso toda a 
produção de gás seja vendida a clientes que estejam em mercados 
situados no exterior (overseas markets). Para tanto, um processa-



 625

dor de gás liquefeito (Liquefied Natural Gas (LNG)) precisa ser 
construído de modo a liquefazer o gás extraído e permitir o seu 
transporte oceânico para mercados situados além mar. 

 

IE45. A companhia A ingressa em um negócio em conjunto com a 
companhia B a fim de desenvolver e operar a área destinada à 
exploração de gás não desenvolvida e o processador de gás lique-
feito (LNG). Em conformidade com o acordo, as companhias A e 
B (partes integrantes) concordam verter a área destinada à explo-
ração de gás não desenvolvida e caixa para um novo veículo se-
parado, entidade C. Em contrapartida às respectivas contribui-
ções, cada parte recebe 50% de participação na entidade C. A 
principal característica da forma legal da entidade C é aquela que 
a torna um veículo separado para atuar por conta própria (ou seja, 
os ativos e passivos mantidos no veículo separado são ativos e 
passivos do veículo separado e não das partes integrantes). 

 

IE46. O acordo entre as partes especifica que: 
(a) as companhias A e B precisam, cada qual, indicar dois 

membros para o conselho de administração da entidade 
C. Os membros do conselho de administração precisam, 
de modo unânime, concordar com os investimentos e as 
estratégias a serem adotadas pela entidade C; 

(b) a administração diária da área de exploração de gás não 
desenvolvida e do processador de gás liquefeito (LNG), 
incluindo as atividades de desenvolvimento e constru-
ção, será executada pelo pessoal técnico (staff) da com-
panhia B, em consonância com as direções conjuntamen-
te acordadas pelas partes. A entidade C irá reembolsar a 
entidade B pelos custos por ela incorridos na execução 
das tarefas sob sua incumbência; 

(c) a entidade C é responsável pelos tributos e royalties in-
cidentes sobre a produção e venda de gás liquefeito 
(LNG), assim como por outros passivos incorridos no 
curso ordinário dos negócios, como aqueles originados 
de contas a pagar, do restabelecimento de condições na-
turais da área de exploração e da recuperação de ativos; 

(d) as companhias A e B têm participações iguais sobre os 
lucros auferidos com as atividades executadas por meio 
do negócio em conjunto, e dessa forma, fazem jus em 
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igualdade de condições aos dividendos distribuídos pela 
entidade C. 

 

IE47. O acordo contratual não especifica que qualquer parte tem direito 
sobre os ativos e obrigações pelos passivos da entidade C. 

 

IE48. O conselho de administração da entidade C decide ingressar 
em acordo de financiamento, por meio de empréstimo sindica-
lizado (pool de bancos), para angariar recursos para fazerem 
face ao desenvolvimento da área de exploração de gás não de-
senvolvida e para a construção do processador de gás liquefei-
to (LNG). O custo total estimado de desenvolvimento e cons-
trução é de 1 bilhão de unidades monetárias. 

 

IE49. O empréstimo sindicalizado garante à entidade C 700 milhões 
de unidades monetárias. O acordo de financiamento confere 
aos bancos financiadores o direito de regresso contra as com-
panhias A e B, somente em caso de não cumprimento do a-
cordo de financiamento pela entidade C (default de C), duran-
te o desenvolvimento da área de exploração de gás não desen-
volvida e a construção do processador de gás liquefeito 
(LNG). O acordo de financiamento prevê que os bancos fi-
nanciadores não terão direito de regresso contra as companhi-
as A e B, uma vez que o processador de gás liquefeito (LNG) 
esteja em operação, posto que estando em operação a entidade 
C será capaz de gerar fluxos de caixa, por meio das vendas de 
gás liquefeito, para fazerem face às obrigações com o acordo 
de financiamento. Muito embora os bancos credores não te-
nham o direito de regresso contra as companhias A e B, o em-
préstimo sindicalizado tem o risco de default de C mitigado 
por meio de gravame imposto ao processador de gás liquefeito 
(LNG), que é oferecido como garantia real. 

 

Análise 
 

IE50. O negócio em conjunto é executado por meio de veículo separa-
do cuja forma legal confere separação entre as partes e o veículo 
separado. Os termos do acordo contratual celebrado não especifi-
cam que as partes têm direitos sobre os ativos ou obrigações pe-
los passivos da entidade C, muito embora estabeleçam que as 
partes têm direitos sobre os ativos líquidos da entidade C. A natu-
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reza do direito de regresso previsto no acordo de financiamento, 
durante o desenvolvimento da área de exploração de gás não de-
senvolvida e a construção do processador de gás liquefeito 
(LNG), que em síntese prevê o oferecimento de garantias em se-
parado pelas companhias A e B nessa fase, não impõe por si só 
que as partes assumam as obrigações pelos passivos da entidade 
C (ou seja, o empréstimo sindicalizado é uma obrigação de C). 
As companhias A e B possuem passivos em separado, os quais 
representam as garantias oferecidas para o caso de a entidade C 
descumprir suas obrigações com o empréstimo sindicalizado (de-
fault de C), durante a fase de desenvolvimento e construção. 

 
IE51. Não há fatos ou circunstâncias que indiquem que as partes 

integrantes tenham direitos a substancialmente todos os bene-
fícios econômicos advindos dos ativos da entidade C ou que 
as partes integrantes tenham obrigação pelos passivos da enti-
dade C. O negócio em conjunto é um empreendimento contro-
lado em conjunto (joint venture). 

 
IE52. As partes devem reconhecer seus direitos sobre os ativos lí-

quidos da entidade C como investimento e devem contabilizá-
los adotando o método da equivalência patrimonial. 

 

Exemplo 7 – Contabilização de aquisição de participação em ope-
ração conjunta em que a atividade é um negócio (3) 

 

IE53.  As companhias A, B e C têm o controle conjunto da operação 
conjunta D cuja atividade é um negócio tal como definido na 
NBC TG 15. 

 

IE54.  A companhia E adquire 40% da participação acionária da 
companhia A na operação conjunta D ao custo de $ 300 e in-
corre em custos relacionados à aquisição de $ 50. 

 

IE55.  O acordo contratual entre as partes, como parte da aquisição 
pela companhia E, estabelece que a participação da companhia 
E, em diversos ativos e passivos, seja diferente de sua partici-
pação na operação conjunta D. A tabela a seguir apresenta a 
participação da companhia E nos ativos e passivos relaciona-
dos com a operação conjunta D, conforme estabelecido no a-
cordo contratual entre as partes: 



 628

 

 
Participação da companhia E nos 
ativos e passivos relacionados à 
operação conjunta D 

Ativo imobilizado 48% 
Ativo intangível (exceto ágio por expectativa de 
rentabilidade futura (goodwill)) 

90% 

Contas a receber 40% 
Estoque 40% 
Obrigações por benefícios de aposentadoria 15% 
Contas a pagar 40% 
Passivos contingentes 56% 

 

Análise 
 

IE56.  A companhia E reconhece nas suas demonstrações contábeis a 
sua parte dos ativos e passivos resultantes do acordo contratu-
al (ver item 20). 

 

IE57.  Aplicam-se os princípios de contabilização de combinação de 
negócios da NBC TG 15 e de outras normas para identificar, reco-
nhecer, mensurar e classificar os ativos adquiridos e os passivos 
assumidos na aquisição da participação na operação conjunta D. 
Isto porque a companhia E adquiriu uma participação em operação 
conjunta em que a atividade é um negócio (ver item 21A). 

 

IE58.  No entanto, a companhia E não aplica os princípios de contabiliza-
ção de combinação de negócios da NBC TG 15 e de outras normas 
que conflitem com a orientação desta norma. Consequentemente, 
de acordo com o item 20, a companhia E reconhece e mensura, em 
relação à sua participação na operação conjunta D, apenas a sua 
parte em cada um dos ativos mantidos e em cada um dos passivos 
assumidos, como estabelecido no acordo contratual. A companhia 
E não inclui em seus ativos e passivos as participações das outras 
partes na operação conjunta D.  

 

IE59.  A NBC TG 15 requer que o adquirente mensure os ativos 
adquiridos e os passivos assumidos identificáveis pelo valor justo 
na data de aquisição com algumas exceções, por exemplo, ativos 
fiscais diferidos e passivos fiscais diferidos não são mensurados 
pelo valor justo, mas são mensurados de acordo com a NBC TG 
32 – Tributos sobre o Lucro. Tal mensuração não conflita com esta 
norma e, portanto, esses requisitos são aplicáveis. 
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IE60.  Consequentemente, a companhia E determina o valor justo ou outra 
mensuração prevista na NBC TG 15 de sua participação nos ativos e 
passivos identificáveis relacionados com a operação conjunta D. A 
tabela a seguir apresenta o valor justo, ou outra mensuração prevista 
pela NBC TG 15, da parte da companhia E nos ativos e passivos i-
dentificáveis relacionados com a operação conjunta D: 

 

 

Valor justo, ou outra mensuração 
prevista pela NBC TG 15, da parte 
da companhia E nos ativos e 
passivos identificáveis da opera-
ção conjunta D 

 $ 
Ativo imobilizado 138 
Ativo intangível (exceto ágio por expectativa de 
rentabilidade futura (goodwill)) 

72 

Contas a receber 84 
Estoque 70 
Obrigações por benefícios de aposentadoria (12) 
Contas a pagar (48) 
Passivos contingentes (52) 
Passivo fiscal diferido (24) 
Ativos líquidos 228 

 

IE61.  De acordo com a NBC TG 15, o excesso da contraprestação trans-
ferida em relação ao montante atribuído à participação da compa-
nhia E nos ativos líquidos identificáveis deve ser registrado como 
ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill): 

 
Contraprestação transferida $ 300 
Participação da companhia E nos ativos e passivos identificáveis 
relativos à sua participação na operação conjunta 

$ 228 

Ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) $  72 
 

IE62.  Os custos relacionados com a aquisição no valor de $ 50 não 
devem ser considerados como parte da contraprestação trans-
ferida na operação conjunta. Esses custos devem ser reconhe-
cidos como despesa no resultado do período em que os custos 
forem incorridos e os serviços forem recebidos (ver item 53 da 
NBC TG 15). 
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Exemplo 8 – Direito de utilização de conhecimento para operação 
conjunta em que a atividade é um negócio (3) 

 
IE63.  As companhias A e B são duas companhias cuja atividade é a 

construção de baterias de alto desempenho para diversas apli-
cações. 

 
IE64.  Para desenvolver baterias para veículos elétricos, as compa-

nhias montaram um acordo contratual (operação conjunta Z) 
para trabalhar em conjunto. As companhias A e B têm o con-
trole conjunto da operação conjunta Z. Esse acordo é uma o-
peração conjunta em que a atividade é um negócio conforme 
definido na NBC TG 15. 

 
IE65.  Após vários anos, os operadores em conjunto (companhias A 

e B) concluíram que é viável o desenvolvimento de bateria pa-
ra veículos elétricos utilizando material M. No entanto, o pro-
cessamento de materiais M requer conhecimento especializa-
do e, até agora, o material M só tem sido usado na produção 
de cosméticos. 

 
IE66.  A fim de obter acesso ao conhecimento existente no processamen-

to do material M, as companhias A e B acordam com a companhia 
C para que ela adquira participação na operação conjunta Z das 
empresas A e B, tornando-se parte do acordo contratual. 

 
IE67.  As atividades da companhia C até agora eram apenas o desen-

volvimento e a produção de cosméticos. Ela tem longo e am-
plo conhecimento em processamento do material M. 

 
IE68.  Em troca de sua participação na operação conjunta Z, a com-

panhia C paga em dinheiro para as companhias A e B e con-
cede o direito de usar o seu conhecimento no processamento 
do material M para fins de operação conjunta Z. Além disso, a 
companhia C cede alguns de seus empregados com experiên-
cia em processamento do material M à operação conjunta Z. 
No entanto, a companhia C não transfere o controle do conhe-
cimento para as companhias A e B ou a operação conjunta Z 
porque retém todos os seus direitos. Em particular, a compa-
nhia C tem direito a retirar o direito de usar o seu conhecimen-
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to no processamento do material M e retirar seus empregados 
destacados, sem quaisquer restrições ou remuneração para as 
companhias A e B ou a operação conjunta Z, se cessar a sua 
participação na operação conjunta Z. 

 
IE69.  O valor justo do conhecimento da companhia C, na data da aqui-

sição da participação na operação conjunta, é $ 1.000. Imediata-
mente antes da aquisição, o valor contábil do conhecimento nas 
demonstrações contábeis da companhia C é $ 300. 

 
Análise 

 
IE70.  A companhia C adquiriu uma participação na operação con-

junta Z em que a atividade da operação conjunta é um negó-
cio, tal como definido na NBC TG 15.  

 
IE71.  Na contabilização da aquisição de sua participação na opera-

ção conjunta, a companhia C aplica todos os princípios de 
contabilização de combinação de negócios da NBC TG 15 e 
de outras normas que não conflitem com as orientações desta 
norma (ver item 21A). Portanto, a companhia C reconhece nas 
suas demonstrações contábeis a sua parte dos ativos e passivos 
decorrentes do acordo contratual (ver item 20). 

 
IE72.  A companhia C concede o direito de utilizar o seu conheci-

mento no processamento do material M à operação conjunta Z 
como parte da adesão à operação conjunta Z como operador 
em conjunto. No entanto, a companhia C mantém o controle 
desse direito porque tem o direito de retirar o direito de usar o 
seu conhecimento no processamento do material M e retirar 
seus empregados destacados, sem quaisquer restrições ou 
qualquer remuneração para as companhias A e B ou a opera-
ção conjunta Z, se cessar a sua participação na operação con-
junta Z. 

 
IE73.  Consequentemente, a companhia C continua a reconhecer o 

conhecimento no processamento do material M após a aquisi-
ção da participação na operação conjunta Z porque retém to-
dos os seus direitos. Isso significa que a companhia C conti-
nua a reconhecer o conhecimento com base em seu valor con-
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tábil de $ 300. Como consequência de reter o controle do di-
reito de usar o conhecimento que ela concedeu para a opera-
ção conjunta, a companhia C tem garantido o direito de utili-
zar o conhecimento para si mesma. Consequentemente, a 
companhia C não deve remensurar o conhecimento e não deve 
reconhecer ganho ou perda sobre a concessão do direito de 
usá-lo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Publicada no DOU, de 26-11-2012. 
(2) Redação dada pela NBC TG 19 (R1), publicada no DOU de 20-12-2013. 
(3) Redação dada pela NBC TG 19 (R2), publicada no DOU de 06-11-2015. 
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NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE 
NBC TG 20 (R1) – CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS 

 

A letra R mais o número que identifica sua alteração (R1, R2, R3, ...) foram adicionados à sigla 
da norma para identificarem o número da consolidação e facilitarem a pesquisa no site do CFC. 
A citação desta norma em outras normas é identificada pela sua sigla sem referência a R1, R2, 
R3, pois essas referências são sempre da norma em vigor, para que, em cada alteração da 
norma, não haja necessidade de se ajustarem as citações em outras normas. 

 

Índice Item 
OBJETIVO  1 
ALCANCE 2 – 4 
DEFINIÇÕES 5 – 7 
RECONHECIMENTO 8 – 25 
Custos de empréstimos elegíveis à capitalização (2) 10 – 15 
Excesso do valor contábil do ativo qualificável sobre o montante recu-
perável 

16  

Início da capitalização 17 – 19 
Suspensão da capitalização 20 – 21 
Cessação da capitalização (2) 22 – 25 
DIVULGAÇÃO 26 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 27 - 28 

 

Objetivo 
 

1. Custos de empréstimos que são diretamente atribuíveis à aqui-
sição, à construção ou à produção de ativo qualificável formam parte 
do custo de tal ativo. Outros custos de empréstimos devem ser reco-
nhecidos como despesas. 

 

Alcance 
 

2. A entidade deve aplicar esta Norma na contabilização dos cus-
tos de empréstimos. 

 

3.  A Norma não trata do custo real ou imputado a títulos patri-
moniais (custo do capital próprio), incluindo ações preferenciais clas-
sificadas no patrimônio líquido. (2) 

 

4. A entidade não é requerida a aplicar esta Norma aos custos de 
empréstimos diretamente atribuíveis à aquisição, à construção ou à 
produção de: 

a) ativo qualificável mensurado por valor justo, como, por exem-
plo, ativos biológicos dentro do alcance da NBC TG 29; ou (3) 

b) estoques que são manufaturados, ou produzidos, em larga es-
cala e em bases repetitivas. 
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Definições 
 

5. Esta Norma utiliza os seguintes termos com os significados es-
pecificados: 

 

Custos de empréstimos são juros e outros custos que a entidade 
incorre em conexão com o empréstimo de recursos. (2) 

 

Ativo qualificável é um ativo que, necessariamente, demanda um 
período de tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda 
pretendida. 

 

6. Custos de empréstimos incluem: 
a) encargos financeiros calculados com base no método da taxa 

efetiva de juros como descrito na NBC TG 08 – Custos de Transação 
e Prêmios na Emissão de Títulos e Valores Mobiliários e na NBC TG 
38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração; (2) 

b) encargos financeiros relativos aos arrendamentos mercantis fi-
nanceiros reconhecidos de acordo com a NBC TG 06 – Operações de 
Arrendamento Mercantil; e 

c) variações cambiais decorrentes de empréstimos em moeda es-
trangeira na medida em que elas são consideradas como ajustes, para 
mais ou para menos, do custo dos juros. 

 

7. Dependendo das circunstâncias, um ou mais dos seguintes ati-
vos podem ser considerados ativos qualificáveis: 

a) estoque; 
b) planta para manufatura; 
c) usina de geração de energia; 
d) ativo intangível; 
e) propriedade para investimento; e 
f) plantas portadoras. (3) 

 

Ativos financeiros e estoques que são manufaturados, ou produ-
zidos, ao longo de um curto período de tempo, não são ativos qualifi-
cáveis. Ativos que estão prontos para seu uso ou venda pretendida 
quando adquiridos não são ativos qualificáveis. 

 

Reconhecimento 
 

8. A entidade deve capitalizar os custos de empréstimo que são dire-
tamente atribuíveis à aquisição, à construção ou à produção de ativo quali-
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ficável como parte do custo do ativo. A entidade deve reconhecer os outros 
custos de empréstimos como despesa no período em que são incorridos. 

 

9. Custos de empréstimos que são diretamente atribuíveis à aqui-
sição, à construção ou à produção de ativo qualificável devem ser 
capitalizados como parte do custo do ativo quando for provável que 
eles resultarão em benefícios econômicos futuros para a entidade e 
que tais custos possam ser mensurados com confiabilidade. Quando a 
entidade aplicar a NBC TG sobre Contabilidade e Evidenciação em 
Economia Altamente Inflacionária (ou a sistemática de correção mo-
netária integral, enquanto não aprovada essa Norma), deve reconhecer 
como parte dos custos de empréstimos atribuíveis aos ativos qualifi-
cáveis apenas a parcela excedente à inflação. (2) 

 

Custos de empréstimos elegíveis à capitalização (2) 

 

10. Os custos de empréstimos que são atribuíveis diretamente à 
aquisição, à construção ou à produção de ativo qualificável são aque-
les que seriam evitados se os gastos com o ativo qualificável não ti-
vessem sido feitos. Quando a entidade toma emprestados recursos 
especificamente com o propósito de obter um ativo qualificável parti-
cular, os custos do empréstimo que são diretamente atribuíveis ao 
ativo qualificável podem ser prontamente identificados. 

 

11. Pode ser difícil identificar uma relação direta entre empréstimos 
específicos e um ativo qualificável e determinar os empréstimos que po-
deriam ter sido evitados. Tal dificuldade ocorre, por exemplo, quando a 
atividade de financiamento da entidade é coordenada de forma centrali-
zada num conjunto de empresas sob controle comum. Dificuldades tam-
bém surgem quando a entidade usa uma gama variada de instrumentos de 
dívida para obter recursos com taxas de juros variadas e empresta tais 
recursos para outras entidades do mesmo grupo econômico em diversas 
bases. Outras complicações surgem por meio do uso de empréstimos 
denominados ou relacionados a moedas estrangeiras, quando o grupo 
econômico opera em economias altamente inflacionárias e de flutuações 
nas taxas de câmbio. Como resultado, pode ser difícil a determinação do 
montante dos custos de empréstimos que são diretamente atribuíveis à 
aquisição, à construção ou à produção de ativo qualificável, sendo reque-
rido o exercício de julgamento nessas circunstâncias. (2) 

 

12. Na extensão em que a entidade toma emprestados recursos es-
pecificamente com o propósito de obter um ativo qualificável, a entida-
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de deve determinar o montante dos custos dos empréstimos elegíveis à 
capitalização como sendo aqueles efetivamente incorridos sobre tais 
empréstimos durante o período, menos qualquer receita financeira de-
corrente do investimento temporário de tais empréstimos. (2) 

 

13. Os acordos financeiros para um ativo qualificável podem re-
sultar na entidade obter empréstimos e incorrer em custos de emprés-
timos antes de algum ou de todos os recursos serem usados para gas-
tos com o ativo qualificável. Em tais circunstâncias, os empréstimos 
são frequentemente investidos até que se incorra em gastos com o 
ativo qualificável. Na determinação do montante de custos de emprés-
timo elegível à capitalização durante o período, quaisquer receitas 
financeiras ganhas sobre tais recursos devem ser deduzidas dos custos 
dos empréstimos incorridos. (2) 

 

14. À medida que a entidade toma recursos emprestados sem des-
tinação específica e os usa com o propósito de obter um ativo qualifi-
cável, ela deve determinar o montante dos custos de empréstimo ele-
gível à capitalização, aplicando uma taxa de capitalização aos gastos 
com tal ativo. A taxa de capitalização deve ser a média ponderada dos 
custos dos empréstimos aplicáveis aos empréstimos da entidade que 
estiveram vigentes durante o período, que não sejam os empréstimos 
feitos especificamente com o propósito de se obter um ativo qualificá-
vel. O montante do custo de empréstimo que a entidade capitaliza 
durante um período não deve exceder o montante do custo de emprés-
timo incorrido durante aquele período. (2) 

 

15. Em algumas circunstâncias, pode ser apropriado incluir todos 
os empréstimos da controladora e de suas subsidiárias quando do cálcu-
lo da média ponderada do custo dos empréstimos. Em outras circuns-
tâncias, é apropriado que cada subsidiária use uma média ponderada do 
custo dos empréstimos aplicável aos seus próprios empréstimos. 

 

Excesso do valor contábil do ativo qualificável sobre 
o montante recuperável 
 

16. Quando o valor contábil ou o custo final esperado do ativo 
qualificável exceder seu montante recuperável ou o seu valor líquido 
de realização, o valor contábil deve ser baixado de acordo com os 
requerimentos de outras normas. Em certas circunstâncias, o montante 
da baixa pode ser revertido de acordo com outras normas. 
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Início da capitalização 
 

17. A entidade deve iniciar a capitalização dos custos de emprés-
timos como parte do custo de ativo qualificável na data de início. A 
data de início para a capitalização é a primeira data em que a entidade 
satisfaz às seguintes condições: (2) 

a) incorre em gastos com o ativo; 
b) incorre em custos de empréstimos; e 
c) inicia as atividades que são necessárias ao preparo do ativo pa-

ra seu uso ou venda pretendida. 
 

18. Gastos com ativo qualificável incluem somente aqueles gas-
tos que resultam em pagamento em dinheiro, transferências de outros 
ativos ou assunção de passivos onerosos. Gastos são reduzidos por 
qualquer recebimento intermediário e subvenção recebida relacionada 
ao ativo (ver a NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamen-
tais). O saldo médio do ativo durante um período, incluindo os custos 
de empréstimos anteriormente capitalizados, é normalmente uma ra-
zoável aproximação dos gastos aos quais a taxa de capitalização é 
aplicada naquele período. 

 

19. As atividades necessárias ao preparo do ativo para seu uso ou 
venda pretendida abrangem mais do que a construção física do ativo. 
Elas incluem trabalho técnico e administrativo anterior ao início da 
construção física, tais como atividades associadas à obtenção de permis-
sões para o início da construção física. Entretanto, tais atividades exclu-
em a de manter um ativo quando nenhuma produção ou nenhum desen-
volvimento que altere as condições do ativo estiverem sendo efetuados. 
Por exemplo, custos de empréstimos incorridos enquanto um terreno 
está em preparação devem ser capitalizados durante o período em que 
tais atividades relacionadas ao desenvolvimento estiverem sendo execu-
tadas. Entretanto, custos de empréstimos incorridos enquanto o terreno 
adquirido para fins de construção for mantido sem nenhuma atividade 
de preparação associada não se qualificam para capitalização. (2) 

 

Suspensão da capitalização 
 

20. A entidade deve suspender a capitalização dos custos de em-
préstimos durante períodos extensos nos quais as atividades de desen-
volvimento do ativo qualificável são interrompidas. 
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21. A entidade pode incorrer em custos de empréstimos durante 
um período extenso em que as atividades necessárias ao preparo do 
ativo para seu uso ou venda pretendidos estão suspensas. Tais custos 
são custos de se manterem os ativos parcialmente concluídos e não se 
qualificam para capitalização. Entretanto, a entidade normalmente não 
suspende a capitalização dos custos de empréstimos durante um perí-
odo em que substancial trabalho técnico e administrativo está sendo 
executado. A entidade também não deve suspender a capitalização de 
custos de empréstimos quando um atraso temporário é parte necessá-
ria do processo de concluir o ativo para seu uso ou venda pretendidos. 
Por exemplo, a capitalização deve continuar ao longo do período em 
que o nível elevado das águas atrasar a construção de uma ponte, se tal 
nível elevado das águas for comum durante o período de construção 
na região geográfica envolvida. (2) 

 

Cessação da capitalização (2) 

 

22. A entidade deve cessar a capitalização dos custos de emprés-
timos quando substancialmente todas as atividades necessárias ao 
preparo do ativo qualificável para seu uso ou venda pretendida estive-
rem concluídas. (2) 

 

23. Um ativo normalmente está pronto para seu uso ou venda pre-
tendida quando a construção física do ativo estiver finalizada, mesmo 
que trabalho administrativo de rotina possa ainda continuar. Se modi-
ficações menores, tal como a decoração da propriedade sob especifi-
cações do comprador ou do usuário, resumirem-se a tudo o que está 
faltando, isso é indicador de que substancialmente todas as atividades 
estão completas. (2) 

 

24. Quando a entidade completa a construção de ativo qualificável 
em partes e cada parte pode ser usada enquanto a construção de outras 
partes continua, a entidade deve cessar a capitalização dos custos de 
empréstimos quando completar substancialmente todas as atividades 
necessárias ao preparo daquela parte para seu uso ou venda pretendida. 

 

25. Um centro de negócios compreendendo diversos edifícios, 
cada um deles podendo ser usado individualmente, é um exemplo de 
ativo qualificável no qual cada parte está em condições de ser usada 
enquanto a construção das outras partes continua. Um exemplo de 
ativo qualificável que precisa estar completo antes de qualquer parte 
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poder ser usada é o de uma planta industrial que envolve diversos 
processos que são executados sequencialmente nas diversas partes da 
planta no mesmo local, tais como uma siderúrgica. 

 

Divulgação 
 

26. A entidade deve divulgar: 
a) o total de custos de empréstimos capitalizados durante o perío-

do; e 
b) a taxa de capitalização usada na determinação do montante dos 

custos de empréstimo elegível à capitalização. 
 

Disposições transitórias 
 

27. Quando a aplicação desta Norma constituir uma alteração de 
política contábil, a entidade deve aplicar a Norma aos custos de em-
préstimos relacionados aos ativos qualificáveis para os quais a data de 
início da capitalização é a mesma ou posterior à data de entrada em 
vigor da Norma. 

 

28. Entretanto, a entidade pode estabelecer uma data anterior à 
data de entrada em vigor da Norma e aplicar a Norma aos custos de 
empréstimo relacionados a todos os ativos qualificáveis para os quais 
a data de início da capitalização é a mesma ou posterior àquela data. 

 

Em razão dessas alterações, as disposições não alteradas desta 
norma são mantidas e a sigla da NBC TG 20, publicada no DOU, Se-
ção 1, de 12/06/2009, passa a ser NBC TG 20 (R1). 

 

As alterações desta norma entram em vigor na data de sua publi-
cação, aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro 
de 2016. 

 

Brasília, 23 de outubro de 2015. 
 

José Martonio Alves Coelho – Presidente do CFC 
 
 
 

(1) Publicada no DOU, de 12-06-2009. 
(2) Redação dada pela Resolução CFC nº 1.359-11, DOU de 21-10-2011. 
(3) Redação dapa pela NBC TG 20 (R1), publicada no DOU de 06-11-2015. 
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NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE 
NBC TG 21 (R3) – DEMONSTRAÇÃO INTERMEDIÁRIA 

 
A letra R mais o número que identifica sua alteração (R1, R2, ...) foi adicionada à sigla da 
Norma para identificar o número da consolidação e facilitar a pesquisa no site do CFC. As 
citações desta Norma em outras é identifica pela sua sigla sem a referência a R1, R2, pois, essas 
referências são sempre da norma em vigor, evitando, assim, que em cada alteração da norma 
não haja necessidade de se ajustar as citações em outras normas. 

 
Índice Item 
OBJETIVO   
ALCANCE 1 – 3 
DEFINIÇÕES 4 
CONTEÚDO DA DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL INTERMEDIÁRIA 5 – 25 
Componentes mínimos de demonstração contábil intermediária 8 – 8A 
Forma e conteúdo da demonstração contábil intermediária 9 – 14 
Eventos e transações significativos (2) 15 – 18 
Outras divulgações (2) 16A 
Divulgação em conformidade com normas do CFC 19 
Períodos para os quais demonstrações contábeis intermediárias devem ser 
apresentadas 

20 – 22 

Materialidade 23 – 25 
DIVULGAÇÃO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ANUAIS 26 – 27 
RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO 28 – 42  
Mesmas políticas contábeis que as anuais 28 – 36  
Receita recebida sazonalmente, ciclicamente ou ocasionalmente 37 – 38 
Custo incorrido não homogeneamente durante o exercício social 39 
Aplicando os princípios de reconhecimento e mensuração 40 
Uso de estimativa 41 – 42 
REAPRESENTAÇÃO DE DEMONSTRAÇÕES DE PERÍODO INTERMEDI-
ÁRIO ANTERIOR 

43 – 45 

APÊNDICE A - Ilustração de períodos requeridos a serem apresentados  
APÊNDICE B - Exemplos de aplicação dos princípios de reconhecimento e 
mensuração 

 

APÊNDICE C - Exemplos do uso de estimativa 
APÊNDICE D - Demonstração contábil intermediária e perda por recupera-
bilidade (impairment)  

 

 

Objetivo 
 

O objetivo desta Norma é estabelecer o conteúdo mínimo de uma 
demonstração contábil intermediária e os princípios para reconheci-
mento e mensuração para demonstrações completas ou condensadas 
de período intermediário. Demonstrações intermediárias tempestivas e 
confiáveis aumentam a habilidade dos investidores, dos credores e de 
outros usuários a entender a capacidade de a entidade gerar lucros e 
fluxos de caixa e sua condição financeira e de liquidez. 
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Alcance 
 

1. Esta Norma não determina quais entidades devem divulgar ou 
publicar suas demonstrações contábeis intermediárias, ou com qual 
frequência ou prazo a partir do encerramento do período intermediá-
rio. Entretanto, governos, reguladores de mercado, bolsas de valores e 
órgãos contábeis frequentemente requerem que as entidades, cujos 
títulos de dívida ou patrimoniais sejam negociados publicamente, di-
vulguem ou publiquem suas demonstrações contábeis intermediárias. 
Esta Norma é aplicável se a entidade é requerida a divulgar ou a pu-
blicar demonstrações contábeis intermediárias de acordo com as nor-
mas do CFC. As companhias abertas, quando não exigido de forma 
diferente legalmente, são incentivadas a divulgar demonstrações con-
tábeis intermediárias de acordo com os princípios de reconhecimento, 
mensuração e de divulgação contidos nesta Norma. Especificamente, 
as companhias abertas são encorajadas a: (2) 

a) disponibilizar demonstrações contábeis intermediárias pelo 
menos semestralmente; e 

b) provê-las em até 60 dias após o fim do período intermediário. 
 

2. Cada demonstração contábil, anual ou intermediária, é avaliada 
individualmente com relação à conformidade às normas do CFC. O 
fato de que uma entidade pode não proporcionar demonstrações con-
tábeis intermediárias durante um exercício social em particular ou que 
pode disponibilizar demonstrações contábeis intermediárias que não 
estejam de acordo com esta Norma não implica que as demonstrações 
contábeis anuais não estejam de acordo com as normas do CFC. 

 

3. Se uma demonstração contábil intermediária de uma entidade é 
descrita como estando em conformidade com as normas do CFC, ela 
deve atender a todos os requisitos do item 19 desta Norma. O item 19 
requer certas divulgações sobre esse assunto. 

 

Definições 
 

4. Os termos a seguir são usados nesta Norma com os significa-
dos especificados: 

 

Período intermediário é um período inferior àquele do exercício 
social completo. 
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Demonstração contábil intermediária significa uma demonstração 
contábil contendo um conjunto completo de demonstrações contábeis 
(assim como descrito na NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações 
Contábeis) ou um conjunto de demonstrações contábeis condensadas 
(assim como descrito nesta Norma) de período intermediário. 

 

Conteúdo da demonstração contábil intermediária 
 

5. A NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis 
define um conjunto completo de demonstrações contábeis como inclu-
indo os seguintes componentes: 

a) balanço patrimonial do período; 
b) demonstração do resultado do período; 
ba) demonstração do resultado abrangente do período; 
c) demonstração das mutações do patrimônio líquido do período; 
d) demonstração dos fluxos de caixa do período; 
da) demonstração do valor adicionado do período, conforme 

NBC TG 09, se exigido legalmente ou por algum órgão regulador ou 
mesmo se apresentada voluntariamente; 

e) notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis signi-
ficativas e outras informações explicativas; (5) 

ea) informações comparativas com o período anterior, conforme 
especificado nos itens 38 e 38A da NBC TG 26; (3) 

f) o balanço patrimonial do início do período mais antigo, compa-
rativamente apresentado, quando a entidade aplica uma política contábil 
retrospectivamente ou procede à republicação ou à reapresentação re-
trospectiva de itens das demonstrações contábeis, ou ainda quando pro-
cede à reclassificação de itens de suas demonstrações contábeis. (2) 

 

6. Pelo interesse de tempestividade e considerações de custos, 
bem como para evitar repetições de informações previamente divulga-
das, a entidade pode ser requerida a divulgar menos informações nos 
períodos intermediários do que em suas demonstrações contábeis anu-
ais. Esta Norma define o conteúdo mínimo da demonstração contábil 
intermediária como sendo demonstrações contábeis condensadas e 
notas explicativas selecionadas. A demonstração contábil intermediá-
ria tem como objetivo prover atualização com base nas últimas de-
monstrações contábeis anuais completas. Portanto, elas focam em 
novas atividades, eventos e circunstâncias e não duplicam informa-
ções previamente reportadas. 
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7. Esta Norma não proíbe ou desencoraja as entidades de divulgarem 
ou publicarem o conjunto completo de demonstrações contábeis (como 
descrito na NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis) 
nos seus relatórios intermediários, em vez das demonstrações contábeis 
condensadas e das notas explicativas selecionadas. Esta Norma também 
não proíbe ou desencoraja as entidades de incluírem nas demonstrações 
contábeis condensadas mais do que os itens mínimos ou notas explicati-
vas selecionadas de acordo com esta Norma. As orientações de reconhe-
cimento e mensuração desta Norma também se aplicam às demonstrações 
contábeis completas que sejam apresentadas para os períodos intermediá-
rios, e tais demonstrações devem incluir todas as divulgações requeridas 
por esta Norma (particularmente as notas explicativas selecionadas do 
item 16A), assim como também aquelas requeridas por outras normas. (2) 

 

Componentes mínimos de demonstração contábil intermediária 
 

8. A demonstração contábil intermediária deve incluir, pelo me-
nos, os seguintes componentes: 

a) balanço patrimonial condensado; 
b) demonstração condensada do resultado; 
c) demonstração condensada do resultado abrangente; 
d) demonstração condensada das mutações do patrimônio líquido; 
e) demonstração condensada dos fluxos de caixa; 
f) notas explicativas selecionadas. 
 

8A. A demonstração do resultado abrangente pode ser apresentada 
como parte da demonstração das mutações do patrimônio líquido. Veja-se 
a NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis. 

 

Forma e conteúdo da demonstração contábil intermediária 
 

9. Caso a entidade divulgue ou publique o conjunto completo de 
demonstrações contábeis no seu relatório intermediário, a forma e o 
conteúdo dessas demonstrações devem estar em conformidade com os 
requisitos da NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contá-
beis para o conjunto completo de demonstrações contábeis. 

 

10. Se a entidade divulga ou publica o conjunto de demonstrações 
contábeis condensadas nos seus relatórios intermediários, tais demonstra-
ções condensadas devem incluir, no mínimo, cada um dos grupos ou 
subgrupos de contas e seus totais que foram apresentados nas demonstra-
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ções contábeis anuais mais recentes e as notas explicativas selecionadas 
como requeridas por esta Norma. Linhas de itens adicionais devem ser 
incluídas caso suas omissões façam com que a demonstração contábil 
intermediária fique enganosa. (2) 

 

11. Na demonstração que apresenta os componentes do resultado 
de período intermediário, a entidade deve apresentar o lucro por ação 
básico e diluído para esse período quando a entidade está ao alcance 
da NBC TG 41 – Resultado por Ação. 

 

11A. Eliminado. (2) 

 

12. A NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis 
proporciona orientação para a estrutura das demonstrações contábeis. 
O Guia de Implementação da NBC TG 26 – Apresentação das De-
monstrações Contábeis ilustra modos pelos quais o balanço patrimoni-
al, a demonstração do resultado abrangente e a demonstração das mu-
tações do patrimônio líquido devem ser apresentadas. 

 

13. Eliminado. 
 

14. A demonstração contábil intermediária é preparada em bases 
consolidadas se as demonstrações contábeis anuais mais recentes da enti-
dade forem consolidadas. As demonstrações contábeis separadas ou indi-
viduais da controladora não são consistentes ou comparáveis com as de-
monstrações contábeis consolidadas anuais mais recentes. Se as demons-
trações contábeis da entidade incluírem as demonstrações contábeis sepa-
radas ou individuais da controladora em adição às demonstrações contá-
beis consolidadas, esta Norma não requer nem proíbe a inclusão das de-
monstrações contábeis separadas ou individuais da controladora no seu 
relatório intermediário. 

 

Eventos e transações significativos (2) 

 

15. A entidade deve incluir em suas demonstrações contábeis in-
termediárias uma explicação dos eventos e transações que sejam signi-
ficativos para a compreensão das mudanças patrimoniais, econômicas e 
financeiras da entidade e seu desempenho desde o término do último 
exercício social. A informação divulgada com relação a esses eventos e 
transações deve ser utilizada para atualização de informações relevantes 
apresentadas nas demonstrações contábeis anuais mais recentes. (2) 
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15A. O usuário de demonstração contábil intermediária da enti-
dade também deve ter acesso à última demonstração contábil anual. É 
desnecessário, portanto, que as notas explicativas da demonstração 
contábil intermediária proporcionem atualizações relativamente insig-
nificantes às informações que já foram divulgadas nas notas explicati-
vas das demonstrações contábeis anuais mais recentes. (2) 

 
15B. A relação a seguir contempla uma lista, não exaustiva, de 

eventos e transações para os quais a divulgação é requerida, caso se-
jam considerados significativos: (2) 

(a) redução de estoques ao valor líquido de realização e reversão 
desses ajustes; (2) 

(b) reconhecimento de ajustes ao valor recuperável (impairment) 
de ativos financeiros, de ativos imobilizados, de ativos intangíveis, ou 
de outros ativos e reversão desses ajustes; (2) 

(c) reversão de quaisquer provisões para custos de reestrutura-
ção; (2) 

(d) aquisições e baixas de itens do ativo imobilizado; (2) 
(e) assunção de compromissos para aquisição de itens do ativo 

imobilizado; (2) 
(f) liquidações de processos judiciais ou administrativos; (2) 
(g) retificações de erros de períodos anteriores; (2) 
(h) alterações nos negócios ou nas circunstâncias econômicas 

que afetam o valor justo dos ativos financeiros e dos passivos finan-
ceiros da entidade, sejam esses ativos e passivos reconhecidos pelo 
valor justo ou pelo custo amortizado; (2) 

(i) qualquer não atendimento de prazos de pagamento de em-
préstimos ou quebra de contrato de empréstimo que não tenha sido 
solucionado ao término ou antes do término do período de reporte; (2) 

(j) transações com partes relacionadas; (2) 
(k) transferências entre níveis hierárquicos de valor justo, utili-

zados para mensuração a valor justo de instrumentos financeiros; (2) 
(l) mudanças na classificação de ativos financeiros como resul-

tado de alteração no propósito ou no uso desses ativos; e (2) 
(m) mudanças nos passivos contingentes ou ativos contingentes. (2) 
 
15C. As normas do CFC, individualmente, fornecem orientação 

acerca de como proceder na divulgação requerida para muitos dos 
itens listados no item 15B. Quando um evento ou transação é signifi-
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cativo para a compreensão das mudanças observadas na posição pa-
trimonial, econômica e financeira da entidade e no seu desempenho, 
desde o término do período anual relativo ao último exercício social, 
suas demonstrações intermediárias devem conter explicações acerca 
deles e uma atualização das informações relevantes incluídas nas de-
monstrações contábeis do último exercício social. (2) 

 

16. Eliminado. (2) 
 

Outras divulgações (2) 

 

16A. Adicionalmente à divulgação de eventos e transações signi-
ficativos, de acordo com os itens 15 a 15C, a entidade deve incluir as 
seguintes informações nas notas explicativas das demonstrações con-
tábeis intermediárias ou em qualquer outro lugar dessas demonstra-
ções. As seguintes divulgações devem ser feitas tanto nas demonstra-
ções contábeis intermediárias ou incorporadas por referência cruzada a 
partir das demonstrações contábeis intermediárias para outra demons-
tração (como comentário da administração ou relatório de risco) que 
estejam disponíveis para os usuários das demonstrações contábeis nas 
mesmas condições das demonstrações contábeis intermediárias e ao 
mesmo tempo. Se os usuários das demonstrações contábeis não têm 
acesso às informações incorporadas por referência cruzada, nas mes-
mas condições e ao mesmo tempo, o relatório financeiro intermediário 
está incompleto. Elas devem ser normalmente divulgadas com base no 
acumulado do ano até a data (year-to-date basis): (5) 

(a) uma declaração de que as políticas contábeis e os métodos 
de cálculo são os mesmos nas demonstrações contábeis intermediárias, 
quando comparados com a demonstração contábil anual mais recente; 
ou, se tais políticas e métodos foram alterados, uma descrição da natu-
reza e dos efeitos dessa mudança; (2) 

(b) comentários explicativos sobre operações intermediárias sa-
zonais ou cíclicas; (2) 

(c) a natureza e os montantes dos itens não usuais em função de 
sua natureza, tamanho ou incidência que afetaram os ativos, os passi-
vos, o patrimônio líquido, o resultado líquido ou os fluxos de caixa; (2) 

(d) a natureza e os valores das alterações nas estimativas de 
montantes divulgados em período intermediário anterior do ano cor-
rente ou alterações das estimativas dos montantes divulgados em perí-
odos anuais anteriores; (2) 

(e) emissões, recompras e resgates de títulos de dívida e de títu-



 647

los patrimoniais; (2) 
(f) dividendos pagos (agregados ou por ação) separadamente 

por ações ordinárias e por outros tipos e classes de ações; (2) 
(g) as seguintes informações por segmento (divulgação de in-

formação por segmento é requerida nas demonstrações contábeis in-
termediárias da entidade somente quando a NBC TG 22 – Informa-
ções por Segmento determinar que a entidade evidencie informações 
por segmento em suas demonstrações contábeis anuais): (2) 

(i)  receitas de clientes externos, se incluídas na medição do 
resultado do segmento, revisada pelo principal tomador de deci-
sões operacionais da entidade, ou apresentada regularmente ao 
principal tomador de decisões operacionais da entidade; (2) 

(ii)  receitas intersegmentos, se incluídas na medição do re-
sultado do segmento, revisada pelo principal tomador de decisões 
operacionais da entidade, ou apresentada regularmente ao princi-
pal tomador de decisões operacionais da entidade; (2) 

(iii)  mensuração do resultado por segmento; (2) 
(iv)  ativos totais para os quais tenha havido mudança signifi-

cativa dos montantes evidenciados na última demonstração contá-
bil anual; (2) 

(v)  descrição das diferenças com relação à última demons-
tração contábil anual da base de segmentação ou da base de men-
suração dos resultados por segmento; (2) 

(vi)  conciliação do total dos resultados dos segmentos repor-
táveis com o resultado antes dos tributos da entidade e antes das 
operações descontinuadas. Entretanto, se a entidade alocar aos 
segmentos reportáveis itens tais como despesa de tributo sobre o 
lucro, a entidade pode conciliar o total dos resultados dos segmen-
tos com o resultado total da entidade após esses itens. Itens de 
conciliação material devem ser separadamente identificados e 
descritos em tais conciliações; (2) 
(h) eventos subsequentes ao fim do período intermediário que 

não tenham sido refletidos nas demonstrações contábeis do período 
intermediário; (2) 

(i) efeito de mudanças na composição da entidade durante o pe-
ríodo intermediário, incluindo combinação de negócios, obtenção ou 
perda de controle de controladas e investimentos de longo prazo, rees-
truturações e operações descontinuadas. No caso de combinação de 
negócios, a entidade deve divulgar as informações requeridas pela 
NBC TG 15 – Combinação de Negócios; (2) 
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(j) para instrumentos financeiros, as divulgações sobre valor 
justo exigidas pelos itens 91 a 93(h), 94 a 96, 98 e 99 da NBC TG 46 – 
Mensuração do Valor Justo e pelos itens 25, 26 e 28 a 30 da NBC TG 
40 – Instrumentos Financeiros: Evidenciação; (3) 

 

(k) para entidades que se tornarem ou que deixarem de ser enti-
dades de investimento, conforme definido na NBC TG 36 – Demons-
trações Consolidadas, as divulgações do item 9B da NBC TG 45. (4) 

 

17. Eliminado. (2) 
 

18. Eliminado. (2) 
 

Divulgação em conformidade com normas do CFC 
 

19. Se as demonstrações contábeis intermediárias da entidade estão 
de acordo com esta Norma, tal fato deve ser evidenciado. A demonstra-
ção contábil intermediária não deve ser descrita como estando de acordo 
com as normas do CFC, a menos que cumpra com todos os requerimen-
tos das normas, interpretações e comunicados técnicos do CFC. 

 

Períodos para os quais demonstrações contábeis 
intermediárias devem ser apresentadas 
 

20. Demonstrações contábeis intermediárias devem incluir as 
demonstrações contábeis (condensadas ou completas) para os seguin-
tes períodos: 

a) balanço patrimonial ao fim do período intermediário corrente e 
o balanço patrimonial comparativo do final do exercício social ime-
diatamente anterior; (2) 

b) demonstração do resultado e demonstração do resultado abran-
gente do período intermediário corrente e acumulado no exercício social 
corrente, comparadas com as dos períodos intermediários do exercício 
social anterior (corrente e acumulado no ano). Conforme permitido na 
NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, a demonstra-
ção do resultado abrangente poderá ser apresentada em demonstrativo 
próprio ou incluída dentro das mutações do patrimônio líquido; (2) 

c) demonstração das mutações do patrimônio líquido acumuladas 
no ano, com demonstração comparativa também acumulada do exercí-
cio social anterior; (2) 

d) demonstração dos fluxos de caixa acumulados no ano, com 
demonstração comparativa também acumulada do exercício social 
anterior. (2) 
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21. Para a entidade cujos negócios sejam altamente sazonais, po-
dem ser úteis informações financeiras para os últimos doze meses 
terminados no final do período intermediário e para os doze meses 
anteriores comparáveis. Portanto, entidades cujos negócios são alta-
mente sazonais são encorajadas a considerar a divulgação de tais in-
formações em adição às informações referidas no item anterior. (2) 

 

22. O Apêndice A ilustra os períodos requeridos a serem apresen-
tados por entidade que divulga semestralmente e para a entidade que 
divulga trimestralmente. 

 

Materialidade 
 

23. Na decisão de como se reconhecer, mensurar, classificar ou 
evidenciar um item na demonstração contábil intermediária, a materia-
lidade deve ser avaliada com relação às informações do período in-
termediário. Ao serem feitas tais avaliações de materialidade, deve ser 
reconhecido que as mensurações intermediárias podem estar assenta-
das em estimativas de maneira mais extensa do que as mensurações 
que são feitas nas demonstrações contábeis anuais. (2) 

 

24. A NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis 
e a NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Reti-
ficação de Erro definem como material um item se a sua omissão ou 
incorreção puder influenciar decisões econômicas dos usuários das 
demonstrações contábeis. A NBC TG 26 – Apresentação das Demons-
trações Contábeis requer divulgações separadas de itens materiais, 
incluindo (por exemplo) operações descontinuadas; e a NBC TG 23 
requer divulgação de alterações de estimativas contábeis, erros e alte-
rações de políticas contábeis. As duas normas não contêm orientações 
quantitativas com relação à materialidade. 

 

25. Enquanto o julgamento é sempre requerido na avaliação de 
materialidade, as decisões de reconhecimento e divulgação desta 
Norma se baseiam nas informações do próprio período intermediário 
por razões de compreensibilidade e dos números intermediários. En-
tão, por exemplo, itens não usuais, mudanças de políticas contábeis ou 
estimativas e erros são reconhecidos e evidenciados com base na ma-
terialidade com relação às informações do período intermediário para 
evitar inferências enganosas que podem resultar da não divulgação. O 
objetivo principal é assegurar que a demonstração contábil intermediá-
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ria inclua todas as informações que são relevantes para a compreensão 
das mudanças patrimoniais, econômicas e financeiras da entidade e 
seu desempenho durante o período intermediário. (2) 

 

Divulgação nas demonstrações contábeis anuais 
 

26. Se a estimativa de um montante reportado em período interme-
diário for alterada significativamente durante o período intermediário 
final do exercício social, mas um reporte financeiro separado não tiver 
sido divulgado ou publicado para aquele período intermediário, a nature-
za e o montante da alteração da estimativa devem ser evidenciados em 
nota explicativa das demonstrações contábeis anuais daquele exercício 
social. (2) 

 
27. A NBC TG 23 requer divulgação da natureza e (caso aplicá-

vel) do montante da alteração de estimativa que tenha tanto um efeito 
material no período corrente quanto tenha um efeito material esperado 
em períodos subsequentes. O item 16A(d) desta Norma requer divul-
gações similares para um período intermediário. Exemplos incluem 
alterações de estimativas do período intermediário final referentes a 
perdas de estoques, reestruturações ou perdas por impairment que 
foram divulgadas em períodos intermediários anteriores do exercício 
social. As divulgações requeridas pelo item anterior são consistentes 
com os requerimentos da NBC TG 23 e têm a intenção de estreitar o 
alcance – com relação somente às alterações de estimativas. A entida-
de não é requerida a incluir informações adicionais de período inter-
mediário nas suas demonstrações contábeis anuais. (2) 

 

Reconhecimento e mensuração 
 

Mesmas políticas contábeis que as anuais 
 

28. A entidade deve aplicar as mesmas políticas contábeis nas su-
as demonstrações contábeis intermediárias que são aplicadas nas de-
monstrações contábeis anuais, com exceção de alterações de políticas 
contábeis feitas depois da data da mais recente demonstração contábil 
anual, as quais irão ser refletidas nas próximas demonstrações contá-
beis anuais. Entretanto, a frequência de reporte da entidade (anual, 
semestral ou trimestral) não deve afetar a mensuração de seus resulta-
dos anuais. Para atingir esse objetivo, as mensurações dos períodos 
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intermediários devem ser feitas com base no acumulado do ano até a 
data (year-to-date basis). (2) 

 
29. O requerimento de que as entidades apliquem, nas suas de-

monstrações contábeis intermediárias, as mesmas políticas contábeis 
que são aplicadas nas demonstrações contábeis anuais pode parecer 
sugerir que as mensurações do período intermediário são feitas como 
se cada período intermediário se comportasse como se fosse um perí-
odo de reporte independente. Entretanto, por dispor que a frequência 
dos relatórios das entidades não deve afetar as mensurações dos resul-
tados anuais, o item 28 reconhece que um período intermediário é 
parte de um período financeiro mais amplo. As mensurações com base 
no acumulado do ano até a data (year-to-date basis) podem envolver 
alterações em estimativas de montantes divulgados em períodos in-
termediários anteriores do período financeiro corrente. Mas os princí-
pios de reconhecimento de ativos, passivos, receitas e despesas para 
esses períodos intermediários são os mesmos que os das demonstra-
ções contábeis anuais. (2) 

 

30. Para ilustrar: 
a) os princípios para reconhecimento e mensuração de perdas de es-

toques para ajuste ao valor líquido de realização, reestruturações ou 
perdas por redução ao valor recuperável (impairments) de período 
intermediário são os mesmos que seriam adotados se a entidade fosse 
preparar somente as demonstrações contábeis anuais. Entretanto, se tais 
itens forem reconhecidos e mensurados em período intermediário e a 
estimativa mudar em período intermediário subsequente daquele mesmo 
exercício social, as estimativas originais são alteradas em períodos inter-
mediários subsequentes tanto por contabilização de montante adicional de 
perda quanto por reversão de montante previamente reconhecido; (2) 

b) os custos que não se enquadram na definição de ativo ao final 
de um período intermediário não devem ser diferidos no balanço pa-
trimonial, seja para aguardar informações futuras quanto ao seu en-
quadramento na definição de ativo, seja para fins de nivelamento de 
resultados (smooth earnings) ao longo dos períodos intermediários 
dentro do exercício social; e (2) 

c) despesa com imposto de renda e contribuição social é reconhe-
cida em cada período intermediário com base na melhor estimativa da 
alíquota média efetiva ponderada anual esperada para o exercício so-
cial completo. Montantes contabilizados de despesa de tributo sobre o 
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lucro e contribuição social de um período intermediário devem ser 
ajustados em períodos subsequentes daquele exercício social se as 
estimativas da alíquota anual de tributo mudarem. 

 
31. Pela NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL – Estrutura 

Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações 
Contábeis, reconhecimento é o “processo que consiste em incorporar 
ao balanço patrimonial ou à demonstração do resultado um item que 
se enquadre na definição de um elemento e que satisfaça os critérios 
de reconhecimento”. As definições de ativos, passivos, receitas e des-
pesas são fundamentais para o reconhecimento ao fim de ambos os 
períodos de reporte anuais e intermediários. (2) 

 
32. Para ativos, os mesmos testes de benefícios econômicos futu-

ros são aplicáveis tanto nas datas intermediárias quanto nos períodos 
financeiros anuais. Custos que, por sua natureza, não se qualificariam 
como ativos ao final do exercício social também não se qualificam em 
datas intermediárias. Similarmente, um passivo ao fim de um período 
intermediário de reporte deve representar uma obrigação existente 
àquela data, assim como deve representar ao fim do exercício social. 

 
33. Característica essencial de receitas e despesas é que as entradas e 

as saídas de ativos e passivos correspondentes já ocorreram. Se tais entra-
das e saídas já ocorreram, as correspondentes receitas e despesas são 
reconhecidas, caso contrário não são reconhecidas. A NBC TG 
ESTRUTURA CONCEITUAL – Estrutura Conceitual para a Elaboração 
e Apresentação das Demonstrações Contábeis mencionam que “despesas 
são reconhecidas na demonstração do resultado quando surge um decrés-
cimo, que possa ser determinado em bases confiáveis, nos futuros benefí-
cios econômicos provenientes da diminuição de um ativo ou do aumento 
de um passivo... A NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL não autoriza 
o reconhecimento de itens no balanço patrimonial que não satisfaçam à 
definição de ativos ou passivos.” (2) 

 

34. Na mensuração de ativos, passivos, receitas, despesas e fluxos 
de caixa divulgados nas demonstrações contábeis, a entidade que re-
porta somente em termos anuais é capaz de levar em consideração 
informações que se tornam disponíveis durante o exercício social. 
Suas mensurações são, efetivamente, com base no acumulado do ano 
até a data (year-to-date basis). (2) 

 



 653

35. A entidade que divulga semestralmente deve usar informa-
ções disponíveis no meio do ano, ou logo após, para fazer a mensura-
ção nas suas demonstrações contábeis para o período de seis meses e 
informações disponíveis no final do ano ou logo após para fazer a 
mensuração nas suas demonstrações contábeis para o período de doze 
meses. As mensurações de doze meses vão refletir possíveis alterações 
nas estimativas de montantes divulgados para o primeiro período de 
seis meses. Os montantes reportados nas demonstrações contábeis 
intermediárias para o primeiro período de seis meses não devem ser 
ajustados retrospectivamente. Os itens 16A(d) e 26 requerem, entre-
tanto, que a natureza e o montante de quaisquer alterações significati-
vas nas estimativas sejam evidenciados. (2) 

 

36. A entidade que divulga mais frequentemente do que semes-
tralmente mensura receitas e despesas com base no acumulado do ano 
até a data (year-to-date basis) para cada período intermediário usando 
informações disponíveis quando cada conjunto de demonstrações esti-
ver sendo elaborado. Montantes de receitas e despesas divulgados em 
períodos intermediários correntes vão refletir qualquer alteração de 
estimativas de valores divulgados em períodos intermediários anterio-
res do exercício social. Os montantes divulgados em período interme-
diário anterior não são ajustados retrospectivamente. Os itens 16A(d) 
e 26 requerem, entretanto, que a natureza e o montante de qualquer 
alteração significativa nas estimativas sejam evidenciados. (2) 

 

Receita recebida sazonalmente, ciclicamente 
ou ocasionalmente 
 

37. Receitas que são recebidas sazonalmente, ciclicamente ou o-
casionalmente dentro do exercício social não devem ser antecipadas 
ou diferidas nas datas intermediárias se a antecipação ou o diferimento 
não for apropriado no fim do exercício social da entidade. 

 

38. Exemplos dessa situação incluem receita de dividendos, royal-
ties e subvenções governamentais. Adicionalmente, algumas entidades 
consistentemente ganham mais receitas em certos períodos intermediá-
rios do exercício social do que em outros períodos intermediários, co-
mo, por exemplo, receitas sazonais de varejistas. Tais receitas devem 
ser reconhecidas quando elas ocorrem. (2) 
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Custo incorrido não homogeneamente durante 
o exercício social 
 

39. Custos que são incorridos de maneira não homogênea durante 
o exercício social da entidade devem ser antecipados ou diferidos se, e 
somente se, também for apropriado antecipar ou diferir tais tipos de 
custos ao fim do exercício social. 

 
Aplicando os princípios de reconhecimento e mensuração 
 
40. O Apêndice B proporciona exemplos de como aplicar os 

princípios gerais de reconhecimento e mensuração estipulados nos 
itens de 28 a 39. 

 

Uso de estimativa 
 

41. Os procedimentos de mensuração a serem aplicados na de-
monstração contábil intermediária devem ser designados de modo a 
assegurar que as informações resultantes sejam confiáveis e que todas 
as informações contábeis materiais relevantes para a compreensão da 
posição patrimonial, econômica e financeira da entidade e do seu de-
sempenho sejam adequadamente divulgadas. Embora as mensurações, 
em ambos os relatórios anuais e intermediários, sejam geralmente base-
adas em estimativas razoáveis, a elaboração das demonstrações contá-
beis intermediárias geralmente requer maior uso de métodos de estima-
tivas do que a elaboração das demonstrações contábeis anuais. (2) 

 
42. O Apêndice C proporciona exemplos do uso de estimativas 

nos períodos intermediários. 
 
Reapresentação de demonstrações de período intermediário 
anterior 
 
43. A alteração de política contábil, que não seja por especifica-

ção de nova norma, deve ser refletida: 
a) por reapresentação das demonstrações contábeis de períodos 

intermediários anteriores do exercício social corrente e das demons-
trações contábeis comparáveis de períodos intermediários de qualquer 
exercício social anterior que serão reapresentadas nas demonstrações 
contábeis anuais de acordo com a NBC TG 23 – Políticas Contábeis, 
Mudança de Estimativa e Retificação de Erro; ou 
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b) quando for impraticável determinar os efeitos cumulativos no iní-
cio do exercício social da aplicação da nova política contábil a todos os 
períodos anteriores, mediante ajuste das demonstrações contábeis de pe-
ríodos intermediários anteriores do exercício social corrente e das de-
monstrações intermediárias comparáveis dos exercícios sociais anteriores, 
por aplicação da nova política contábil prospectivamente a partir da data 
mais antiga que for aplicável. (2) 

 

44. O objetivo do princípio precedente é assegurar que uma única 
política contábil seja aplicada a uma classe particular de transações ao 
longo de todo o exercício social. Pela NBC TG 23, uma mudança de 
política contábil é refletida pela aplicação retrospectiva, para o máximo 
de períodos anteriores possíveis, com a reapresentação das demonstra-
ções contábeis desses períodos anteriores. Entretanto, se o montante 
acumulado do ajuste referente aos exercícios sociais anteriores for im-
praticável de ser determinado, então, pela NBC TG 23, a nova política 
contábil é aplicada prospectivamente a partir da data mais antiga que for 
praticável. O efeito do princípio no item 43 é requerer que, dentro do 
exercício social, corrente, qualquer mudança de política contábil seja 
aplicada retrospectivamente ou, se isso não for praticável, prospectiva-
mente, desde, no máximo, o início do exercício. (2) 

 

45. Permitir que mudanças contábeis sejam refletidas em uma da-
ta intermediária dentro do exercício social seria permitir que duas 
políticas contábeis distintas fossem aplicadas a uma classe particular 
de transações dentro de um único exercício. O resultado implicaria 
dificuldades de alocações intermediárias, resultados operacionais obs-
curos e análise e compreensibilidade prejudicadas para as informações 
do período intermediário. (2) 

 

Em razão dessas alterações, as disposições não alteradas desta norma 
são mantidas e a sigla da NBC TG 21 (R2), publicada no DOU, Seção 
1, de 17-4-2014, passa a ser NBC TG 21 (R3). 

 

As alterações desta norma entram em vigor na data de sua publicação, 
aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2016. 

 

Brasília, 23 de outubro de 2015. 
 

José Martonio Alves Coelho – Presidente 
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Apêndice A 
Ilustração de períodos requeridos a serem apresentados 
 
(Este Apêndice, que acompanha, mas não é parte desta Norma, pro-
porciona exemplos para ilustrar a aplicação do princípio do item 20). 
 
Entidade que divulga ou publica demonstrações contábeis 
intermediárias semestralmente 
 

A1. O exercício social da entidade acaba em 31 de dezembro (a-
no calendário). A entidade vai apresentar as seguintes demonstrações 
contábeis (condensadas ou completas) no seu relatório intermediário 
semestral de 30 de junho de 20X1: 
 
Balanço Patrimonial: 
Em   30 de junho de 20X1  31 de dezembro de 20X0 
 
Demonstração do Resultado e do Resultado Abrangente: 
6 meses finalizando em 30 de junho de 20X1  30 de junho de 20X0 
 
Demonstração dos Fluxos de Caixa: 
6 meses finalizando em 30 de junho de 20X1  30 de junho de 20X0 
 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido: 
6 meses finalizando em 30 de junho de 20X1  30 de junho de 20X0 
 
Entidade que divulga ou publica demonstrações contábeis 
intermediárias trimestralmente 
 

A2. O exercício social da entidade acaba em 31 de dezembro (a-
no calendário). A entidade vai apresentar as seguintes demonstrações 
contábeis (condensadas ou completas) nos seus três relatórios inter-
mediários trimestrais, de 31 de março de 20X1 (1º trim 20X1), de 30 
de junho de 20X1 (2º trim 20X1) e de 30 de setembro de 20X1 (3º 
trim 20X1): 
 
Balanço Patrimonial no final do período intermediário e balanço comparativo do ano 
financeiro imediatamente anterior: 
   31-mar-20X1 e 31-dez-20X0 
   30-jun-20X1 e 31-dez-20X0 
   30-set-20X1 e 31-dez-20X0 
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Demonstrações do Resultado e do Resultado Abrangente do período intermediá-
rio corrente e acumulado do ano, comparadas com os mesmos períodos do ano 
anterior: 
 
1º Trim 20X1: 
(três meses) 01-jan-20X1 a 31-mar-20X1  e 01-jan-20X0 a 31-mar-20X0  
 
2º Trim 20X1: 
(seis meses) 01-jan-20X1  a 30-jun-20X1  e 01-jan-20X0 a 30-jun-20X0 
(três meses) 01-abr-20X1 a 30-jun-20X1  e 01-abr-20X0 a 30-jun-20X0  
 
3º Trim 20X1: 
(nove meses) 01-jan-20X1 a 30-set-20X1  e 01-jan-20X0 a 30-set-20X0 
(três meses)  01-jul-20X1  a 30-set-20X1  e 01-jul-20X0 a 30-set-20X0 
 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido acumulada no ano até a data 
do período intermediário, comparada com o mesmo período do ano anterior: 
 
1º Trim 20X1: 
(três meses) 01-jan-20X1 a 31-mar-20X1  e 01-jan-20X0 a 31-mar-20X0  
2º Trim 20X1: 
(seis meses) 01-jan-20X1 a 30-jun-20X1  e 01-jan-20X0 a 30-jun-20X0 
3º Trim 20X1:  
(nove meses) 01-jan-20X1 a 30-set-20X1  e 01-jan-20X0 a 30-set-20X0 
 
Demonstração dos Fluxos de Caixa acumulada no ano até a data do período 
intermediário, comparada com o mesmo período do ano anterior: 
 
1º Trim 20X1: 
(três meses) 01-jan-20X1 a 31-mar-20X1  e 01-jan-20X0 a 31-mar-20X0  
2º Trim 20X1: 
(seis meses) 01-jan-20X1 a 30-jun-20X1  e 01-jan-20X0 a 30-jun-20X0 
3º Trim 20X1:  
(nove meses) 01-jan-20X1 a 30-set-20X1  e 01-jan-20X0 a 30-set-20X0 
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Apêndice B (2) 

Exemplos de aplicação dos princípios de reconhecimento 
e mensuração 

 
(Este Apêndice, que acompanha, mas não é parte desta Norma, pro-
porciona exemplos de aplicação dos princípios gerais de reconheci-
mento e mensuração estabelecidos nos itens 28 a 39). 

 
Tributos sobre a folha de pagamento do empregador e contribu-

ição previdenciária 
 
B1. Se os tributos incidentes sobre a folha de pagamento ou con-

tribuições a fundos de previdência patrocinados pelo Estado são esti-
pulados em bases anuais, a correspondente despesa do empregador 
deve ser reconhecida no período intermediário, usando-se a estimativa 
de taxa média efetiva anual de impostos sobre a folha de pagamento 
ou taxa de contribuição, mesmo que grande parte dos pagamentos seja 
feita logo no início do exercício social. Um exemplo comum seria um 
tributo incidente sobre a folha de pagamento ou uma contribuição de 
seguridade que sejam impostos até certo nível máximo de renda por 
empregado. Para empregados com renda mais alta, a renda máxima 
obrigatória seria alcançada antes do fim do exercício social e o empre-
gador não faria nenhum outro pagamento até o final do ano. 

 
Principais manutenções e renovações periódicas 
 
B2. O custo de uma grande manutenção ou revisão periódica pla-

nejada ou outro gasto sazonal que são esperados para ocorrer mais ao 
final do ano não são antecipados para propósito de relatórios interme-
diários, a menos que um evento tenha imputado à entidade uma obri-
gação legal ou construtiva. A mera intenção ou necessidade de incor-
rer em gastos relacionados a eventos futuros não são suficientes para o 
surgimento da obrigação. 

 
Provisão 
 
B3. A provisão deve ser reconhecida quando a entidade realmen-

te não tiver alternativa realista, a não ser a transferência de benefícios 
econômicos, como resultado de evento que tiver criado obrigação 
legal ou construtiva. O montante da obrigação deve ser ajustado para 
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cima ou para baixo, com os correspondentes ganhos ou perdas reco-
nhecidos na demonstração do resultado, se as melhores estimativas da 
entidade sobre o montante da obrigação se alterarem. 

 
B4. Esta Norma requer que a entidade aplique o mesmo critério 

de reconhecimento e mensuração da provisão, tanto nos períodos in-
termediários quanto no encerramento do exercício social. A existência 
ou não existência de obrigação de se transferirem benefícios econômi-
cos não é função da amplitude do período de reporte. É uma questão 
de fato. 

 

Bônus de final de ano 
 

B5. A natureza dos bônus de final de ano varia bastante. Alguns 
são ganhos simplesmente pela continuidade do emprego durante um 
período de tempo. Alguns bônus são ganhos baseados em medidas 
mensais, trimestrais ou anuais de resultados operacionais. Eles podem 
ser puramente discricionários, contratuais ou baseados em anos de 
precedentes históricos. 

 

B6. Um bônus deve ser antecipado para finalidades de reporte in-
termediário se, e somente se: (a) o bônus é uma obrigação legal ou 
prática passada que faz com que o bônus seja uma obrigação não for-
malizada (construtiva) para a qual a entidade realmente não tem outra 
alternativa realista a não ser fazer os pagamentos; e (b) uma estimativa 
confiável das obrigações pode ser feita. A NBC TG 33 – Benefícios a 
Empregados proporciona orientação para isso. 

 
Pagamento de arrendamento contingente 
 
B7. Pagamentos de arrendamento contingentes podem ser um e-

xemplo de obrigação legal ou não formalizada (construtiva) que deve 
ser reconhecida como passivo. Se o contrato de arrendamento possuir 
previsão de pagamentos contingentes, baseados no alcance de deter-
minado nível de vendas anuais por parte do arrendatário, a obrigação 
pode surgir nos períodos intermediários do exercício social antes que 
o nível anual de vendas requerido tenha sido alcançado, se tal nível de 
vendas requerido for esperado ser atingido e a entidade, desse modo, 
não tiver alternativa realista a não ser a de fazer os futuros pagamentos 
do arrendamento. 
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Ativo intangível 
 

B8. A entidade deve aplicar a definição e os critérios de reconheci-
mento para ativos intangíveis da mesma maneira no período intermediário 
e no relatório anual. Custos incorridos antes de os critérios de reconheci-
mento dos ativos intangíveis serem satisfeitos devem ser reconhecidos 
como despesa. Custos incorridos após o ponto específico no tempo em que 
tais critérios são satisfeitos devem ser reconhecidos como parte do custo do 
ativo intangível. Custo diferido como ativo na demonstração contábil in-
termediária na expectativa de que o critério de reconhecimento seja satisfei-
to mais tarde no exercício social não é um procedimento justificável. 

 

Aposentadoria e pensão 
 

B9. Custos de aposentadorias e pensões para período intermediá-
rio devem ser calculados com base no acumulado do ano até a data 
(year-to-date basis), por meio de taxa atuarial determinada no encer-
ramento do exercício social anterior, ajustada por flutuações significa-
tivas de mercado desde aquele momento e por diminuições, liquida-
ções ou outros eventos singulares significativos. 

 

Férias, feriados e outras abstenções de curto prazo 
compensáveis 
 

B10. Abstenções compensáveis acumuladas são aquelas que pas-
sam de um período a outro e que podem ser usadas em períodos futu-
ros se o direito obtido no período corrente não for utilizado por com-
pleto. A NBC TG 33 – Benefícios a Empregados requer que a entida-
de mensure o custo esperado de uma obrigação pela acumulação das 
abstenções compensáveis no montante pelo qual a entidade espera 
pagá-las como resultado de direito não usado que tenha sido acumula-
do no encerramento do período de reporte. Esse princípio também 
deve ser aplicado no encerramento dos períodos de reporte intermediá-
rios. Igualmente, a entidade não deve reconhecer qualquer despesa ou 
passivo para abstenções compensáveis não acumuladas no encerra-
mento de um período de reporte intermediário, assim como também 
não as deve reconhecer no encerramento do período anual de reporte. 

 

Outros custos planejados que podem ser incorridos, 
porém irregulares  
 

B11. O orçamento da entidade pode incluir certos custos espera-
dos para serem incorridos irregularmente durante o exercício social, 
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tais como contribuições de caridade e custos de treinamento de em-
pregados. Tais custos geralmente são discricionários mesmo que se-
jam planejados e tendam a voltar a ocorrer ano a ano. Reconhecer uma 
obrigação ao término de período intermediário de reporte para tais 
custos que ainda não tenham sido incorridos geralmente não é consis-
tente com a definição de passivo. 

 

Mensurando os tributos sobre o lucro de período intermediário 
 

B12. Os tributos sobre o lucro de período intermediário são conta-
bilizados por competência usando a alíquota que deve ser aplicável ao 
lucro total anual esperado, ou seja, a alíquota média efetiva anual esti-
mada é aplicada ao lucro antes dos tributos no período intermediário. 

 

B13. Isso é consistente com o conceito básico estipulado no item 
28 por meio do qual os mesmos princípios contábeis de reconheci-
mento e mensuração devem ser aplicados, tanto nas demonstrações 
contábeis intermediárias quanto nas demonstrações contábeis anuais. 
Os tributos sobre o lucro devem ser computados em base anual. De-
vem ser calculados por meio da aplicação, ao lucro antes dos tributos 
intermediários, da alíquota que deverá ser aplicável ao lucro anual 
total esperado, ou seja, a alíquota efetiva média anual de cada tributo. 
Essa alíquota efetiva média anual deve refletir um misto de estruturas 
de alíquotas progressivas esperadas a serem aplicáveis ao lucro anual 
inteiro, incluindo alterações promulgadas ou substancialmente pro-
mulgadas nas alíquotas do tributo programadas para produzirem efeito 
mais próximo do encerramento do exercício social. A NBC TG 32 – 
Tributos sobre o Lucro proporciona orientação para alterações subs-
tanciais promulgadas nessas alíquotas. A alíquota média anual dos 
tributos sobre o lucro estimada deve ser reestimada com base no acu-
mulado do ano até a data (year-to-date basis), consistentemente com o 
item 28 desta Norma. O item 16A(d) requer a evidenciação de altera-
ções significativas de estimativas. 

 

B14. Na medida do possível, alíquotas médias anuais efetivas são 
estimadas distintamente para cada jurisdição fiscal e aplicadas indivi-
dualmente ao lucro intermediário antes dos tributos de cada jurisdição. 
Semelhantemente, se diferentes alíquotas de tributo são aplicáveis 
para diferentes categorias de lucro (tais como de ganhos de capital ou 
lucro ganho em setores em particular), na medida do possível, alíquotas 
individuais devem ser aplicadas para cada categoria individual de lucro 
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intermediário antes dos tributos. Enquanto o grau de precisão é desejá-
vel, isso pode não ser alcançável em todos os casos e a média ponderada 
das alíquotas entre as jurisdições ou entre as categorias de lucros deve 
ser usada se for considerada uma aproximação razoável dos efeitos que 
seriam obtidos quando usadas alíquotas mais específicas. 

 

B15. Para ilustrar a aplicação do princípio anterior, a entidade que 
reporta seu período intermediário em bases trimestrais espera auferir $ 
10.000 de lucro antes dos tributos em cada trimestre e opera em jurisdição 
fiscal com alíquota de 20% sobre os primeiros $ 20.000 de lucros anuais e 
30% sobre todos os outros lucros adicionais. Os lucros observados (reali-
zados) são iguais aos esperados. A tabela a seguir mostra o montante de 
tributo que deve ser reportado em cada trimestre: 

 
 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre Anual 
Despesa com 
tributo sobre o 
lucro 

$ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 10.000 

 
 $ 10.000 de tributos são esperados a serem pagos para o ano intei-

ro sobre $ 40.000 de lucros antes do tributo. Portanto, a alíquota 
média efetiva anual estimada é de 25%. 

 
B16. Como outra ilustração, a entidade que reporta trimestral-

mente aufere $ 15.000 de lucros antes dos tributos no primeiro trimes-
tre, mas espera incorrer em prejuízo de $ 5.000 em cada um dos três 
trimestres remanescentes (portanto, lucro zero para o ano) e opera em 
jurisdição fiscal na qual a alíquota média efetiva anual estimada é de 
20%. A tabela a seguir mostra o montante de tributo sobre o lucro 
reportado em cada trimestre: 

 
 

1º trimes-
tre 

2º trimes-
tre 

3º trimes-
tre 

4º trimes-
tre 

Anual 

Despesa com tributo 
sobre o lucro 

$ 3.000 (-)$ 1.000 (-)$ 1.000 (-)$ 1.000 $ 0 

 
 A alíquota média efetiva anual estimada é de 20% para todos os 

casos, independente de haver lucro ou prejuízo antes dos tributos. 
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Diferença entre ano de reporte financeiro e ano fiscal 
 
B17. Se o ano de reporte financeiro (exercício social) e o ano fis-

cal forem diferentes, a despesa com tributo sobre o lucro para os perí-
odos de reporte intermediários do exercício social deve ser mensurada 
usando alíquotas médias ponderadas efetivas estimadas separadamente 
para cada um dos anos fiscais, aplicada à parcela de lucros antes dos 
tributos auferidos em cada um desses anos fiscais. 

 
B18. Para ilustrar o item anterior, o exercício social (ano de re-

porte financeiro) da entidade se encerra em 30 de junho e ela reporta 
suas informações de período intermediário em bases trimestrais. O ano 
fiscal se encerra em 31 de dezembro. No exercício social que tem 
início em 1º de julho – Ano Fiscal 1 - e encerramento em 30 de junho 
– Ano Fiscal 2, a entidade aufere o lucro antes do tributo de renda de $ 
10.000 em cada período de reporte trimestral. A alíquota média anual 
estimada é de 30% no Ano Fiscal 1 e de 40% no Ano Fiscal 2. 

 
A comparação do tributo total devido no exercício social ($ 

14.000) com o lucro total do exercício social ($ 40.000), chegando-se 
a uma alíquota média de 35%, é indevida. Cada exercício social deve 
ter sua própria alíquota média anual estimada individualmente. 

 
Ano 
calendário 

1º jul a  

30 set 20X1 

1º out a  

31 dez 20X1 

1º jan a  

31 mar 20X2 

1º abr a 

30 jun 20X2 

Ano de 
reporte 
financeiro 

1º trimestre exercí-
cio social 1 

2º trimestre exercí-
cio social 1 

3º trimestre exercí-
cio social 1 

4º trimestre exercí-
cio social 1 

Ano fiscal 3º trimestre ano 
fiscal 1 

4º trimestre ano 
fiscal 1 

1º trimestre ano 
fiscal 2 

2º trimestre ano 
fiscal 2 

LAIR de cada 
trimestre 

$ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 

Alíquotas médias 
anuais estimadas 

30% 30% 40% 40% 

Despesas trimes-
trais de IR 

$ 3.000 $ 3.000 $ 4.000 $ 4.000 

IR total devido no 
ano 

$ 14.000    

LAIR total no ano $ 40.000    
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Crédito fiscal 
 
B19. Algumas jurisdições fiscais concedem aos seus contribuin-

tes créditos fiscais para fazerem face aos tributos devidos em função 
do montante de investimentos, exportações, despesas com pesquisa e 
desenvolvimento ou outras bases. Antecipações de benefícios fiscais 
desses tipos para o ano todo geralmente são refletidas no cômputo da 
estimativa da alíquota média anual efetiva de tributos, em decorrência 
de tais créditos serem concedidos e calculados em bases anuais na 
maioria das leis e regulamentações fiscais. Por outro lado, benefícios 
fiscais relacionados a eventos que ocorrem em um único momento 
devem ser reconhecidos no cálculo da despesa de tributo sobre o lucro 
do período intermediário compreendido, da mesma maneira que alí-
quotas de tributo sobre o lucro especiais aplicáveis a categorias parti-
culares de lucro não são misturadas em uma única e efetiva alíquota 
anual. Adicionalmente, em algumas jurisdições fiscais, benefícios 
fiscais ou créditos fiscais, incluindo aqueles relacionados a investi-
mentos e níveis de exportações, quando reportados nas declarações de 
tributo sobre o lucro, são mais similares a subvenções governamentais 
e devem ser reconhecidos no período intermediário em que ocorrem. 

 
Prejuízo fiscal e crédito fiscal compensável ou aproveitável 
 
B20. Os benefícios de prejuízos fiscais compensáveis devem ser 

refletidos no período intermediário em que os correspondentes prejuí-
zos fiscais ocorrerem. A NBC TG 32 – Tributos sobre o Lucro orienta 
para o fato de que “o benefício relacionado a um prejuízo fiscal que 
pode ser compensado para recuperar tributos correntes de um período 
anterior deve ser reconhecido como um ativo”. A correspondente re-
dução da despesa de tributo sobre o lucro ou o aumento da receita de 
tributo sobre o lucro também devem ser reconhecidos. 

 
B21. A NBC TG 32 menciona que “um ativo fiscal diferido deve 

ser reconhecido para o aproveitamento de prejuízos fiscais não usados 
e créditos fiscais não utilizados à medida que for provável que existi-
rão lucros tributáveis futuros contra os quais os prejuízos fiscais e os 
créditos fiscais poderão ser utilizados”. A NBC TG 32 fornece crité-
rios para avaliar a probabilidade de ocorrência de lucros tributáveis 
futuros contra os quais os prejuízos fiscais não utilizados e os créditos 
possam ser utilizados. Esses critérios devem ser aplicáveis ao término 
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de cada período de reporte intermediário e, caso sejam satisfeitos, os 
efeitos dos prejuízos fiscais aproveitáveis devem ser refletidos no 
cômputo da estimativa da alíquota média anual efetiva de tributo sobre 
o lucro. 

 
B22. Para ilustrar, a entidade que reporta seus períodos interme-

diários em bases trimestrais tem prejuízos fiscais aproveitáveis de $ 
10.000 para fins tributários no início do exercício social corrente, para 
o qual um ativo fiscal diferido não foi reconhecido. A entidade aufere 
$ 10.000 no primeiro trimestre do ano corrente e espera auferir $ 
10.000 nos outros três trimestres remanescentes. Excluindo o aprovei-
tamento fiscal, é esperada uma alíquota média anual de 40%. As des-
pesas de tributo sobre o lucro são as que seguem: 

 
 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre 

Lucro antes dos tributos de cada trimestre $ 10.000  $ 10.000  $ 10.000  $ 10.000  

     

(a) Lucro anual total esperado $ 40.000     

(-) Crédito fiscal aproveitável ($ 10.000)    

(=) Base de cálculo fiscal $ 30.000     

(x) Alíquota efetiva 40%    

(=) Estimativa do tributo devido no ano todo $ 12.000     

     

(a) Lucro anual total esperado $ 40.000     

(b) Estimativa do tributo devido no ano todo $ 12.000     

(b/a) Alíquota média efetiva estimada 30%    

     

 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre 

Lucro antes dos tributos de cada trimestre $ 10.000  $ 10.000  $ 10.000  $ 10.000  

Despesas trimestrais de tributo sobre o lucro $ 3.000  $ 3.000  $ 3.000  $ 3.000  

 
Alteração contratual ou antecipação de preço de compra 
 
B23. Reduções de preço por volume ou descontos e outras altera-

ções contratuais nos preços de matérias-primas, mão de obra ou outros 
bens e serviços devem ser antecipados nos períodos de reporte inter-
mediários, tanto pelo pagador quanto pelo recebedor, caso seja prová-
vel que eles vão ser ganhos ou vão se tornar efetivos. Portanto, redu-
ções de preço e descontos contratuais devem ser antecipados, mas 
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reduções e descontos discricionários não devem ser antecipados em 
função de o ativo ou o passivo resultante não satisfazerem às condi-
ções da NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL de que um ativo 
precisa ser um recurso controlado pela entidade como resultado de 
evento passado e que o passivo precisa ser uma obrigação presente 
cuja liquidação é esperada por resultar em saída de recursos. 

 

Depreciação e amortização 
 

B24. A depreciação e a amortização de período de reporte inter-
mediário devem ser baseadas somente nos ativos possuídos durante o 
período intermediário. Não devem levar em consideração aquisições 
ou baixas de ativos planejadas para ocorrerem até o encerramento do 
exercício social. 

 

Estoque 
 

B25. Os estoques devem ser mensurados para fins de reporte de 
períodos intermediários pelos mesmos princípios utilizados para as 
demonstrações contábeis de encerramento de exercício social. A NBC 
TG 16 – Estoques estabelece padrões para reconhecimento e mensura-
ção de estoques. Os estoques apresentam problemas particulares ao 
término de qualquer período de reporte pelo fato de ser necessário 
determinar quantidades, custos e valores líquidos realizáveis. Não 
obstante, os mesmos princípios devem ser aplicados para os estoques 
em períodos intermediários. Para economizar custo e tempo, entidades 
frequentemente usam estimativas para mensurar estoques em datas 
intermediárias em maior extensão do que no encerramento de exercí-
cio social. Seguem alguns exemplos de como aplicar o teste de valor 
líquido realizável em data intermediária e como tratar as variações de 
produção nas datas intermediárias. 

 

Valor realizável líquido do estoque 
 

B26. O valor realizável líquido dos estoques deve ser determinado 
com referência aos preços de venda e aos custos relacionados para com-
pletá-los e aliená-los nas datas intermediárias. A entidade deve reverter 
uma baixa ao valor líquido realizável em período de reporte subsequente 
somente se for apropriado fazê-lo ao término do exercício social. 

 

B27. Eliminado. 
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Variações de custo de produção de período intermediário 
 

B28. Variações de preço, de eficiência, de gastos e de volume da 
entidade industrial devem ser reconhecidas no resultado do período de 
reporte intermediário da mesma forma em que tais variações são reco-
nhecidas na demonstração do resultado no encerramento do exercício 
social. O diferimento das variações que são esperadas para serem ab-
sorvidas até o encerramento do exercício social não é apropriado por-
que pode resultar no reporte de estoques no período intermediário por 
valor maior ou menor do que sua parte nos custos atuais de produção. 

 

Ganho e perda de conversão de moeda estrangeira 
 

B29. Ganhos e perdas de conversão de moedas estrangeiras devem ser 
mensurados nos períodos intermediários pelos mesmos princípios utiliza-
dos para as demonstrações contábeis de encerramento de exercício social. 

 

B30. A NBC TG 02 – Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câm-
bio e Conversão de Demonstrações Contábeis especifica como con-
verter as demonstrações contábeis de entidades no exterior para a mo-
eda de apresentação, incluindo orientações acerca do uso de taxas de 
câmbio médias ou de fechamento e orientações acerca do reconheci-
mento de ajustes resultantes na demonstração do resultado ou em ou-
tros resultados abrangentes. Consistente com a NBC TG 02, as taxas 
efetivas médias ou de fechamento devem ser utilizadas em períodos de 
reporte intermediários. A entidade não deve antecipar mudanças de 
taxas de câmbio esperadas para o prazo remanescente para o encerra-
mento do exercício social corrente quando da conversão de demons-
trações de entidades no exterior em data intermediária. 

 

B31. Caso a NBC TG 02 requeira que os ajustes de conversão sejam 
reconhecidos como receita ou despesa no período em que ocorrerem, esse 
princípio deve ser aplicado para cada período de reporte intermediário. A 
entidade não deve diferir quaisquer ajustes de conversão em período de 
reporte intermediário se houver a expectativa de que os ajustes serão re-
vertidos antes do encerramento do exercício social. 

 

Demonstrações contábeis intermediárias em 
economia hiperinflacionária 
 

B32. Demonstrações contábeis intermediárias em economias hiperin-
flacionárias devem ser elaboradas pelos mesmos princípios utilizados para 
as demonstrações contábeis de encerramento de exercício social. 
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B33. A NBC TG 42 – Contabilidade e Evidenciação em Economia 
Altamente Inflacionária (ou, alternativamente, o método da correção mo-
netária integral (CMI) consagrado no Brasil, enquanto não emitida essa 
Norma) requer que as demonstrações contábeis da entidade, cuja moeda 
de reporte seja de economia hiperinflacionária, sejam demonstradas em 
termos de unidade monetária corrente de mensuração ao término do perí-
odo de reporte e ganhos e perdas na posição monetária líquida devem ser 
incluídos no lucro líquido. Além disso, as informações financeiras com-
parativas reportadas para períodos anteriores devem ser reapresentadas 
para a unidade monetária corrente de mensuração. 

 

B34. A entidade deve seguir esses mesmos princípios para fins de 
relatórios de períodos intermediários, apresentando, desse modo, todas 
as informações intermediárias na unidade de mensuração do final do 
período de reporte, com os ganhos e as perdas resultantes da posição 
monetária líquida incluídos no lucro líquido do período intermediário. 
A entidade não deve anualizar o reconhecimento dos ganhos e perdas. 
Tampouco deve usar uma taxa anual estimada de inflação quando da 
elaboração da demonstração contábil intermediária em economia hipe-
rinflacionária. 

 

Redução ao valor recuperável de ativos (impairment) 
 

B35. A NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos re-
quer que perdas por desvalorização (impairment) sejam reconhecidas, 
caso o valor recuperável tenha ficado abaixo do valor contábil. 

 

B36. Esta Norma requer que a entidade aplique, nos períodos de 
reporte intermediários, os mesmos testes de redução ao valor recupe-
rável e os mesmos critérios de reconhecimento e de reversão de perdas 
por desvalorização que são aplicados ao término do exercício social. 
Isso não significa, entretanto, que a entidade deva necessariamente 
fazer cálculos detalhados de redução ao valor recuperável de ativos ao 
término de cada período de reporte intermediário. Ao invés disso, a 
entidade deve fazer revisões das evidências indicativas significativas 
de perda por desvalorização, desde o encerramento do exercício social 
mais recente, para avaliar se tais cálculos são necessários. 
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Apêndice C (2) 

Exemplos do uso de estimativa 
 
(Este Apêndice, que acompanha, mas não é parte desta Norma, 

proporciona exemplos para ilustrar a aplicação do princípio do item 41.) 
 
C1. Estoque: inventários completos e procedimentos de valoração 

podem não ser requeridos para estoques nas datas intermediárias, 
mesmo que sejam feitos no encerramento do exercício social. Pode ser 
suficiente fazer estimativas nas datas intermediárias, baseando-se nas 
margens de vendas. 

 
C2. Classificação de ativos e passivos em circulante e não circu-

lante: entidades podem fazer investigações mais rigorosas para classi-
ficação de ativos e passivos como circulante ou não circulante nas 
datas de reporte anuais do que nas datas de reporte intermediárias. 

 
C3. Provisão: determinação do montante apropriado de provisão 

(tal como provisão para garantias, custos ambientais e custo de restau-
ração de sítios) pode ser complexa e frequentemente custosa e demo-
rada. As entidades, algumas vezes, contratam especialistas para assis-
tência nos cálculos anuais. Para fazer estimativas semelhantes nas 
datas intermediárias, frequentemente é necessária a atualização das 
provisões anuais e, não, a contratação de especialistas externos para 
fazerem novos cálculos. 

 
C4. Pensão: a NBC TG 33 – Benefícios a Empregados requer que 

a entidade determine o valor presente das obrigações de benefícios 
definidos e o valor de mercado dos ativos dos planos ao final de cada 
período de reporte e encoraja que a entidade envolva profissionais 
atuariais qualificados na mensuração de tais obrigações. Para fins de 
reporte intermediário, mensurações confiáveis são geralmente obtidas 
pela extrapolação da última avaliação atuarial. 

 
C5. Tributo sobre o lucro: entidades podem calcular a despesa 

com tributo sobre o lucro e tributo sobre o lucro diferido passivo em 
datas anuais pela aplicação das alíquotas fiscais para cada jurisdição 
para mensurar o lucro de cada jurisdição. O item B14 do Apêndice B 
reconhece que, enquanto tal nível de precisão também é desejável nas 
datas intermediárias, ele pode não ser atingível em todos os casos, e 
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que a média ponderada das alíquotas das jurisdições ou das categorias 
de lucro seja utilizada como aproximação razoável do efeito de se 
usarem taxas mais específicas. 

 
C6. Contingência: a mensuração das contingências pode envolver 

a opinião de especialistas legais ou outros consultores. Relatórios for-
mais de especialistas independentes são algumas vezes obtidos com 
referência às contingências. Tais opiniões sobre litígios, demandas, 
avaliações e outras contingências e incertezas podem, ou não, ser tam-
bém necessárias nas datas intermediárias. 

 
C7. Reavaliação e contabilidade a valor justo: a NBC TG 27 – 

Ativo Imobilizado permite às entidades escolherem como sua política 
contábil o modelo de reavaliação, quando permitida legalmente, por 
meio do qual os itens do imobilizado são reavaliados ao valor justo. 
Similarmente, a NBC TG 28 – Propriedade para Investimento requer 
que a entidade determine o valor justo das propriedades para investi-
mento. Para tais mensurações, a entidade pode se pautar em avaliações 
de profissionais qualificados nas datas anuais de reporte e, não, nas 
datas de reporte intermediárias. 

 
C8. Conciliação entre companhias: alguns saldos entre compa-

nhias, os quais são conciliados em níveis detalhados na elaboração das 
demonstrações consolidadas ao término do exercício social, podem ser 
conciliados com menores níveis de detalhamento na elaboração das 
demonstrações contábeis consolidadas nas datas intermediárias. 

 
C9. Setores especializados: por motivos de complexidade, custo e 

tempo, mensurações de períodos intermediários de setores especiali-
zados podem ser menos precisas do que as do final do exercício soci-
al. Um exemplo pode ser o cálculo de provisões técnicas para as com-
panhias de seguro. 
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Apêndice D (2) 

 
Demonstração contábil intermediária e perda por 
irrecuperabilidade (impairment) (IFRIC 10) 
 
(Este Apêndice, que faz parte da NBC TG 21, corresponde à In-

terpretação IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment, 
emitida pelo IASB – International Accounting Standards Board) 

 

Referências 
 

NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos; 
NBC TG 21 – Demonstração Intermediária; 
NBC TG 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensu-

ração 
 

Antecedentes 
 

D1. A entidade é requerida a proceder ao teste de redução ao va-
lor recuperável de ativos (impairment test) para o ágio por expectativa 
de rentabilidade futura (goodwill) ao término de cada período de re-
porte, para investimentos em instrumentos patrimoniais e para ativos 
financeiros avaliados ao custo ao término de cada período de reporte 
e, se requerido, deve reconhecer perdas por desvalorização nessa data, 
de acordo com a NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de 
Ativos e a NBC TG 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e 
Mensuração. Entretanto, ao término do período de reporte subsequen-
te, pode ter havido alterações em condições de tal forma que as perdas 
por desvalorização poderiam ter sido reduzidas ou evitadas, caso o 
teste de redução ao valor recuperável de ativos tivesse sido feito so-
mente nessa data. Este Apêndice proporciona orientação sobre se tais 
perdas por desvalorização devem, ou não, ser revertidas. 

 

D2. Este Apêndice trata da interação entre os requerimentos da 
NBC TG 21 – Demonstração Intermediária e o reconhecimento de per-
das por desvalorização do ágio por expectativa de rentabilidade futura 
(goodwill), na NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, 
e certos instrumentos financeiros na NBC TG 38 – Instrumentos Finan-
ceiros: Reconhecimento e Mensuração, e trata dos efeitos dessas intera-
ções nas demonstrações contábeis intermediárias subsequentes. 
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Assunto 
 
D3. O item 28 da NBC TG 21 – Demonstração Intermediária re-

quer que a entidade aplique as mesmas políticas contábeis nas suas 
demonstrações contábeis intermediárias que são aplicadas nas suas 
demonstrações contábeis anuais. Também diz que “a frequência de 
reporte da entidade (anual, semestral ou trimestral) não deve afetar a 
mensuração de seus resultados anuais. Para atingir esse objetivo, as 
mensurações dos períodos intermediários devem ser feitas com base 
no acumulado do ano até a data (year-to-date basis).” 

 
D4. O item 124 da NBC TG 01 diz que “A desvalorização reco-

nhecida para o ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) 
não deve ser revertida em período subsequente.” 

 
D5. O item 69 da NBC TG 38 - Instrumentos Financeiros: Reco-

nhecimento e Mensuração diz que as perdas por impairment reconhe-
cidas de investimentos em instrumentos patrimoniais classificados 
como disponíveis para venda não podem ser revertidas por meio da 
demonstração do resultado. 

 
D6. O item 66 da NBC TG 38 requer que perdas por impairment 

de ativos financeiros avaliados pelo custo (tais como perdas por impa-
irment de instrumentos patrimoniais não cotados que não são avalia-
dos pelo valor justo porque seu valor justo não pode ser mensurado 
confiavelmente) não devem ser revertidas. 

 
D7. Este Apêndice discute o seguinte assunto: 
 
A entidade deve reverter perdas por impairment de ágio por expecta-

tiva de rentabilidade futura (goodwill) de investimentos em instrumentos 
patrimoniais e em ativos financeiros avaliados pelo custo, reconhecidas 
em período intermediário, se a perda não fosse ser reconhecida, ou fosse 
ser reconhecida por valor menor, caso o teste de impairment ocorresse 
somente no término do período de reporte subsequente? 
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Consenso 
 
D8. A entidade não deve reverter perda de impairment reconhe-

cida em período intermediário anterior com relação ao goodwill, a 
instrumentos patrimoniais e a ativos financeiros avaliados pelo custo. 

 
D9. A entidade não pode estender este consenso por analogia a 

outras áreas de potencial conflito entre esta NBC TG 21 – Demonstra-
ção Intermediária e outras normas do CFC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Publicada no DOU, de 04-08-2009. 
(2) Redação dada pela Resolução CFC 1.359-11, DOU de 21-10-2011. 
(3) Redação dada pela NBC TG 21 (R1), publicada no DOU de 20-12-2013. 
(4) Redação dada pela NBC TG 21 (R2), publicada no DOU de 17-04-2014. 
(5) Redação dada pela NBC TG 21 (R3), publicada no DOU de 06-11-2015. 
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NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 
NBC TG 22 (R2)– INFORMAÇÕES POR SEGMENTO 

A letra R mais o número que identifica sua alteração (R1, R2, R3, ...) foi adicionada à sigla da 
Norma para identificar o número da consolidação e facilitar a pesquisa no site do CFC. As 
citações desta Norma em outras é identifica pela sua sigla sem a referência a R1, R2, R3, pois 
essas referências são sempre da norma em vigor, evitando, assim, que em cada alteração da 
norma não haja necessidade de se ajustar as citações em outras normas. 

Índice Item 
PRINCÍPIO BÁSICO  1 
ALCANCE 2 – 4 
SEGMENTO OPERACIONAL 5  – 10 
SEGMENTO DIVULGÁVEL 11 – 19  
Critério de agregação 12  
Parâmetros mínimos quantitativos 13 – 19 
DIVULGAÇÃO 20 – 24 
Informações gerais 22 
Informações sobre lucro ou prejuízo, ativo e passivo 23 – 24 
MENSURAÇÃO 25 – 30 
Conciliação 28  
Reapresentação de informação previamente divulgada 29 – 30 
EVIDENCIAÇÃO RELATIVA AO CONJUNTO DA ENTIDADE 31 – 34  
Informação sobre produto e serviço 32 
Informação sobre área geográfica 33 
Informação sobre os principais clientes 
APÊNDICE A - GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO 

34 

 

Princípio básico 
 

1. A entidade deve divulgar informações que permitam aos usuá-
rios das demonstrações contábeis avaliarem a natureza e os efeitos 
financeiros das atividades de negócio nos quais está envolvida e os 
ambientes econômicos em que opera. 

 
Alcance 
 

2. Esta Norma aplica-se: 
a) às demonstrações contábeis separadas ou individuais da enti-

dade: 
i) cujos instrumentos de dívida ou patrimonial sejam negoci-

ados em mercado de capitais (bolsa de valores nacional ou es-
trangeira ou mercado de balcão, incluindo mercados locais e re-
gionais); ou 

ii) que tenha depositado, ou esteja em vias de depositar, suas 
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demonstrações contábeis à Comissão de Valores Mobiliários ou a 
outra organização reguladora, com a finalidade de emitir qualquer 
categoria de instrumento em mercado de capitais; 
b) às demonstrações contábeis consolidadas de uma controladora 

com suas controladas: 
i) cujos instrumentos de dívida ou patrimonial sejam negoci-

ados em mercado de capitais (bolsa de valores nacional ou es-
trangeira ou mercado de balcão, incluindo mercados locais e re-
gionais); ou 

ii) que tenha depositado, ou esteja em vias de depositar, as 
demonstrações contábeis consolidadas na Comissão de Valores 
Mobiliários ou em outros reguladores, com a finalidade de emitir 
qualquer categoria de instrumento em mercado de capitais. 
 

3. Se a entidade que não é obrigada a aplicar esta Norma optar 
por divulgar informações sobre segmentos que não estiverem de acor-
do com esta Norma, não deve classificá-las como informações por 
segmento. 

 

4. Se um relatório financeiro que contém tanto as demonstrações 
contábeis consolidadas da controladora que estão dentro do alcance 
desta Norma quanto suas demonstrações contábeis individuais, a in-
formação por segmento é exigida somente para as demonstrações con-
tábeis consolidadas. 

 

Segmento operacional 
 

5. Um segmento operacional é um componente de entidade: 
a) que desenvolve atividades de negócio das quais pode obter re-

ceitas e incorrer em despesas (incluindo receitas e despesas relaciona-
das com transações com outros componentes da mesma entidade); 

b) cujos resultados operacionais são regularmente revistos pelo 
principal gestor das operações da entidade para a tomada de decisões 
sobre recursos a serem alocados ao segmento e para a avaliação do seu 
desempenho; e 

c) para o qual haja informação financeira individualizada dispo-
nível. 

 

Um segmento operacional pode desenvolver atividades de negó-
cio cujas receitas ainda serão obtidas. Por exemplo, as operações em 
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início de atividade podem constituir segmentos operacionais antes da 
obtenção de receitas. 

 

6. Nem todas as partes da entidade constituem, necessariamente, 
segmento operacional ou parte de segmento operacional. Por exemplo, 
a sede corporativa ou alguns departamentos funcionais podem não 
obter receitas ou podem obter receitas que sejam apenas ocasionais em 
relação às atividades da entidade e não são segmentos operacionais. 
Para fins desta Norma, os planos de benefícios pós-emprego de enti-
dade não constituem segmentos operacionais. 

 

7. A expressão “principal gestor das operações” identifica uma 
função, não necessariamente um gestor com título específico. Essa 
função é alocar recursos e avaliar o desempenho dos segmentos ope-
racionais da entidade. Frequentemente, o principal gestor das opera-
ções da entidade é o seu presidente ou o diretor de operações, mas 
pode ser, por exemplo, um grupo de diretores executivos ou outros. 

 

8. Para muitas entidades, as três características dos segmentos 
operacionais descritas no item 5 definem claramente seus segmentos 
operacionais. No entanto, a entidade pode elaborar relatórios em que 
suas atividades de negócio sejam apresentadas de vários modos. Se o 
principal gestor de operações utilizar mais de um conjunto de infor-
mações por segmento, outros fatores podem identificar um único con-
junto de componentes como segmentos operacionais da entidade, co-
mo a natureza das atividades de negócio de cada componente, a exis-
tência de gestores responsáveis por essas atividades e as informações 
apresentadas ao conselho de administração. 

 

9. Geralmente, um segmento operacional tem um gestor do seg-
mento que se reporta diretamente ao principal gestor das operações e 
com este mantém contato regular para discutir sobre as atividades 
operacionais, os resultados financeiros, as previsões ou os planos para 
o segmento. A expressão “gestor de segmento” identifica uma função 
e, não necessariamente, um gestor com título específico. O principal 
gestor das operações também pode ser o gestor de segmento de alguns 
segmentos operacionais. Um único gestor poder ser o gestor de seg-
mento para mais de um segmento operacional. Se as características 
enunciadas no item 5 se aplicarem a mais de um conjunto de compo-
nentes da organização, mas houver apenas um único conjunto do qual 
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os gestores de segmento sejam responsáveis, esse conjunto de compo-
nentes constituirá os segmentos operacionais. 

 

10. As características enunciadas no item 5 podem se aplicar a dois 
ou mais conjuntos de componentes que se sobreponham, para os quais 
existam gestores responsáveis. Essa estrutura é, às vezes, referida como 
forma de organização matricial. Por exemplo, em algumas entidades, 
alguns gestores são responsáveis por diversas linhas de produtos e de 
serviços em nível mundial, enquanto outros gestores são responsáveis 
por áreas geográficas específicas. O principal gestor das operações ana-
lisa regularmente os resultados operacionais de ambos os conjuntos de 
componentes, e há informações contábeis disponíveis de ambos. 

 

Nessas circunstâncias, a entidade deve determinar o conjunto de 
componentes que constitui os segmentos operacionais, tomando por 
referência o princípio fundamental. 

 

Segmento divulgável 
 

11. A entidade deve evidenciar separadamente informações sobre 
cada segmento operacional que: 

a) tenha sido identificado de acordo com os itens de 5 a 10 ou que 
resulte da agregação de dois ou mais desses segmentos de acordo com 
o item 12; e 

b) supere os parâmetros quantitativos referidos no item 13. Os i-
tens de 14 a 19 especificam outras situações em que informações se-
paradas sobre um segmento operacional devem ser evidenciadas. 

 

Critério de agregação 
 

12. Os segmentos operacionais apresentam muitas vezes desem-
penho financeiro de longo prazo semelhante se possuírem característi-
cas econômicas similares. Por exemplo, para dois segmentos opera-
cionais, caso suas características econômicas sejam semelhantes, seri-
am esperadas margens brutas médias semelhantes no longo prazo. 
Dois ou mais segmentos operacionais podem ser agregados em um 
único segmento operacional se a agregação for compatível com o 
princípio básico desta Norma, se os segmentos tiverem características 
econômicas semelhantes e se forem semelhantes em relação a cada um 
dos seguintes aspectos: 

a) natureza dos produtos ou serviços; 
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b) natureza dos processos de produção; 
c) tipo ou categoria de clientes dos seus produtos e serviços; 
d) métodos usados para distribuir os seus produtos ou prestar os 

serviços; e 
e) se aplicável, a natureza do ambiente regulatório, por exemplo, 

bancos, seguros ou serviços de utilidade pública. 
 
Parâmetros mínimos quantitativos 
 

13. A entidade deve divulgar separadamente as informações so-
bre o segmento operacional que atenda a qualquer um dos seguintes 
parâmetros: 

a) sua receita reconhecida, incluindo tanto as vendas para clientes 
externos quanto as vendas ou transferências intersegmentos, é igual ou 
superior a 10% da receita combinada, interna e externa, de todos os 
segmentos operacionais; 

b) o montante em termos absolutos do lucro ou prejuízo apurado 
é igual ou superior a 10% do maior, em termos absolutos, dos seguin-
tes montantes:  

i) lucro apurado combinado de todos os segmentos operacio-
nais que não apresentaram prejuízos; e 

ii) prejuízo apurado combinado de todos os segmentos opera-
cionais que apresentaram prejuízos; 
 

c) seus ativos são iguais ou superiores a 10% dos ativos combi-
nados de todos os segmentos operacionais. 

 

Os segmentos operacionais que não atinjam quaisquer dos parâ-
metros mínimos quantitativos podem ser considerados divulgáveis e 
podem ser apresentados separadamente se a administração entender 
que essa informação sobre o segmento possa ser útil para os usuários 
das demonstrações contábeis. 

 

14. A entidade pode combinar informações sobre segmentos opera-
cionais que não atinjam os parâmetros mínimos com informações sobre 
outros segmentos operacionais que também não atinjam os parâmetros, 
para produzir um segmento divulgável, somente se os segmentos opera-
cionais tiverem características econômicas semelhantes e compartilhem a 
maior parte dos critérios de agregação enunciados no item 12. 
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15. Se o total de receitas externas reconhecido pelos segmentos 
operacionais representar menos de 75% da receita da entidade, seg-
mentos operacionais adicionais devem ser identificados como seg-
mentos divulgáveis (mesmo que eles não satisfaçam aos critérios e-
nunciados no item 13) até que pelo menos 75% das receitas da entida-
de estejam incluídas nos segmentos divulgáveis. 

 

16. As informações sobre outras atividades de negócio e outros 
segmentos operacionais não divulgáveis devem ser combinadas e a-
presentadas numa categoria “outros segmentos”, separadamente de 
outros itens na conciliação exigida pelo item 28. Devem ser descritas 
as fontes das receitas incluídas na categoria “outros segmentos”.  

 

17. Se a administração julgar que um segmento operacional defi-
nido como divulgável no período imediatamente anterior continua 
sendo significativo, as informações sobre esse segmento devem conti-
nuar a ser divulgadas separadamente no período corrente, ainda que 
tenha deixado de satisfazer aos critérios de divulgação do item 13. 

 

18. Se um segmento operacional for definido como segmento di-
vulgável no período corrente de acordo com os parâmetros mínimos 
quantitativos, as informações anteriores devem ser reapresentadas para 
fins comparativos, de modo a refletir o novo segmento divulgável, 
ainda que esse segmento não tenha satisfeito aos critérios de divulga-
ção enunciados no item 13 no período anterior, a menos que as infor-
mações necessárias não estejam disponíveis e o custo da sua elabora-
ção seja excessivo. 

 

19. Pode ser estabelecido um limite prático para o número de 
segmentos divulgáveis apresentados separadamente pela entidade, 
para além do qual a informação por segmento poderia se tornar exces-
sivamente detalhada. Embora não esteja fixado qualquer limite preci-
so, se o número de segmentos divulgáveis, de acordo com os itens de 
13 a 18, for superior a 10, a entidade deve ponderar se o limite prático 
já não tenha sido atingido. 

 

Divulgação 
 

20. A entidade deve divulgar informações que permitam aos usu-
ários das demonstrações contábeis avaliarem a natureza e os efeitos 
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financeiros das atividades de negócio em que está envolvida e os am-
bientes econômicos em que opera. 

 

21. Para aplicar o princípio enunciado no item 20, a entidade de-
ve divulgar as seguintes informações em relação a cada período para o 
qual seja apresentada demonstração do resultado abrangente: 

a) as informações gerais descritas no item 22; 
c) informações sobre o lucro ou prejuízo reconhecido dos seg-

mentos, incluindo as receitas e as despesas específicas que compõem 
o lucro ou o prejuízo desses segmentos, os respectivos ativos, os pas-
sivos e as bases de mensuração, como descritos nos itens de 23 a 27; 

c) conciliações das receitas totais dos segmentos, do respectivo 
lucro ou prejuízo, dos seus ativos e passivos e outros itens materiais 
com os montantes correspondentes da entidade, em conformidade com 
o item 28. 

 

Devem ser efetuadas conciliações dos valores do balanço patri-
monial para segmentos divulgáveis com os valores do balanço da en-
tidade para todas as datas em que seja apresentado o balanço patrimo-
nial.  As informações dos períodos anteriores devem ser reapresenta-
das em conformidade com os itens 29 e 30. 

 

Informações gerais 
 

22. A entidade deve divulgar as seguintes informações gerais: 
a) os fatores utilizados para identificar os segmentos divulgáveis da 

entidade, incluindo a base da organização (por exemplo, se a adminis-
tração optou por organizar a entidade em torno das diferenças entre 
produtos e serviços, áreas geográficas, ambiente regulatório, ou combi-
nação de fatores, e se os segmentos operacionais foram agregados); 

aa) os julgamentos feitos pela administração na aplicação dos cri-
térios de agregação do item 12. Isto inclui breve descrição dos seg-
mentos operacionais que tenham sido agregados dessa forma e os 
indicadores econômicos que foram avaliados na determinação de que 
segmentos operacionais agregados tenham características econômicas 
semelhantes; e (2) 

b) tipos de produtos e serviços a partir dos quais cada segmento 
divulgável obtém suas receitas. 
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Informações sobre lucro ou prejuízo, ativo e passivo 
 

23. A entidade deve divulgar o valor do lucro ou prejuízo de cada 
segmento divulgável. A entidade deve divulgar o valor total dos ativos 
e passivos de cada segmento divulgável se esse valor for apresentado 
regularmente ao principal gestor das operações. A entidade deve di-
vulgar o valor do passivo para cada segmento divulgável se esse valor 
for apresentado regularmente ao principal gestor das operações. A 
entidade deve divulgar também as seguintes informações sobre cada 
segmento se os montantes especificados estiverem incluídos no valor 
do lucro ou prejuízo do segmento revisado pelo principal gestor das 
operações, ou for regularmente apresentado a este, ainda que não in-
cluído no valor do lucro ou prejuízo do segmento: (2) 

a) receitas provenientes de clientes externos; 
b) receitas de transações com outros segmentos operacionais da 

mesma entidade; 
c) receitas financeiras; 
d) despesas financeiras; 
e) depreciações e amortizações; 
f) itens materiais de receita e despesa divulgados de acordo com o  

item 97 da NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis; 
g) participação da entidade nos lucros ou prejuízos de coligadas e 

de empreendimentos sob controle conjunto (joint ventures) contabili-
zados de acordo com o método da equivalência patrimonial; 

h) despesa ou receita com imposto de renda e contribuição social; e 
i) itens não caixa considerados materiais, exceto depreciações e 

amortizações. 
 

A entidade deve divulgar as receitas financeiras separadamente 
das despesas financeiras para cada segmento divulgável, salvo se a 
maioria das receitas do segmento seja proveniente de juros e o princi-
pal gestor das operações se basear principalmente nas receitas finan-
ceiras líquidas para avaliar o desempenho do segmento e tomar deci-
sões sobre os recursos a serem alocados ao segmento. Nessa situação, 
a entidade pode divulgar essas receitas financeiras líquidas de suas 
despesas financeiras em relação ao segmento e divulgar que ela tenha 
feito desse modo. 

 

24. A entidade deve divulgar as seguintes informações sobre cada 
segmento divulgável se os montantes especificados estiverem incluí-
dos no valor do ativo do segmento revisado pelo principal gestor das 
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operações ou forem apresentados regularmente a este, ainda que não 
incluídos nesse valor de ativos dos segmentos: 

a) o montante do investimento em coligadas e empreendimentos 
conjuntos (joint ventures) contabilizado pelo método da equivalência 
patrimonial; 

b) o montante de acréscimos ao ativo não circulante, exceto ins-
trumentos financeiros, imposto de renda e contribuição social diferi-
dos ativos, ativos de benefícios pós-emprego (ver NBC TG 33 – Bene-
fícios a Empregados, itens de 54 a 58) e direitos provenientes de con-
tratos de seguro. 

 

Mensuração 
 

25. O montante de cada item dos segmentos divulgados deve cor-
responder ao valor reportado ao principal gestor das operações para fins 
de tomada de decisão sobre a alocação de recursos ao segmento e de 
avaliação do seu desempenho. Os ajustes e as eliminações efetuados na 
elaboração das demonstrações contábeis e as alocações de receitas, 
despesas e ganhos ou perdas da entidade devem ser incluídos na deter-
minação do lucro ou prejuízo do segmento divulgado somente se estive-
rem incluídos no valor dos lucros ou prejuízos do segmento utilizado 
pelo principal gestor das operações. Da mesma forma, apenas os ativos 
e os passivos que estão incluídos no valor dos ativos e dos passivos dos 
segmentos utilizados pelo principal gestor das operações devem ser 
divulgados para esse segmento. Se os montantes forem alocados ao 
resultado, ao ativo ou ao passivo reconhecidos do segmento, esses mon-
tantes devem ser alocados em base razoável. 

 

26. Se o principal gestor das operações utilizar apenas uma medi-
da de valor do resultado, dos ativos ou dos passivos de segmento ope-
racional na avaliação do desempenho desse segmento e na decisão de 
como alocar os recursos, o lucro ou o prejuízo do segmento e os seus 
ativos ou passivos devem ser divulgados segundo essa medida de va-
lor. Se o principal gestor das operações utilizar mais do que uma me-
dida de valor do resultado, dos ativos ou dos passivos do segmento 
operacional, as avaliações divulgadas devem ser as que a administra-
ção entende que são determinadas de acordo com os princípios de 
mensuração mais consistentes com os utilizados na mensuração dos 
montantes correspondentes nas demonstrações contábeis da entidade. 
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27. A entidade deve apresentar explicação das mensurações do 
lucro ou do prejuízo, dos ativos e dos passivos do segmento para cada 
segmento divulgável. A entidade deve divulgar, no mínimo, os seguin-
tes elementos: 

a) a base de contabilização para quaisquer transações entre os 
segmentos divulgáveis; 

b) a natureza de quaisquer diferenças entre as mensurações do lu-
cro ou do prejuízo dos segmentos divulgáveis e o lucro ou o prejuízo 
da entidade antes das despesas (receitas) de imposto de renda e contri-
buição social e das operações descontinuadas (se não decorrerem das 
conciliações descritas no item 28). Essas diferenças podem decorrer 
das políticas contábeis e das políticas de alocação de custos comuns 
incorridos, que são necessárias para a compreensão da informação por 
segmentos divulgados; 

c) a natureza de quaisquer diferenças entre as mensurações dos 
ativos dos segmentos divulgáveis e dos ativos da entidade (se não 
decorrer das conciliações descritas no item 28). Essas diferenças po-
dem incluir as decorrentes das políticas contábeis e das políticas de 
alocação de ativos utilizados conjuntamente, necessárias para a com-
preensão da informação por segmentos divulgados; 

d) a natureza de quaisquer diferenças entre as mensurações dos 
passivos dos segmentos divulgáveis e dos passivos da entidade (se não 
decorrer das conciliações descritas no item 28). Essas diferenças po-
dem incluir as decorrentes das políticas contábeis e das políticas de 
alocação de passivos utilizados conjuntamente, necessárias para a 
compreensão da informação por segmentos divulgada; 

d) a natureza de quaisquer alterações em períodos anteriores, nos 
métodos de mensuração utilizados para determinar o lucro ou o preju-
ízo do segmento divulgado e o eventual efeito dessas alterações na 
avaliação do lucro ou do prejuízo do segmento; 

e) a natureza e o efeito de quaisquer alocações assimétricas a 
segmentos divulgáveis. Por exemplo, a entidade pode alocar despesas 
de depreciação a um segmento sem lhe alocar os correspondentes 
ativos depreciáveis. 

 

Conciliação 
 

28. A entidade deve fornecer conciliações dos seguintes elementos: 
a) o total das receitas dos segmentos divulgáveis com as receitas 

da entidade; 
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b) o total dos valores de lucro ou prejuízo dos segmentos divul-
gáveis com o lucro ou o prejuízo da entidade antes das despesas (re-
ceitas) de imposto de renda e contribuição social e das operações des-
continuadas. No entanto, se a entidade alocar a segmentos divulgáveis 
itens como despesa de imposto de renda e contribuição social, a enti-
dade pode conciliar o total dos valores de lucro ou prejuízo dos seg-
mentos com o lucro ou o prejuízo da entidade depois daqueles itens; 

c) o total dos ativos dos segmentos divulgáveis com os ativos da 
entidade, se os ativos do segmento são divulgados de acordo com o 
item 23; (2) 

d) o total dos passivos dos segmentos divulgáveis com os passi-
vos da entidade, se os passivos dos segmentos forem divulgados de 
acordo com o item 23; 

e) o total dos montantes de quaisquer outros itens materiais das 
informações evidenciadas dos segmentos divulgáveis com os corres-
pondentes montantes da entidade. 

 

Todos os itens de conciliação materiais devem ser identificados e 
descritos separadamente. Por exemplo, o montante de cada ajuste signi-
ficativo necessário para conciliar lucros ou prejuízos do segmento di-
vulgável com o lucro ou o prejuízo da entidade, decorrente de diferentes 
políticas contábeis, deve ser identificado e descrito separadamente. 

 

Reapresentação de informação previamente divulgada 
 

29. Se a entidade alterar a estrutura da sua organização interna de 
maneira a alterar a composição dos seus segmentos divulgáveis, as 
informações correspondentes de períodos anteriores, incluindo perío-
dos intermediários, devem ser reapresentadas, salvo se as informações 
não estiverem disponíveis e o custo da sua elaboração for excessivo. A 
determinação da disponibilidade das informações e do caráter excessi-
vo do custo da sua elaboração deve ser efetuada para cada item de 
evidenciação. Após a mudança na composição dos seus segmentos 
divulgáveis, a entidade deve divulgar se reapresentou os itens corres-
pondentes da informação por segmentos de períodos anteriores. 

 

30. Se a entidade tiver alterado a estrutura da sua organização in-
terna de um modo que mude a composição dos seus segmentos divul-
gáveis e se a informação por segmentos de períodos anteriores, inclu-
indo os períodos intermediários, não for reapresentada de modo a re-
fletir essa alteração, a entidade deve divulgar no ano em que ocorreu a 
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alteração a informação por segmentos para o período corrente tanto na 
base antiga como na nova base de segmentação, salvo se as informa-
ções necessárias não se encontrarem disponíveis e o custo da sua ela-
boração for excessivo. 

 

Evidenciação relativa ao conjunto da entidade 
 

31. Os itens de 32 a 34 aplicam-se a todas as entidades sujeitas a 
esta Norma, incluindo as entidades que dispõem de um único segmen-
to divulgável. As atividades de negócio de algumas entidades não 
estão organizadas em função das diferenças de produtos e serviços 
relacionados ou de áreas geográficas das operações. Os segmentos 
divulgáveis dessas entidades podem evidenciar as receitas de ampla 
gama de produtos e serviços essencialmente diferentes ou mais do que 
um dos seus segmentos divulgáveis pode fornecer essencialmente os 
mesmos produtos e serviços. Do mesmo modo, os segmentos divulgá-
veis da entidade podem manter ativos em diferentes áreas geográficas 
e evidenciar receitas provenientes de clientes em diferentes áreas geo-
gráficas ou mais do que um dos seus segmentos divulgáveis pode ope-
rar na mesma área geográfica. As informações previstas nos itens de 
32 a 34 devem ser fornecidas apenas se não estiverem integradas às 
informações do segmento divulgável, exigidas pela presente Norma. 

 

Informação sobre produto e serviço 
 

32. A entidade deve divulgar as receitas provenientes dos clientes 
externos em relação a cada produto e serviço ou a cada grupo de pro-
dutos e serviços semelhantes, salvo se as informações necessárias não 
se encontrarem disponíveis e o custo da sua elaboração for excessivo, 
devendo tal fato ser divulgado. Os montantes das receitas divulgadas 
devem basear-se nas informações utilizadas para elaborar as demons-
trações contábeis da entidade. 

 

Informação sobre área geográfica 
 

33. A entidade deve evidenciar as seguintes informações geográ-
ficas, salvo se as informações necessárias não se encontrarem disponí-
veis e o custo da sua elaboração for excessivo: 

a) receitas provenientes de clientes externos: 
i) atribuídos ao país-sede da entidade; e 
ii) atribuídos a todos os países estrangeiros de onde a entida-
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de obtém receitas. Se as receitas provenientes de clientes externos 
atribuídas a determinado país estrangeiro forem materiais, devem 
ser divulgadas separadamente. A entidade deve divulgar a base 
de atribuição das receitas provenientes de clientes externos aos 
diferentes países; 
b) ativo não circulante, exceto instrumentos financeiros e imposto 

de renda e contribuição social diferidos ativos, benefícios de pós-
emprego e direitos provenientes de contratos de seguro: 

i) localizados no país sede da entidade; e 
ii) localizados em todos os países estrangeiros em que a enti-

dade mantém ativos. Se os ativos em determinado país estrangei-
ro forem materiais, devem ser divulgados separadamente. 
 

Os montantes divulgados devem basear-se nas informações utili-
zadas para elaborar as demonstrações contábeis da entidade. Se as 
informações necessárias não se encontrarem disponíveis e o custo da 
sua elaboração for excessivo, tal fato deve ser divulgado. A entidade 
pode divulgar, além das informações exigidas pelo presente item, sub-
totais de informações geográficas sobre grupos de países. 

 

Se forem relevantes as informações por região geográfica dentro 
do Brasil, e se essas informações forem utilizadas gerencialmente, as 
mesmas regras de evidenciação devem ser observadas. 

 

Informação sobre os principais clientes 
 

34. A entidade deve fornecer informações sobre seu grau de de-
pendência de seus principais clientes. Se as receitas provenientes das 
transações com um único cliente externo representarem 10% ou mais 
das receitas totais da entidade, esta deve divulgar tal fato, bem como o 
montante total das receitas provenientes de cada um desses clientes e a 
identidade do segmento ou dos segmentos em que as receitas são di-
vulgadas. A entidade não está obrigada a divulgar a identidade de 
grande cliente nem o montante divulgado de receitas provenientes 
desse cliente em cada segmento. Para fins desta Norma, um conjunto 
de entidades, que a entidade divulgadora sabe que está sob controle 
comum, deve ser considerado um único cliente, assim como o governo 
(nacional, estadual, provincial, territorial, local ou estrangeiro) e as 
entidades que a entidade divulgadora sabe que estão sob controle co-
mum desse governo, deve ser considerado um único cliente. 
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Em razão dessa alteração, as disposições não alteradas desta 
norma são mantidas e a sigla da NBC TG 22 (R1), publicada no DOU, 
Seção 1, de 1º-12-2014, passa a ser NBC TG 22 (R2). 

 

A alteração desta norma entra em vigor na data de sua publicação, 
aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2016. 

 

Brasília, 23 de outubro de 2015. 
 

José Martonio Alves Coelho – Presidente 
 
APÊNDICE A - GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO 
 

Este guia orientativo de implementação acompanha, porém não faz 
parte da Norma. 
 

Introdução 
 

A1 Este guia de implementação fornece exemplos que ilustram 
as divulgações exigidas pela NBC TG 22 – Informações por Segmento 
e um diagrama para auxiliar na identificação de segmentos suscetíveis 
de serem reportados (segmentos reportáveis). Os formatos nas ilustra-
ções não são requisitos obrigatórios. Este CFC incentiva um formato 
que forneça as informações na forma mais compreensível nas circuns-
tâncias específicas. As seguintes ilustrações destinam-se a uma única 
entidade hipotética referida como Companhia Diversificada.  

 

Informações descritivas sobre segmentos reportáveis de uma 
entidade 
 

A2 Os itens a seguir ilustram a divulgação de informações des-
critivas sobre os segmentos informados de uma entidade (as referên-
cias de item são em relação aos requisitos pertinentes na Norma). 

 

Descrição dos tipos de produtos e serviços dos quais cada 
segmento reportável deriva suas receitas (item 22(b) 

 

A Companhia Diversificada possui cinco segmentos reportáveis: peças auto-
motivas, barcos motorizados, software, eletrônica e finanças. O segmento de 
peças automotivas produz peças de reposição para venda a varejistas de peças 
automotivas. O segmento de barcos motorizados produz pequenos barcos 
motorizados para servir a indústria de petróleo costeira e negócios similares. 
O segmento de software produz software de aplicação para venda a fabrican-
tes e varejistas de computadores. O segmento de eletrônica produz circuitos 
integrados e produtos relacionados para a venda a fabricantes de computador. 
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O segmento de finanças é responsável por parte das operações financeiras da 
empresa, incluindo o financiamento de compras ao cliente de produtos de 
outros segmentos e operações de empréstimo de imóveis.  

 

Mensuração de lucro ou prejuízo, ativos e passivos por 
segmento operacional (item 27) 

 

As políticas contábeis dos segmentos operacionais são as mesmas que aque-
las descritas nas políticas contábeis significativas, exceto que a despesa de 
complementação de aposentadoria de cada segmento operacional é reconhe-
cida e mensurada com base nos pagamentos em dinheiro aos planos de pen-
são. A Companhia Diversificada avalia o desempenho por segmento com 
base no resultado das operações antes dos tributos sobre o lucro, não inclu-
indo ganhos e perdas não recorrentes e ganhos e perdas de câmbio. (3) 

A Companhia Diversificada contabiliza vendas e transferências interseg-
mentos como se as vendas ou as transferências fossem a terceiros, ou seja, 
pelos preços correntes de mercado. 

 

Fatores que a administração utilizou para identificar 
os segmentos reportáveis da entidade (item 22(a) 

 

Os segmentos reportáveis da Companhia Diversificada são unidades estratégi-
cas de negócio que oferecem diferentes produtos e serviços. Eles são gerencia-
dos separadamente, pois cada negócio exige diferentes tecnologias e estratégias 
de marketing. A maioria dos negócios foi adquirida como unidades individuais 
e a administração existente na ocasião da aquisição foi mantida. 

 

Informações sobre lucro ou prejuízo, ativos e passivos, por 
segmento reportável 

 

A3 A seguinte tabela ilustra um formato sugerido para a di-
vulgação de informações sobre lucro ou prejuízo, ativos e passivos, 
por segmento reportável (itens 23 e 24). O mesmo tipo de informa-
ção é exigido para cada ano em relação ao qual é apresentada uma 
demonstração do resultado. A Companhia Diversificada não aloca 
despesa (receita) com tributos sobre o lucro ou ganhos e perdas não 
recorrentes a segmentos reportáveis. Além disso, nem todos os 
segmentos reportáveis possuem itens não caixa significativos, ex-
ceto depreciação e amortização. Os valores nesta ilustração são 
assumidos como sendo os valores nos relatórios utilizados pelo 
principal tomador de decisões operacionais. 
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Peças 
automoti-

vas 

Barcos 
motoriza-

dos 
Software Eletrônica 

Finan-
ças 

Todos os 
demais 

Totais 

 

$ $ $ $ $ $ $ 

Receita de clientes 
externos 

3.000  5.000  9.500  12.000  5.000  1.000 a 35.500  

Receita entre 
segmentos 

– – 3.000  1.500  – – 4.500  

Receita de juros 450  800  1.000  1.500  – – 3.750  

Despesa de juros 350  600  700  1.100  – – 2.750  

Receita de juros 
líquidab 

– – – – 1.000  – 1.000  

Depreciação e 
amortização 

200  100  50  1.500  1.100  – 2.950  

Resultado do 
segmento reportá-
vel 

200  70  900  2.300  500  100  4.070  

Outros itens não 
caixa significativos 

       

 
Redução no 
valor recupe-
rável 

– 200  – – – – 200  

Ativos do segmento 
reportável 

2.000  5.000  3.000  12.000  57.000  2.000  81.000 

Desembolsos por 
ativos não circulan-
tes por segmento 
reportável 

300  700  500  800  600  – 2.900  

Passivos por seg- 
mento reportável 

1.050  3.000  1.800  8.000  30.000  – 43.850  

 

a) Receitas de segmentos abaixo dos parâmetros mínimos quantitativos 
são atribuíveis a quatro segmentos operacionais. Esses segmentos incluem 
uma pequena propriedade para investimento, um negócio de equipamentos 
para aluguel, um serviço de consultoria de software e uma operação de lea-
sing. Nenhum desses segmentos jamais atingiu quaisquer dos parâmetros 
mínimos quantitativos para a determinação dos segmentos reportáveis. 

b) O segmento financeiro tem nos juros a maioria de suas receitas. A 
gestão recai primariamente sobre a receita líquida de juros, não nos valores 
da receita bruta e da despesa quando da administração desse segmento. 
Portanto, como permitido pelo item 23, somente os valores líquidos estão 
sendo divulgados. 
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Conciliações de receitas, lucro ou prejuízo, ativos e passivos 
do segmento reportável 
 

A4 Os itens a seguir ilustram as conciliações de receitas, lucro 
ou prejuízo, ativos e passivos do segmento reportável com os valores 
correspondentes da entidade – itens 28(a) a (d). Também é exigida a 
apresentação de conciliações para qualquer outra informação signifi-
cativa divulgada – item 28(e). Presume-se que as demonstrações con-
tábeis da entidade não incluam operações descontinuadas. Conforme 
discutido no item A2, a entidade reconhece e mede despesa de com-
plementação de aposentadoria de seus segmentos reportáveis com 
base nos pagamentos em dinheiro ao fundo de pensão e não aloca 
determinados itens aos seus segmentos reportáveis. 
 

Receitas $ 

Total de receitas para segmentos reportáveis 39.000 

Outras receitas 1.000 

Eliminação de receitas entre segmentos (4.500) 

Receitas da entidade  35.500 
 

Lucro ou prejuízo 
$ 

Total de lucro ou prejuízo para segmentos reportáveis 3.970 

Outro lucro ou prejuízo 100 

Eliminação de lucros entre segmentos (500) 

Valores não alocados:  

 Liquidação de litígios recebida 500 

 Outras despesas administrativas (750) 

Ajuste à despesa com fundo de pensão na consolidação (250) 

Receita antes do imposto sobre a renda  3.070 
 

Ativos $ 

Total de ativos nos segmentos reportáveis 79.000 

Outros ativos 2.000 

Eliminação de contas a receber da sede corporativa (1.000) 
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Outros valores não alocados 1.500 

Ativos da entidade 81.500 

Passivos $ 

 Total de passivos nos segmentos reportáveis 43.850 

Passivos não alocados de plano de benefício definido  25.000 

Passivos da entidade 68.850 

 

Outros itens significativos Totais do seg-
mento reportável    

$ 

Ajustes $ Totais da 
entidade $ 

Receita de juros  3.750   75  3.825 

Despesa de juros  2.750   (50) 2.700 

Receita líquida de juros (somente seg-
mento de finanças) 

 1.000   – 1.000 

Gastos com ativos  2.900   1.000  3.900 

Depreciação e amortização  2.950   – 2.950 

Redução ao valor recuperável de ativos  200   – 200 

 

O item de conciliação para ajustar os gastos com ativos é o valor 
incorrido para o prédio da sede corporativa, que não está incluído nas 
informações por segmento. Nenhum dos outros ajustes é significativo. 

 

Informações geográficas 
 

A5 Os itens a seguir ilustram as informações geográficas exigi-
das pelo item 33. (Visto que os segmentos reportáveis da Companhia 
Diversificada estão baseados em diferenças em produtos e serviços, 
não é exigida nenhuma divulgação adicional de informações de receita 
sobre produtos e serviços – item 32.) 
 
Informações geográficas  Receitasa  Ativos não circulantes 

 $  $ 
Estados Unidos 19.000   11.000 

Canadá 4.200   – 

China 3.400   6.500 

Japão 2.900   3.500 
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Outros países 6.000   3.000 

Total 35.500   24.000 

 
 ª As receitas são atribuídas aos países com base na localização do cliente. 

 
Informações sobre principais clientes 
 
A6 Os itens a seguir ilustram as informações sobre principais 

clientes exigidas pelo item 34. Não é exigida a identidade do cliente 
nem o valor de cada segmento operacional. 

 

As receitas de um cliente dos segmentos de software e eletrônica da Com-
panhia Diversificada representam aproximadamente $ 5.000 do total de 
receitas da empresa. 

 
Diagrama para auxiliar na identificação de segmentos 
reportáveis 

 
A7 O seguinte diagrama ilustra como aplicar as principais dis-

posições para identificar segmentos reportáveis conforme definido na 
NBC TG 22. O diagrama é um suplemento visual à Norma. Ele não 
deve ser interpretado como uma alteração ou adição a quaisquer requi-
sitos da Norma, nem deve ser considerado como um substituto dos 
requisitos. 
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Diagrama para identificação de segmentos reportáveis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Publicada no DOU, de 04-08-2009. 
(2) Alterações introduzidas pela NBC TG 22 (R1), publicada no DOU de 1º-12-2014. 
(3) Redação dada pela NBC TG 22 (R2), publicada no DOU de 06-11-2015. 

Identificar segmentos operacionais com base 
no sistema de informações gerenciais (itens 5 

a 10) 

Alguns segmentos 
operacionais cumprem 
todos os critérios de 
agregação? (item 12) 

Alguns segmentos 
operacionais atingem os 
parâmetros quantitativos? 

(item 13) 

Alguns segmentos 
operacionais remanescen-

tes cumprem a maioria 
dos critérios de agrega-

ção? 

Os segmentos informáveis 
identificados contabilizam 
75% da receita da entida-

de? (item 15) 

Informar segmento adicional se a receita externa de 
todos os segmentos for menor que 75% da receita da 

entidade (item 15) 

Agregar segmentos remanescen-
tes na categoria ”todos os outros 

segmentos” 
(item 16) 

Sim 

 
Agregar 

segmentos, 
se desejado 

Esses são os segmentos 
informáveis a serem 

divulgados 

Sim 

Sim 

Sim 

Não 

Não 

Não 

Não 

 
Agregar 

segmento, 
se desejado 
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NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 
NBC TG 23 (R1) – POLÍTICAS CONTÁBEIS, MUDANÇA DE 

ESTIMATIVA E RETIFICAÇÃO DE ERRO 
 

A letra R mais o número que identifica sua alteração (R1, R2, ...) foi adicionada à sigla da 
Norma para identificar o número da consolidação e facilitar a pesquisa no site do CFC. As 
citações desta Norma em outras é identifica pela sua sigla sem a referência a R1, R2, pois, essas 
referências são sempre da norma em vigor, evitando, assim, que em cada alteração da norma 
não haja necessidade de se ajustar as citações em outras normas. 

 
Índice Item 
OBJETIVO  1 – 2 
ALCANCE 3 – 4 
DEFINIÇÕES 5 – 6 
POLÍTICAS CONTÁBEIS 7 – 31  
Seleção e aplicação de políticas contábeis 7 – 12 
Uniformidade de políticas contábeis 13 
Mudança nas políticas contábeis 14 – 31 

Aplicação de mudanças de políticas contábeis 19 – 27 
Aplicação retrospectiva 22 
Limitação à aplicação retrospectiva 23 – 27 
Divulgação 28 – 31 

MUDANÇA NAS ESTIMATIVAS CONTÁBEIS 32 – 40 
Divulgação 39 – 40 
RETIFICAÇÃO DE ERRO 41 – 49 
Limitação à reapresentação retrospectiva 43 – 48 
Divulgação de erro de período anterior 49 
IMPRATICABILIDADE DA APLICAÇÃO E DA REAPRESENTAÇÃO 
RETROSPECTIVAS 

50 – 53 

 

Objetivo 
 

1. O objetivo desta Norma é definir critérios para a seleção e a 
mudança de políticas contábeis, juntamente com o tratamento contábil 
e a divulgação de mudança nas políticas contábeis, a mudança nas 
estimativas contábeis e a retificação de erro. A Norma tem como obje-
tivo melhorar a relevância e a confiabilidade das demonstrações con-
tábeis da entidade, bem como permitir sua comparabilidade ao longo 
do tempo com as demonstrações contábeis de outras entidades.  

 

2. Os requisitos de divulgação relativos a políticas contábeis, exceto 
aqueles que digam respeito à mudança nas políticas contábeis, são estabe-
lecidos na NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis. 
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Alcance 
 

3. Esta Norma deve ser aplicada na seleção e na aplicação de po-
líticas contábeis, bem como na contabilização de mudança nas políti-
cas contábeis, de mudança nas estimativas contábeis e de retificação 
de erros de períodos anteriores.  

 

4. Os efeitos tributários de retificação de erros de períodos ante- 
riores e de ajustes retrospectivos feitos para a aplicação de alterações 
nas políticas contábeis são contabilizados e divulgados de acordo com 
a NBC TG 32 – Tributos sobre o Lucro. 

 
Definições 
 
5. Os termos que se seguem são usados nesta Norma com os se-

guintes significados:  
 
Políticas contábeis são os princípios, as bases, as convenções, as 

regras e as práticas específicas aplicados pela entidade na elaboração e 
na apresentação de demonstrações contábeis.  

 
Mudança na estimativa contábil é um ajuste nos saldos contábeis 

de ativo ou de passivo, ou nos montantes relativos ao consumo perió-
dico de ativo, que decorre da avaliação da situação atual e das obriga-
ções e dos benefícios futuros esperados associados aos ativos e passi-
vos. As alterações nas estimativas contábeis decorrem de nova infor-
mação ou inovações e, portanto, não são retificações de erros.  

 
Omissão material ou incorreção material é a omissão ou a in-

formação incorreta que puder, individual ou coletivamente, influenciar 
as decisões econômicas que os usuários das demonstrações contábeis 
tomam com base nessas demonstrações. A materialidade depende da 
dimensão e da natureza da omissão ou da informação incorreta julgada 
à luz das circunstâncias às quais está sujeita. A dimensão ou a nature-
za do item, ou a combinação de ambas, pode ser o fator determinante. 

 
Erros de períodos anteriores são omissões e incorreções nas demons-

trações contábeis da entidade de um ou mais períodos anteriores decorren-
tes da falta de uso, ou uso incorreto, de informação confiável que: 

a) estava disponível quando da autorização para divulgação das 
demonstrações contábeis desses períodos; e  
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b) pudesse ter sido razoavelmente obtida e levada em considera-
ção na elaboração e na apresentação dessas demonstrações contábeis.  

Tais erros incluem os efeitos de erros matemáticos, erros na apli-
cação de políticas contábeis, descuidos ou interpretações incorretas de 
fatos e fraudes.  

 

Aplicação retrospectiva é a aplicação de nova política contábil a 
transações, a outros eventos e a condições, como se essa política tives-
se sido sempre aplicada.  

 

Reapresentação retrospectiva é a correção do reconhecimento, da 
mensuração e da divulgação de valores de elementos das demonstra-
ções contábeis, como se um erro de períodos anteriores nunca tivesse 
ocorrido.  

 

Aplicação impraticável de requisito ocorre quando a entidade não 
pode aplicá-lo depois de ter feito todos os esforços razoáveis nesse 
sentido. Para um período anterior em particular, é impraticável aplicar 
retrospectivamente a mudança em política contábil ou fazer a reapre-
sentação retrospectiva para corrigir um erro se: 

a) os efeitos da aplicação retrospectiva ou da reapresentação re-
trospectiva não puderem ser determinados;  

b) a aplicação retrospectiva ou a reapresentação retrospectiva e-
xigir premissas baseadas no que teria sido a intenção da administração 
naquele momento passado; ou  

c) a aplicação retrospectiva ou a reapresentação retrospectiva e-
xigir estimativas significativas de valores e se for impossível identifi-
car, objetivamente, a informação sobre essas estimativas que:  

i) proporciona evidências das circunstâncias que existiam à 
data em que esses valores deviam ser reconhecidos, mensurados 
ou divulgados; e  

ii) estaria disponível quando as demonstrações contábeis 
desse período anterior tiveram autorização para divulgação.  
 

Aplicação prospectiva de mudança em política contábil e de re-
conhecimento do efeito de mudança em estimativa contábil representa, 
respectivamente:  

a) a aplicação da nova política contábil a transações, a outros e-
ventos e a condições que ocorram após a data em que a política é alte-
rada; e  

b) o reconhecimento do efeito da mudança na estimativa contábil 
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nos períodos corrente e futuro afetados pela mudança. 
 

6. Avaliar se a omissão ou o erro pode influenciar a decisão eco-
nômica do usuário das demonstrações contábeis requer análise das 
características dos usuários das demonstrações contábeis. A NBC TG 
ESTRUTURA CONCEITUAL – Estrutura Conceitual para a Elabora-
ção e a Apresentação das Demonstrações Contábeis estabelece, em 
seu item 25, que “presume-se que os usuários tenham um conheci-
mento razoável dos negócios, atividades econômicas e contabilidade e 
a disposição de estudar as informações com razoável diligência”. Des-
sa forma, a avaliação deve levar em conta a maneira como os usuários, 
com seus respectivos atributos, poderiam ser razoavelmente influenci-
ados na tomada de decisão econômica. 

 
Políticas contábeis  
 
Seleção e aplicação de políticas contábeis  
 
7. Quando norma, interpretação ou comunicado técnico se aplicar 

especificamente a uma transação, a outro evento ou circunstância, a 
política ou políticas contábeis aplicadas a esse item devem ser deter-
minadas pela aplicação da norma, interpretação ou comunicado técni-
co, e considerando quaisquer guias de implementação relevantes emi-
tidos pelo CFC no tocante à norma, interpretação ou comunicado téc-
nico em questão.  

 
8. As normas, interpretações e comunicados técnicos estabelecem 

políticas contábeis que o CFC concluiu resultarem em demonstrações 
contábeis, contendo informação relevante e confiável sobre as transa-
ções, outros eventos e condições a que se aplicam. Essas políticas não 
precisam ser aplicadas quando o efeito da sua aplicação for imaterial. 
Contudo, não é apropriado produzir, ou deixar de corrigir, incorreções 
imateriais em relação a eles para se alcançar determinada apresentação 
da posição patrimonial e financeira (balanço patrimonial), do desempe-
nho (demonstração do resultado) ou dos fluxos de caixa da entidade.  

 
9. Quaisquer guias de implementação para normas emitidas pelo 

CFC não fazem parte dessas normas e, portanto, não contêm requisitos 
às demonstrações contábeis.  
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10. Na ausência de norma, interpretação ou comunicado técnico 
que se aplique especificamente a uma transação, outro evento ou con-
dição, a administração exercerá seu julgamento no desenvolvimento e 
na aplicação de política contábil que resulte em informação que seja: 

a) relevante para a tomada de decisão econômica por parte dos 
usuários; e 

b) confiável, de tal modo que as demonstrações contábeis: 
i) representem adequadamente a posição patrimonial e finan-

ceira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da entidade; 
ii) reflitam a essência econômica de transações, outros even-

tos e condições e, não, meramente a forma legal; 
iii) sejam neutras, isto é, que estejam isentas de viés; 
iv) sejam prudentes; e 
v) sejam completas em todos os aspectos materiais.  

 

11. Ao exercer os julgamentos descritos no item 10, a administra-
ção deve consultar e considerar a aplicabilidade das seguintes fontes por 
ordem decrescente: 

a) os requisitos e a orientação das normas, interpretações e comu-
nicados técnicos que tratem de assuntos semelhantes e relacionados; e 

b) as definições, os critérios de reconhecimento e os conceitos de 
mensuração para ativos, passivos, receitas e despesas contidos na NBC 
TG ESTRUTURA CONCEITUAL. 

 

12. Ao exercer os julgamentos descritos no item 10, a administra-
ção pode também considerar as mais recentes posições técnicas assumi-
das por outros órgãos normatizadores contábeis que usem uma estrutura 
conceitual semelhante à do CFC para desenvolver normas de contabili-
dade, ou ainda, outra literatura contábil e práticas geralmente aceitas do 
setor, até o ponto em que estas não entrem em conflito com as fontes 
enunciadas no item 11.  

 

Uniformidade de políticas contábeis 
 

13. A entidade deve selecionar e aplicar suas políticas contábeis 
uniformemente para transações semelhantes, outros eventos e condi-
ções, a menos que a norma, interpretação ou comunicado técnico espe-
cificamente exija ou permita a classificação de itens para os quais pos-
sam ser aplicadas diferentes políticas. Se norma, interpretação ou co-
municado técnico exigir ou permitir tal classificação, uma política con-
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tábil apropriada deve ser selecionada e aplicada uniformemente para 
cada categoria. 

 

Mudança nas políticas contábeis 
 
14. A entidade deve alterar uma política contábil apenas se a mu-

dança: 
a) for exigida por norma, interpretação ou comunicado técnico; ou 
b) resultar em informação confiável e mais relevante nas demons-

trações contábeis sobre os efeitos das transações, outros eventos ou 
condições acerca da posição patrimonial e financeira, do desempenho 
ou dos fluxos de caixa da entidade. 

 
15. Os usuários das demonstrações contábeis devem ter a possibi-

lidade de comparar as demonstrações contábeis da entidade ao longo do 
tempo para identificar tendências na sua posição patrimonial e financei-
ra, no seu desempenho e nos seus fluxos de caixa. Por isso, devem ser 
aplicadas as mesmas políticas contábeis em cada período e de um perí-
odo para o outro, a menos que uma mudança em política contábil esteja 
em conformidade com um dos critérios enunciados no item 14. 

 
16. Não constituem mudanças nas políticas contábeis:  
a) a adoção de política contábil para transações, outros eventos ou 

condições que difiram em essência daqueles que ocorriam anteriormen-
te; e  

b) a adoção de nova política contábil para transações, outros even-
tos ou condições que não ocorriam anteriormente ou eram imateriais.  

 
17. A aplicação inicial da política de reavaliação de ativos, quando 

permitida pela legislação e regulação vigente, em conformidade com a 
NBC TG 27 – Ativo Imobilizado ou a NBC TG 04 – Ativo Intangível é 
uma mudança na política contábil a ser tratada como reavaliação de 
acordo com as referidas normas e, não, conforme com esta Norma. 

 
18. Os itens 19 a 31 não se aplicam à mudança de política contá-

bil descrita no item 17.  
 
Aplicação de mudanças de políticas contábeis  
 

19. Definições sujeitas ao item 23:  
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a) a entidade deve contabilizar uma mudança na política contábil re-
sultante da adoção inicial de norma, interpretação ou comunicado técnico, 
de acordo com as disposições transitórias específicas, se existirem;  

b) quando a entidade muda uma política contábil na adoção inici-
al de norma, interpretação ou comunicado técnico que não inclua dis-
posições transitórias específicas que se apliquem a essa mudança, ou 
quando muda uma política contábil voluntariamente, ela deve aplicar a 
mudança retrospectivamente.  

 
20. Para fins desta Norma, a adoção antecipada de norma, inter-

pretação ou comunicado técnico não deve ser considerada como mu-
dança voluntária na política contábil.  

 
21. Na ausência de norma, interpretação ou comunicado técnico 

que se aplique especificamente a uma transação, outro evento ou cir-
cunstância, a administração pode, de acordo com o item 12, aplicar 
uma política contábil derivada de norma recente emanada de outros 
órgãos técnicos que se utilizem de estrutura conceitual semelhante no 
desenvolvimento de normas contábeis. Se, ao seguir uma mudança de 
referida norma, a entidade optar por mudar uma política contábil, essa 
mudança deve ser contabilizada e divulgada como mudança voluntária 
na política contábil.  

 
Aplicação retrospectiva 
 
22. Observado o disposto no item 23, quando uma mudança na 

política contábil é aplicada, retrospectivamente, de acordo com os 
itens 19(a) ou (b), a entidade deve ajustar o saldo de abertura de cada 
componente do patrimônio líquido afetado para o período anterior 
mais antigo apresentado e os demais montantes comparativos divulga-
dos para cada período anterior apresentado, como se a nova política 
contábil tivesse sempre sido aplicada. 

 
Limitação à aplicação retrospectiva  
 
23. Quando a aplicação retrospectiva for exigida pelos itens 19(a) 

ou (b), uma mudança na política contábil deve ser aplicada retrospec-
tivamente, exceto quando for impraticável determinar os efeitos espe-
cíficos do período ou o efeito cumulativo da mudança.  
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24. Quando for impraticável determinar o período dos efeitos es-
pecíficos da mudança na política contábil na informação comparativa 
para um ou mais períodos anteriores apresentados, a entidade deve 
aplicar a nova política contábil aos saldos contábeis de ativos e passi-
vos de abertura do período mais antigo para o qual seja praticável a 
aplicação retrospectiva, que pode ser o período corrente, e deve pro-
ceder ao ajuste correspondente no saldo de abertura de cada compo-
nente do patrimônio líquido desse período.  

 
25. Quando for impraticável determinar o efeito cumulativo, no 

início do período corrente, da aplicação da nova política contábil a 
todos os períodos anteriores, a entidade deve ajustar a informação 
comparativa para aplicar a nova política contábil prospectivamente a 
partir do período mais antigo que for praticável.  

 
26. Quando a entidade aplicar a nova política contábil retrospec-

tivamente, ela deve aplicar a nova política contábil à informação com-
parativa para períodos anteriores tão antigos quanto for praticável. A 
aplicação retrospectiva a um período anterior pode ser considerada 
não praticável se não for praticável determinar o efeito cumulativo nos 
montantes dos balanços de abertura e de encerramento desse período. 
O valor do ajuste resultante, relacionado com períodos anteriores aos 
apresentados nas demonstrações contábeis, é registrado no saldo de 
abertura de cada componente do patrimônio líquido afetado do perío-
do anterior mais antigo apresentado. Geralmente, o ajuste é registrado 
em Lucros ou Prejuízos Acumulados. Contudo, o ajuste pode ser feito 
em outro componente do patrimônio líquido (por exemplo, para cum-
prir uma norma, interpretação ou comunicado técnico específico). 
Qualquer outra informação sobre períodos anteriores, tal como resu-
mos históricos de dados financeiros, é também ajustada para períodos 
tão antigos quanto for praticável.  

 
27. Quando for impraticável à entidade aplicar a nova política 

contábil retrospectivamente, porque não pode determinar o efeito cu-
mulativo da aplicação da política a todos os períodos anteriores, a 
entidade, de acordo com o item 25, deve aplicar a nova política pros-
pectivamente desde o início do período mais antigo praticável. Portan-
to, ignora-se a parcela do ajuste cumulativo em ativos, passivos e pa-
trimônio líquido correspondente a períodos anteriores. A mudança na 
política contábil é permitida mesmo que seja impraticável aplicar a 
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nova política a qualquer período anterior. Os itens 50 a 53 oferecem 
orientação sobre quando é impraticável aplicar a nova política contábil 
a um ou mais períodos anteriores.  

 
Divulgação 
 
28. Quando a adoção inicial de norma, interpretação ou comuni-

cado técnico tiver efeitos no período corrente ou em qualquer período 
anterior, exceto se for impraticável determinar o montante a ser ajus-
tado, ou puder ter efeitos em períodos futuros, a entidade deve divul-
gar:  

a) o título da norma, interpretação ou comunicado técnico;  
b) quando aplicável, que a mudança na política contábil é feita de 

acordo com as disposições da aplicação inicial da norma, interpretação 
ou comunicado técnico;  

c) a natureza da mudança na política contábil;  
d) quando aplicável, uma descrição das disposições transitórias 

na adoção inicial; 
e) quando aplicável, as disposições transitórias que possam ter 

efeito em futuros períodos;  
f) o montante dos ajustes para o período corrente e para cada pe-

ríodo anterior apresentado, até ao ponto em que seja praticável:  
i) para cada item afetado da demonstração contábil; e 
ii) se a NBC TG 41 – Resultado por Ação se aplicar à entida-

de, para resultados por ação básicos e diluídos. 
g) o montante do ajuste relacionado com períodos anteriores aos 

apresentados, até ao ponto em que seja praticável; e  
h) se a aplicação retrospectiva exigida pelos itens 19(a) ou (b) for 

impraticável para um período anterior em particular, ou para períodos 
anteriores aos apresentados, as circunstâncias que levaram à existência 
dessa condição e uma descrição de como e desde quando a política 
contábil tem sido aplicada.  

 

As demonstrações contábeis de períodos subsequentes não preci-
sam repetir essas divulgações.  

 
29. Quando uma mudança voluntária em políticas contábeis tiver 

efeito no período corrente ou em qualquer período anterior, exceto se 
for impraticável determinar o montante a ser ajustado, ou puder ter 
efeitos em períodos futuros, a entidade deve divulgar: 
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a) a natureza da mudança na política contábil; 
b) as razões pelas quais a aplicação da nova política contábil pro-

porciona informação confiável e mais relevante; 
c) o montante do ajuste para o período corrente e para cada perí-

odo anterior apresentado, até o ponto em que seja praticável: 
i) para cada item afetado da demonstração contábil; e  
ii) se a NBC TG 41 – Resultado por Ação se aplicar à enti-

dade, para resultados por ação básicos e diluídos.  
d) o montante do ajuste relacionado com períodos anteriores aos 

apresentados, até ao ponto em que seja praticável; e 
e) as circunstâncias que levaram à existência dessa condição e 

uma descrição de como e desde quando a política contábil tem sido 
aplicada, se a aplicação retrospectiva for impraticável para um período 
anterior em particular, ou para períodos anteriores aos apresentados.  

 

As demonstrações contábeis de períodos subsequentes não preci-
sam repetir essas divulgações.  

 
30. Quando a entidade não adotar antecipadamente nova norma, 

interpretação ou comunicado técnico já emitido, mas ainda não com 
aplicação obrigatória, a entidade deve divulgar:  

a) tal fato; e  
b) informação disponível ou razoavelmente estimável que seja re-

levante para avaliar o possível impacto da aplicação de nova norma, 
interpretação ou comunicado técnico nas demonstrações contábeis da 
entidade no período da aplicação inicial.  

 

31. Ao cumprir o item 30, a entidade deve proceder à divulgação:  
a) do título da nova norma, interpretação ou comunicado técnico;  
b) da natureza da mudança ou das mudanças iminentes na política 

contábil; 
c) da data em que é exigida a aplicação da norma, interpretação 

ou comunicado técnico;  
d) da data em que ela planeja aplicar inicialmente a norma, inter-

pretação ou comunicado técnico; e  
e) da avaliação do impacto que se espera que a aplicação inicial da 

norma, interpretação ou comunicado técnico tenha nas demonstrações 
contábeis da entidade ou, se esse impacto não for conhecido ou razoa-
velmente estimável, da explicação acerca dessa impossibilidade. 
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Mudança nas estimativas contábeis 
 

32. Como consequência das incertezas inerentes às atividades 
empresariais, muitos itens nas demonstrações contábeis não podem ser 
mensurados com precisão, podendo apenas ser estimados. A estimativa 
envolve julgamentos baseados na última informação disponível e confi-
ável. Por exemplo, podem ser exigidas estimativas de:  

a) créditos de liquidação duvidosa;  
b) obsolescência de estoque;  
c) valor justo de ativos financeiros ou passivos financeiros;  
d) vida útil de ativos depreciáveis ou o padrão esperado de consu-

mo dos futuros benefícios econômicos incorporados nesses ativos; e  
e) obrigações decorrentes de garantias.  
 

33. O uso de estimativas razoáveis é parte essencial da elaboração 
de demonstrações contábeis e não reduz sua confiabilidade.  

 

34. A estimativa pode necessitar de revisão se ocorrerem alterações 
nas circunstâncias em que a estimativa se baseou ou em consequência 
de novas informações ou de maior experiência. Dada a sua natureza, a 
revisão da estimativa não se relaciona com períodos anteriores nem 
representa correção de erro.  

 

35. A mudança na base de avaliação é uma mudança na política 
contábil e não uma mudança na estimativa contábil. Quando for difícil 
distinguir uma mudança na política contábil de uma mudança na esti-
mativa contábil, a mudança é tratada como mudança na estimativa 
contábil.  

 

36. O efeito de mudança na estimativa contábil que não seja uma 
mudança à qual se aplique o item 37 deve ser reconhecido prospecti-
vamente, incluindo-o nos resultados do:  

a) período da mudança, se a mudança afetar apenas esse período; ou  
b) período da mudança e futuros períodos, se a mudança afetar 

todos eles.  
 

37. Se a mudança na estimativa contábil resultar em mudanças 
em ativos e passivos, ou relacionar-se a componente do patrimônio 
líquido, ela deve ser reconhecida pelo ajuste no correspondente item 
do ativo, do passivo ou do patrimônio líquido no período da mudança. 
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38. O reconhecimento prospectivo do efeito de mudança na estima-
tiva contábil significa que a mudança é aplicada a transações, a outros 
eventos e a condições a partir da data da mudança na estimativa. A mu-
dança em uma estimativa contábil pode afetar apenas os resultados do 
período corrente ou os resultados tanto do período corrente como de 
períodos futuros. Por exemplo, a mudança na estimativa de créditos de 
liquidação duvidosa afeta apenas os resultados do período corrente e, 
por isso, é reconhecida no período corrente. Porém, a mudança na esti-
mativa da vida útil de ativo depreciável, ou no padrão esperado de con-
sumo dos futuros benefícios desse tipo de ativo, afeta a depreciação do 
período corrente e de cada um dos períodos futuros durante a vida útil 
remanescente do ativo. Em ambos os casos, o efeito da mudança rela-
cionada com o período corrente é reconhecido como receita ou despesa 
no período corrente. O efeito, caso exista, em períodos futuros é reco-
nhecido como receita ou despesa nesses períodos futuros. 

 

Divulgação  
 

39. A entidade deve divulgar a natureza e o montante de mudança 
na estimativa contábil que tenha efeito no período corrente ou se espe-
ra que tenha efeito em períodos subsequentes, salvo quando a divulga-
ção do efeito de períodos subsequentes for impraticável.  

 

40. Se o montante do efeito de períodos subsequentes não for di-
vulgado porque a estimativa do mesmo é impraticável, a entidade 
deve divulgar tal fato. 

 

Retificação de erro 
 

41. Erros podem ocorrer no registro, na mensuração, na apresen-
tação ou na divulgação de elementos de demonstrações contábeis. As 
demonstrações contábeis não estarão em conformidade com as nor-
mas, interpretações e comunicados técnicos deste CFC se contiverem 
erros materiais ou erros imateriais cometidos intencionalmente para 
alcançar determinada apresentação da posição patrimonial e financei-
ra, do desempenho ou dos fluxos de caixa da entidade. Os potenciais 
erros do período corrente descobertos nesse período devem ser corri-
gidos antes de as demonstrações contábeis serem autorizadas para 
publicação. Contudo, os erros materiais, por vezes, não são descober-
tos até um período subsequente, e esses erros de períodos anteriores 
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são corrigidos na informação comparativa apresentada nas demonstra-
ções contábeis desse período subsequente (ver itens 42 a 47).  

 

42. Sujeito ao disposto no item 43, a entidade deve corrigir os er-
ros materiais de períodos anteriores retrospectivamente no primeiro 
conjunto de demonstrações contábeis cuja autorização para publicação 
ocorra após a descoberta de tais erros:  

a) por reapresentação dos valores comparativos para o período 
anterior apresentado em que tenha ocorrido o erro; ou  

b) se o erro ocorreu antes do período anterior mais antigo apre-
sentado, da reapresentação dos saldos de abertura dos ativos, dos pas-
sivos e do patrimônio líquido para o período anterior mais antigo a-
presentado. 

 

Limitação à reapresentação retrospectiva 
 

43. Um erro de período anterior deve ser corrigido por reapresenta-
ção retrospectiva, salvo quando for impraticável determinar os efeitos 
específicos do período ou o efeito cumulativo do erro.  

 

44. Quando for impraticável determinar os efeitos de erro em um 
período específico na informação comparativa para um ou mais perío-
dos anteriores apresentados, a entidade deve retificar os saldos de 
abertura de ativos, passivos e patrimônio líquido para o período mais 
antigo para o qual seja praticável a reapresentação retrospectiva (que 
pode ser o período corrente). 

 

45. Quando for impraticável determinar o efeito cumulativo, no 
início do período corrente, de erro em todos os períodos anteriores, a 
entidade deve retificar a informação comparativa para corrigir o erro 
prospectivamente a partir da data mais antiga praticável.  

 

46. A retificação de erro de período anterior deve ser excluída 
dos resultados do período em que o erro é descoberto. Qualquer in-
formação apresentada sobre períodos anteriores, incluindo qualquer 
resumo histórico de dados financeiros, deve ser retificada para perío-
dos tão antigos quanto for praticável.  

 

47. Quando for impraticável determinar o montante do erro (por 
exemplo, erro na aplicação de política contábil) para todos os períodos 
anteriores, a entidade, de acordo com o item 45, retifica a informação 
comparativa prospectivamente a partir da data mais antiga praticável. 
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Dessa forma, ignorará a parcela da retificação cumulativa de ativos, 
passivos e patrimônio líquido relativa a períodos anteriores à data em 
que a retificação do erro foi praticável. Os itens 50 a 53 fornecem 
orientação sobre quando é impraticável corrigir erro para um ou mais 
períodos anteriores.  

 
48. As correções de erro distinguem-se de mudanças nas estima-

tivas contábeis. As estimativas contábeis, por sua natureza, são apro-
ximações que podem necessitar de revisão à medida que se conhece 
informação adicional. Por exemplo, o ganho ou a perda reconhecida 
no momento do desfecho de contingência, que, anteriormente, não 
podia ser estimada com precisão, não constitui retificação de erro.  

 
Divulgação de erro de período anterior 
 
49. Ao aplicar o item 42, a entidade deve divulgar: 
a) a natureza do erro de período anterior; 
b) o montante da retificação para cada período anterior apresen-

tado, na medida em que seja praticável: 
i) para cada item afetado da demonstração contábil; e 
ii) se a NBC TG 41 – Resultado por Ação se aplicar à enti-

dade, para resultados por ação básicos e diluídos; 
c) o montante da retificação no início do período anterior mais 

antigo apresentado; e 
d) as circunstâncias que levaram à existência dessa condição e 

uma descrição de como e desde quando o erro foi corrigido, se a rea-
presentação retrospectiva for impraticável para um período anterior 
em particular. 

 
As demonstrações contábeis de períodos subsequentes à retifica-

ção do erro não precisam repetir essas divulgações. 
 
Impraticabilidade da aplicação e da reapresentação 
retrospectivas 
 
50. Em algumas circunstâncias, torna-se impraticável ajustar in-

formações de um ou mais períodos anteriores apresentados para fins 
de comparação com o período corrente. Por exemplo, podem não ter 
sido reunidas informações necessárias em período anterior, de tal for-
ma que não seja possível a aplicação retrospectiva de nova política 
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contábil (incluindo, para a finalidade dos itens 51 a 53, a sua aplicação 
a períodos anteriores) ou a reapresentação retrospectiva para retifica-
ção de erro atribuído a determinado período anterior, podendo ser 
impraticável recriar essa informação. 

 
51. É comum a adoção de estimativas para a aplicação de uma 

política contábil a elementos reconhecidos nas demonstrações contá-
beis ou divulgados em relação a operações, eventos ou condições. As 
estimativas são, por natureza, subjetivas e podem ser desenvolvidas 
após a data do balanço, mas, à medida que o tempo transcorre, o de-
senvolvimento dessas estimativas contábeis relacionadas a transações 
ou eventos ocorridos em períodos anteriores passa a ser potencialmen-
te mais difícil, principalmente ao se considerar que as estimativas 
contábeis devem refletir as condições existentes à época. Entretanto, o 
objetivo das estimativas relacionadas a períodos anteriores deve ser 
igual ao das estimativas desenvolvidas no período corrente, qual seja 
refletir as circunstâncias presentes na ocasião da transação, de outro 
evento ou de outra circunstância. 

 
52. Por isso, aplicar, retrospectivamente, nova política contábil 

ou corrigir erro de período anterior exige que se identifique a informa-
ção que: 

a) fornece evidência das circunstâncias que existiam à época em 
que a transação, outro evento ou condição ocorreu, e que estavam 
presentes e disponíveis quando as demonstrações contábeis relativas 
àquele período anterior foram elaboradas; e  

b) teria estado disponível quando as demonstrações contábeis 
desse período anterior foram autorizadas para divulgação. Para alguns 
tipos de estimativas (por exemplo, a mensuração do valor justo que 
utiliza dados significativos não observáveis), é impraticável distinguir 
esses tipos de informação. Caso a aplicação retrospectiva ou a reapre-
sentação retrospectiva exigir que se faça uma estimativa significativa 
para a qual seja impossível distinguir esses dois tipos de informação, é 
impraticável aplicar a nova política contábil ou retificar o erro de perí-
odo anterior retrospectivamente. (2) 

 
53. Não se deve usar percepção posterior ao aplicar nova política 

contábil ou ao corrigir erros atribuíveis a período anterior, nem para 
fazer suposições sobre quais teriam sido as intenções da administração 
em período anterior nem para estimar os valores reconhecidos, mensu-
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rados ou divulgados em períodos anteriores. Por exemplo, quando a 
entidade corrige erro de período anterior na mensuração de ativos finan-
ceiros previamente classificados como investimentos a serem mantidos 
até seu vencimento, de acordo com a NBC TG 38 – Instrumentos Fi-
nanceiros: Reconhecimento e Mensuração, não deve alterar a respectiva 
base de mensuração para esse período se a administração tiver decidido 
mais tarde não mais mantê-los até o vencimento. Ou, ainda, quando a 
entidade corrige erro de período anterior ao calcular o seu passivo rela-
tivo ao afastamento por doença dos empregados de acordo com a NBC 
TG 33 – Benefícios a Empregados, deve ignorar informação acerca de 
temporada atípica de viroses durante o período seguinte que se tornou 
disponível depois que as demonstrações contábeis do período anterior 
tenham sido autorizadas à divulgação. O fato de estimativas significati-
vas serem frequentemente exigidas quando se retifica informação com-
parativa apresentada para períodos anteriores não impede o ajuste ou a 
correção confiável da informação comparativa. 

 
Em razão dessa alteração, as disposições não alteradas desta 

Norma são mantidas e a sigla da NBC TG 23, publicada no DOU, 
Seção I, de 4-8-09, passa a ser NBC TG 23 (R1). 

 
As alterações desta Norma entram em vigor na data de sua 

publicação, aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de 
janeiro de 2013. 

 
Brasília, 11 de dezembro de 2013. 
 
Juarez Domingues Carneiro – Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Publicado no DOU, de 04-08-2009. 
(2) Redação dada pela NBC TG 23 (R1), publicada no DOU de 20-12-2013. 
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A Resolução CFC n.º 1.329/11 alterou a sigla e a numeração desta Norma de NBC T 19.12 para NBC 
TG 24 (R1) e de outras normas citadas: de NBC T 19.7 para NBC TG 25; de NBC T 19.27 para NBC 
TG 26 (R1); de NBC T 19.23 para NBC TG 15 (R2); de NBC T 19.28 para NBC TG 31 (R2); e de NBC T 
19.2 para NBC TG 32 (R2). 

 
 

RESOLUÇÃO CFC nº 1.184(1) 

de 28 de agosto de 2009 
 
 

Aprova a NBC TG 24 – Evento Subse- 
quente. 

 
 

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercí-
cio de suas atribuições legais e regimentais, 

 

CONSIDERANDO que o Conselho Federal de Contabilidade, em 
conjunto com outras entidades, é membro do Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (CPC), criado pela Resolução CFC nº. 1.055-05;  

 

CONSIDERANDO que o CPC tem por objetivo estudar, preparar 
e emitir Pronunciamentos Técnicos sobre procedimentos de contabili-
dade e divulgar informações dessa natureza, visando permitir a emis-
são de normas uniformes pelas entidades-membro, levando sempre em 
consideração o processo de convergência às normas internacionais;  

 

CONSIDERANDO que o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, 
a partir do IAS 10 do IASB, aprovou o Pronunciamento Técnico CPC 
24 – Evento Subsequente, 

 

RESOLVE:  
 

Art. 1º Aprovar a NBC TG 24 – Evento Subsequente. 
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nos exercícios iniciados a 
partir de 1º de janeiro de 2010, quando dar-se-á a revogação da Reso-
lução CFC nº 1.088-07, publicada no DOU, Seção I, de 27-02-07, 
sendo recomendada sua adoção antecipada. 

 

Brasília, 28 de agosto de 2009. 
 

Maria Clara Cavalcante Bugarim – Presidente 
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NBC TG 24 (R1) – EVENTO SUBSEQUENTE 
 
A letra R mais o número que identifica sua alteração (R1, R2, ...) foi adicionada à sigla da 
Norma para identificar o número da consolidação e facilitar a pesquisa no site do CFC. As 
citações desta Norma em outras é identifica pela sua sigla sem a referência a R1, R2, pois, essas 
referências são sempre da norma em vigor, evitando, assim, que em cada alteração da norma 
não haja necessidade de se ajustar as citações em outras normas. 
 

Índice Item 
OBJETIVO  1 
ALCANCE 2 
DEFINIÇÕES 3 – 7 
RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO 8 – 13 
Evento subsequente ao período contábil a que se referem as demonstrações contábeis 
que originam ajustes 

8 – 9 

Evento subsequente ao período contábil a que se referem as demonstrações contábeis 
que não originam ajustes 

10 – 11 

Dividendos 12 – 13 
CONTINUIDADE 14 – 16 
DIVULGAÇÃO 17 – 22 
Data de autorização para emissão 17 – 18 
Atualização da divulgação sobre condições existentes ao final do período a que se 
referem as demonstrações contábeis 

19 – 20 

Evento subsequente ao período contábil a que se referem as demonstrações contábeis 
que não originam ajustes 

21 – 22 

 

Objetivo 
 

1. O objetivo desta Norma é determinar: 
a) quando a entidade deve ajustar suas demonstrações contábeis 

com respeito a eventos subsequentes ao período contábil a que se refe-
rem essas demonstrações; e 

b) as informações que a entidade deve divulgar sobre a data em 
que é concedida a autorização para emissão das demonstrações contá-
beis e sobre os eventos subsequentes ao período contábil a que se refe-
rem essas demonstrações.  

 

Esta Norma também estabelece que a entidade não deve elaborar 
suas demonstrações contábeis segundo o pressuposto da continuidade 
se os eventos subsequentes ao período contábil a que se referem as 
demonstrações indicarem que o pressuposto da continuidade não é 
apropriado. 

 

Alcance 
 

2. Esta Norma deve ser aplicada na contabilização e divulgação 
de eventos subsequentes ao período a que se referem as demonstra-
ções contábeis. 
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Definições 
 
3. Os termos abaixo são usados nesta Norma com os seguintes 

significados: 
 
Evento subsequente ao período a que se referem as demonstra-

ções contábeis é aquele evento, favorável ou desfavorável, que ocorre 
entre a data final do período a que se referem as demonstrações contá-
beis e a data na qual é autorizada a emissão dessas demonstrações. 
Dois tipos de eventos podem ser identificados: 

a) os que evidenciam condições que já existiam na data final do 
período a que se referem as demonstrações contábeis (evento subse-
quente ao período contábil a que se referem as demonstrações que 
originam ajustes); 

b) os que são indicadores de condições que surgiram subsequen-
temente ao período contábil a que se referem as demonstrações contá-
beis (evento subsequente ao período contábil a que se referem as de-
monstrações que não originam ajustes). 

 
4. O processo envolvido na autorização da emissão das demons-

trações contábeis varia dependendo da estrutura da administração, das 
exigências legais e estatutárias, bem como dos procedimentos segui-
dos na preparação e na finalização dessas demonstrações.  

 
5. Em algumas circunstâncias, as entidades têm que submeter su-

as demonstrações contábeis à aprovação de seus acionistas após sua 
emissão. Em tais casos, consideram-se as demonstrações contábeis 
como autorizadas para emissão na data da emissão e não na data em 
que os acionistas aprovam as demonstrações. 

 
Exemplo: 
A administração da entidade conclui, em 28 de fevereiro de 20x2, 

a sua minuta das demonstrações contábeis referentes ao período con-
tábil encerrado em 31 de dezembro de 20x1. Em 18 de março de 20x2, 
a diretoria examina as demonstrações e autoriza a sua emissão. A en-
tidade anuncia, em 19 de março de 20x2, o seu lucro e outras informa-
ções financeiras selecionadas. As demonstrações contábeis são dispo-
nibilizadas aos acionistas e a outras partes interessadas em 31 de mar-
ço de 20x2. Os acionistas aprovam as demonstrações contábeis na sua 
reunião anual em 30 de abril de 20x2, e as demonstrações contábeis 
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aprovadas são em seguida encaminhadas para registro no órgão com-
petente em 17 de maio de 20x2. 

 

As demonstrações contábeis são autorizadas para emissão em 18 
de março de 20x2 (data da autorização da diretoria para emissão). 

 

6. Em alguns casos, exige-se que a administração da entidade 
submeta suas demonstrações contábeis à aprovação do conselho de 
administração e/ou conselho fiscal e/ou comitê de auditoria (formados 
apenas por não executivos), se houver. Em tais casos, consideram-se 
as demonstrações contábeis autorizadas para emissão quando a admi-
nistração autoriza sua apresentação a esse conselho e/ou comitê. 

 

Exemplo: 
Em 18 de março de 20x2, a diretoria executiva da entidade auto-

riza a emissão de demonstrações contábeis para o seu conselho. O 
conselho é constituído exclusivamente por não executivos e pode in-
cluir representantes de empregados e de outros interessados. O conse-
lho aprova as demonstrações contábeis em 26 de março de 20x2. As 
demonstrações contábeis são disponibilizadas aos acionistas e a outras 
partes interessadas em 31 de março de 20x2. Os acionistas aprovam as 
demonstrações contábeis na sua reunião anual em 30 de abril de 20x2, 
e as demonstrações contábeis são encaminhadas para registro no órgão 
competente em 17 de maio de 20x2. 

 

As demonstrações contábeis são autorizadas para emissão em 18 
de março de 20x2 (data da autorização da administração para sub-
missão das demonstrações à apreciação do conselho). 

 

7. Eventos subsequentes ao período contábil a que se referem as 
demonstrações contábeis incluem todos os eventos ocorridos até a data 
em que é concedida a autorização para a emissão das demonstrações 
contábeis, mesmo que esses acontecimentos ocorram após o anúncio 
público de lucros ou de outra informação financeira selecionada. 

 

Reconhecimento e mensuração 
 

Evento subsequente ao período contábil a que se referem as 
demonstrações contábeis que originam ajustes 
 

8. A entidade deve ajustar os valores reconhecidos em suas de-
monstrações contábeis para que reflitam os eventos subsequentes que 
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evidenciem condições que já existiam na data final do período contá-
bil a que se referem as demonstrações contábeis. 

 

9. A seguir são apresentados exemplos de eventos subsequentes ao 
período contábil a que se referem as demonstrações contábeis que exigem 
que a entidade ajuste os valores reconhecidos em suas demonstrações ou 
reconheça itens que não tenham sido previamente reconhecidos: 

 

a) decisão ou pagamento em processo judicial após o final do pe-
ríodo contábil a que se referem as demonstrações contábeis, confir-
mando que a entidade já tinha a obrigação presente ao final daquele 
período contábil. A entidade deve ajustar qualquer provisão relaciona-
da ao processo anteriormente reconhecida de acordo com a NBC TG 
25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes ou regis-
trar nova provisão. A entidade não divulga meramente um passivo 
contingente porque a decisão proporciona provas adicionais que seri-
am consideradas de acordo com o item 16 da NBC TG 25; 

b) obtenção de informação após o período contábil a que se refe-
rem as demonstrações contábeis, indicando que um ativo estava des-
valorizado ao final daquele período contábil ou que o montante da 
perda por desvalorização previamente reconhecida em relação àquele 
ativo precisa ser ajustada. Por exemplo: 

i) falência de cliente ocorrida após o período contábil a que 
se referem as demonstrações contábeis normalmente confirma 
que já existia um prejuízo na conta a receber ao final daquele pe-
ríodo, e que a entidade precisa ajustar o valor contábil da conta a 
receber; e 

ii) venda de estoque após o período contábil a que se referem as 
demonstrações contábeis pode proporcionar evidência sobre o valor 
de realização líquido desses estoques ao final daquele período; 
 

c) determinação, após o período contábil a que se referem as de-
monstrações contábeis, do custo de ativos comprados ou do valor de ati-
vos recebidos em troca de ativos vendidos antes do final daquele período; 

d) determinação, após o período contábil a que se referem as de-
monstrações contábeis, do valor referente ao pagamento de participa-
ção nos lucros ou referente às gratificações, no caso de a entidade ter, 
ao final do período a que se referem as demonstrações, uma obrigação 
presente legal ou construtiva de fazer tais pagamentos em decorrência 
de eventos ocorridos antes daquela data (ver a NBC TG 33 – Benefí-
cios a Empregados); e 
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e) descoberta de fraude ou erros que mostram que as demonstra-
ções contábeis estavam incorretas. 

 

Evento subsequente ao período contábil a que se referem 
as demonstrações contábeis que não originam ajustes 
 

10. A entidade não deve ajustar os valores reconhecidos em suas 
demonstrações contábeis por eventos subsequentes que são indicado-
res de condições que surgiram após o período contábil a que se refe-
rem as demonstrações. 

 

11. Um exemplo de evento subsequente ao período contábil a que 
se referem as demonstrações contábeis que não origina ajustes é o 
declínio do valor justo de investimentos ocorrido no período compre-
endido entre o final do período contábil a que se referem as demons-
trações e a data de autorização de emissão dessas demonstrações. O 
declínio do valor justo não se relaciona normalmente à condição dos 
investimentos no final do período contábil a que se referem as de-
monstrações contábeis, mas reflete circunstâncias que surgiram no 
período seguinte. Portanto, a entidade não ajusta os valores reconheci-
dos para os investimentos em suas demonstrações contábeis. Igual-
mente, a entidade não atualiza os valores divulgados para os investi-
mentos na data do balanço, embora possa necessitar dar divulgação 
adicional conforme o item 21. (2) 

 

Dividendos 
 

12. Se a entidade declarar dividendos aos detentores de instru-
mentos de patrimônio (como definido na NBC TG 39 – Instrumentos 
Financeiros: Apresentação) após o período contábil a que se referem 
as demonstrações contábeis, a entidade não deve reconhecer esses 
dividendos como passivo ao final daquele período. 

 

13. Se forem declarados dividendos após o período contábil a que 
se referem as demonstrações contábeis, mas antes da data da autoriza-
ção de emissão dessas demonstrações esses dividendos não devem ser 
reconhecidos como passivo ao final daquele período, em virtude de 
não atenderem aos critérios de obrigação presente na data das demons-
trações contábeis como definido na NBC TG 25 – Provisões, Passivos 
Contingentes e Ativos Contingentes. Tais dividendos devem ser di-
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vulgados nas notas explicativas em conformidade com a NBC TG 26 
– Apresentação das Demonstrações Contábeis. 

 

Continuidade 
 

14. A entidade não deve elaborar suas demonstrações contábeis 
com base no pressuposto de continuidade se sua administração deter-
minar após o período contábil a que se referem as demonstrações con-
tábeis que pretende liquidar a entidade, ou deixar de operar ou que não 
tem alternativa realista senão fazê-lo.  

 

15. A deterioração dos resultados operacionais e da situação finan-
ceira após o período contábil a que se referem as demonstrações contá-
beis pode indicar a necessidade de considerar se o pressuposto da conti-
nuidade ainda é apropriado. Se o pressuposto da continuidade não for 
mais apropriado, o efeito é tão profundo que esta Norma requer uma 
mudança fundamental nos critérios contábeis adotados, em vez de ape-
nas um ajuste dos valores reconhecidos pelos critérios originais. 

 

16. A NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis 
especifica as divulgações exigidas se: 

a) as demonstrações contábeis não forem elaboradas com base no 
pressuposto de continuidade; ou 

b) a administração estiver ciente de incertezas relacionadas a e-
ventos ou condições que possam gerar dúvidas significativas sobre a 
capacidade de a sociedade continuar em operação. Os eventos e as 
condições que requerem divulgação podem surgir após o período con-
tábil a que se referem as demonstrações contábeis. 

 

Divulgação 
Data de autorização para emissão 
 

17. A entidade deve divulgar a data em que foi concedida a auto-
rização para emissão das demonstrações contábeis e quem forneceu tal 
autorização. Se os sócios da entidade ou outros tiverem o poder de 
alterar as demonstrações contábeis após sua emissão, a entidade deve 
divulgar esse fato. 

 

18. É importante que os usuários saibam quando foi autorizada a 
emissão das demonstrações contábeis, já que elas não refletem eventos 
posteriores a essa data. 
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Atualização da divulgação sobre condições existentes ao final 
do período a que se referem as demonstrações contábeis  
 

19. Se a entidade, após o período a que se referem as demonstra-
ções contábeis, receber informações sobre condições que existiam até 
aquela data, deve atualizar a divulgação que se relaciona a essas con-
dições, à luz das novas informações. 

 

20. Em alguns casos, a entidade precisa atualizar a divulgação de 
suas demonstrações contábeis de modo que reflitam as informações 
recebidas após o período contábil a que se referem as demonstrações 
contábeis, mesmo quando as informações não afetam os valores reco-
nhecidos nessas demonstrações. Um exemplo da necessidade de atua-
lização de divulgação é quando fica disponível, após o período contá-
bil a que se referem as demonstrações, evidência de contingência pas-
siva que existia ao final do período contábil a que se referem as de-
monstrações contábeis. Além de considerar se deve reconhecer ou 
modificar uma provisão com base na NBC TG 25 – Provisões, Passi-
vos Contingentes e Ativos Contingentes, a entidade deve atualizar sua 
divulgação sobre a contingência passiva à luz daquela evidência. 

 

Evento subsequente ao período contábil a que se referem as 
demonstrações contábeis que não originam ajustes 
 

21. Se os eventos subsequentes ao período contábil a que se referem 
as demonstrações contábeis são significativos, mas não originam ajustes, 
sua não divulgação pode influenciar as decisões econômicas a serem 
tomadas pelos usuários com base nessas demonstrações. Consequente-
mente, a entidade deve divulgar as seguintes informações para cada cate-
goria significativa de eventos subsequentes ao período contábil a que se 
referem as demonstrações contábeis que não originam ajustes: 

a) a natureza do evento; 
b) a estimativa de seu efeito financeiro ou uma declaração de que 

tal estimativa não pode ser feita. 
 

22. A seguir, estão relacionados exemplos de eventos subsequentes 
ao período contábil a que se referem as demonstrações contábeis que não 
originam ajustes, os quais normalmente resultam em divulgação: 

a) combinação de negócios importante após o período contábil a 
que se referem as demonstrações contábeis (a NBC TG 15 – Combi-
nação de Negócios exige divulgação específica em tais casos) ou a 
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alienação de uma subsidiária importante; 
b) anúncio de plano para descontinuar uma operação;  
c) compras importantes de ativos, classificação de ativos como man-

tidos para venda de acordo com a NBC TG 31 – Ativo Não Circulante 
Mantido para Venda e Operação Descontinuada, outras alienações de 
ativos ou desapropriações de ativos importantes pelo governo; 

d) destruição por incêndio de instalação de produção importante 
após o período contábil a que se referem as demonstrações contábeis;   

e) anúncio ou início da implementação de reestruturação impor-
tante (ver a NBC TG 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 
Contingentes); 

f) transações importantes, efetivas e potenciais, envolvendo ações 
ordinárias subsequentes ao período contábil a que se referem as de-
monstrações contábeis; 

g) alterações extraordinariamente grandes nos preços dos ativos 
ou nas taxas de câmbio após o período contábil a que se referem as 
demonstrações contábeis; 

h) alterações nas alíquotas de impostos ou na legislação tributá-
ria, promulgadas ou anunciadas após o período contábil a que se refe-
rem as demonstrações contábeis que tenham efeito significativo sobre 
os ativos e passivos fiscais correntes e diferidos (ver a NBC TG 32 – 
Tributos sobre o Lucro); 

i) assunção de compromissos ou de contingência passiva significa-
tiva, por exemplo, por meio da concessão de garantias significativas; 

j) início de litígio importante, proveniente exclusivamente de e-
ventos que aconteceram após o período contábil a que se referem as 
demonstrações contábeis. 

 

Em razão dessa alteração, as disposições não alteradas desta 
Norma são mantidas e a sigla da NBC TG 24, publicada no DOU, 
Seção I, de 15-09-09, passa a ser NBC TG 24 (R1). 

 

As alterações desta Norma entram em vigor na data de sua 
publicação, aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de 
janeiro de 2013. 

 

Brasília, 11 de dezembro de 2013. 
 

Juarez Domingues Carneiro – Presidente 
 

(1) Publicada no DOU, de 15-09-2009. 
(2) Redação dada pela NBC TG 24 (R1), publicada no DOU de 20-12-2013. 
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NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 
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Objetivo 
 

O objetivo desta Norma é estabelecer que sejam aplicados crité-
rios de reconhecimento e bases de mensuração apropriados a provi-
sões e a passivos e ativos contingentes e que seja divulgada informa-
ção suficiente nas notas explicativas para permitir que os usuários 
entendam a sua natureza, oportunidade e valor. 

 

Alcance 
 

1. Esta Norma deve ser aplicada por todas as entidades na conta-
bilização de provisões, e de passivos e ativos contingentes, exceto: 

a) os que resultem de contratos a executar, a menos que o contra-
to seja oneroso; e  

b) os cobertos por outra norma. 
 
2. Esta Norma não se aplica a instrumentos financeiros (incluindo 

garantias) que se encontrem dentro do alcance da NBC TG 38 – Ins-
trumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. 

 

3. Contratos a executar são contratos pelos quais nenhuma parte 
cumpriu qualquer das suas obrigações ou ambas as partes só tenham 
parcialmente cumprido as suas obrigações em igual extensão. Esta 
Norma não se aplica a contratos a executar a menos que eles sejam 
onerosos. 

 

4. Eliminado. 
 

5. Quando outra norma trata de um tipo específico de provisão ou 
de passivo ou ativo contingente, a entidade aplica essa norma em vez 
da presente Norma. Por exemplo, certos tipos de provisões são trata-
dos nas normas relativas a: 

a) contratos de construção (ver a NBC TG 17 – Contratos de 
Construção); 

b) tributos sobre o lucro (ver a NBC TG 32 – Tributos sobre o 
Lucro); 

c) arrendamento mercantil (ver a NBC TG 06 - Operações de Ar-
rendamento Mercantil). Porém, como essa NBC TG 06 não contém 
requisitos específicos para tratar arrendamentos mercantis operacionais 
que tenham se tornado onerosos, esta Norma aplica-se a tais casos; 

d) benefícios a empregados (ver a NBC TG 33 – Benefícios a 
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Empregados);  
e) contratos de seguro (ver a NBC TG 11 - Contratos de Seguro). 

Contudo, esta Norma aplica-se a provisões e a passivos e ativos con-
tingentes de seguradora que não sejam os resultantes das suas obriga-
ções e direitos contratuais segundo os contratos de seguro dentro do 
alcance da Norma; 

f) contraprestação contingente de adquirente em combinação 
de negócios (ver a NBC TG 15 – Combinação de Negócios). (2) 

 

6. Alguns valores tratados como provisão podem relacionar-se 
com o reconhecimento de receita; por exemplo, quando a entidade dá 
garantias em troca de remuneração. Esta Norma não trata do reconhe-
cimento de receita. A NBC TG 30 – Receitas identifica as circunstân-
cias em que a receita é reconhecida e proporciona orientação sobre a 
aplicação dos critérios de reconhecimento. Esta Norma não altera os 
requisitos da NBC TG 30 – Receitas. 

 

7. Esta Norma define provisão como passivo de prazo ou valor 
incertos. Em alguns países o termo “provisão” é também usado no 
contexto de itens tais como depreciação, redução ao valor recuperável 
de ativos e créditos de liquidação duvidosa: estes são ajustes dos valo-
res contábeis de ativos e não são tratados nesta Norma.  

 

8. Outras normas especificam se os gastos são tratados como ati-
vo ou como despesa. Esses assuntos não são tratados nesta Norma. 
Consequentemente, esta Norma não proíbe nem exige a capitalização 
dos custos reconhecidos quando a provisão é feita. 

 

9. Esta Norma aplica-se a provisões para reestruturações (inclu-
indo unidades operacionais descontinuadas). Quando uma reestrutura-
ção atende à definição de unidade operacional descontinuada, a NBC 
TG 31 – Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Des-
continuada pode exigir divulgação adicional. 

 

Definições 
 

10. Os seguintes termos são usados nesta Norma, com os signifi-
cados especificados: 

 

Provisão é um passivo de prazo ou de valor incertos. 
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Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de even-
tos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de 
recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. 

 

Evento que cria obrigação é um evento que cria uma obrigação 
legal ou não formalizada que faça com que a entidade não tenha ne-
nhuma alternativa realista senão liquidar essa obrigação. 

 

Obrigação legal é uma obrigação que deriva de: 
a) contrato (por meio de termos explícitos ou implícitos); 
b) legislação; ou 
c) outra ação da lei. 
 

Obrigação não formalizada é uma obrigação que decorre das a-
ções da entidade em que: 

a) por via de padrão estabelecido de práticas passadas, de políti-
cas publicadas ou de declaração atual suficientemente específica, a 
entidade tenha indicado a outras partes que aceitará certas responsabi-
lidades; e 

b) em consequência, a entidade cria uma expectativa válida nes-
sas outras partes de que cumprirá com essas responsabilidades. 

 

Passivo contingente é: 
a) uma obrigação possível que resulta de eventos passados e cuja e-

xistência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais 
eventos futuros incertos não totalmente sob controle da entidade; ou 

b) uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas 
que não é reconhecida porque: 

i) não é provável que uma saída de recursos que incorporam 
benefícios econômicos seja exigida para liquidar a obrigação; ou 

ii) o valor da obrigação não pode ser mensurado com sufici-
ente confiabilidade. 
 

Ativo contingente é um ativo possível que resulta de eventos pas-
sados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não 
de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle da 
entidade. 

 

Contrato oneroso é um contrato em que os custos inevitáveis de 
satisfazer as obrigações do contrato excedem os benefícios econômi-
cos que se esperam sejam recebidos ao longo do mesmo contrato.  
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Reestruturação é um programa planejado e controlado pela ad-
ministração e que altera materialmente: 

a) o âmbito de um negócio empreendido por entidade; ou 
b) a maneira como o negócio é conduzido. 
 

Provisão e outros passivos 
 

11. As provisões podem ser distintas de outros passivos tais como 
contas a pagar e passivos derivados de apropriações por competência 
(accruals) porque há incerteza sobre o prazo ou o valor do desembol-
so futuro necessário para a sua liquidação. Por contraste: 

 

a) as contas a pagar são passivos a pagar por conta de bens ou 
serviços fornecidos ou recebidos e que tenham sido faturados ou for-
malmente acordados com o fornecedor; e 

b) os passivos derivados de apropriações por competência (ac-
cruals) são passivos a pagar por bens ou serviços fornecidos ou rece-
bidos, mas que não tenham sido pagos, faturados ou formalmente 
acordados com o fornecedor, incluindo valores devidos a empregados 
(por exemplo, valores relacionados com pagamento de férias). Embora 
algumas vezes seja necessário estimar o valor ou prazo desses passi-
vos, a incerteza é geralmente muito menor do que nas provisões. 

 

Os passivos derivados de apropriação por competência (accruals) 
são frequentemente divulgados como parte das contas a pagar, en-
quanto as provisões são divulgadas separadamente. 

 

Relação entre provisão e passivo contingente 
 

12. Em sentido geral, todas as provisões são contingentes porque 
são incertas quanto ao seu prazo ou valor. Porém, nesta Norma o ter-
mo “contingente” é usado para passivos e ativos que não sejam reco-
nhecidos porque a sua existência somente será confirmada pela ocor-
rência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente 
sob o controle da entidade. Adicionalmente, o termo passivo contin-
gente é usado para passivos que não satisfaçam os critérios de reco-
nhecimento. 

 

13. Esta Norma distingue entre: 
a) provisões – que são reconhecidas como passivo (presumindo-

se que possa ser feita uma estimativa confiável) porque são obrigações 
presentes e é provável que uma saída de recursos que incorporam be-
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nefícios econômicos seja necessária para liquidar a obrigação; e 
b) passivos contingentes – que não são reconhecidos como passi-

vo porque são: 
i) obrigações possíveis, visto que ainda há de ser confirmado 

se a entidade tem ou não uma obrigação presente que possa con-
duzir a uma saída de recursos que incorporam benefícios econô-
micos; ou 

ii) obrigações presentes que não satisfazem os critérios de re-
conhecimento desta Norma (porque não é provável que seja ne-
cessária uma saída de recursos que incorporem benefícios econô-
micos para liquidar a obrigação, ou não pode ser feita uma estima-
tiva suficientemente confiável do valor da obrigação). 
 

Reconhecimento 
 

Provisão 
 

14. Uma provisão deve ser reconhecida quando: 
a) a entidade tem uma obrigação presente (legal ou não formali-

zada) como resultado de evento passado; 
b) seja provável que será necessária uma saída de recursos que 

incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e 
c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação. 
 

Se essas condições não forem satisfeitas, nenhuma provisão deve 
ser reconhecida. 

 

Obrigação presente 
 

15. Em casos raros não é claro se existe ou não uma obrigação 
presente. Nesses casos, presume-se que um evento passado dá origem 
a uma obrigação presente se, levando em consideração toda a evidên-
cia disponível, é mais provável que sim do que não que existe uma 
obrigação presente na data do balanço. 

 

16. Em quase todos os casos será claro se um evento passado deu 
origem a uma obrigação presente. Em casos raros – como em um pro-
cesso judicial, por exemplo –, pode-se discutir tanto se certos eventos 
ocorreram quanto se esses eventos resultaram em uma obrigação pre-
sente. Nesse caso, a entidade deve determinar se a obrigação presente 
existe na data do balanço ao considerar toda a evidência disponível 
incluindo, por exemplo, a opinião de peritos. A evidência considerada 
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inclui qualquer evidência adicional proporcionada por eventos após a 
data do balanço. Com base em tal evidência: 

a) quando for mais provável que sim do que não que existe uma 
obrigação presente na data do balanço, a entidade deve reconhecer a 
provisão (se os critérios de reconhecimento forem satisfeitos); e 

b) quando for mais provável que não existe uma obrigação pre-
sente na data do balanço, a entidade divulga um passivo contingente, a 
menos que seja remota a possibilidade de uma saída de recursos que 
incorporam benefícios econômicos (ver item 86). 

 

Evento passado 
 

17. Um evento passado que conduz a uma obrigação presente é 
chamado de um evento que cria obrigação. Para um evento ser um 
evento que cria obrigação, é necessário que a entidade não tenha qual-
quer alternativa realista senão liquidar a obrigação criada pelo evento. 
Esse é o caso somente: 

a) quando a liquidação da obrigação pode ser imposta legalmente; ou 
b) no caso de obrigação não formalizada, quando o evento (que 

pode ser uma ação da entidade) cria expectativas válidas em terceiros 
de que a entidade cumprirá a obrigação. 

 

18. As demonstrações contábeis tratam da posição financeira da 
entidade no fim do seu período de divulgação e não da sua possível 
posição no futuro. Por isso, nenhuma provisão é reconhecida para 
despesas que necessitam ser incorridas para operar no futuro. Os úni-
cos passivos reconhecidos no balanço da entidade são os que já exis-
tem na data do balanço. 

 

19. São reconhecidas como provisão apenas as obrigações que 
surgem de eventos passados que existam independentemente de ações 
futuras da entidade (isto é, a conduta futura dos seus negócios). São 
exemplos de tais obrigações as penalidades ou os custos de limpeza de 
danos ambientais ilegais, que em ambos os casos dariam origem na 
liquidação a uma saída de recursos que incorporam benefícios econô-
micos independentemente das ações futuras da entidade. De forma 
similar, a entidade reconhece uma provisão para os custos de descon-
tinuidade de poço de petróleo ou de central elétrica nuclear na medida 
em que a entidade é obrigada a retificar danos já causados. Por outro 
lado, devido a pressões comerciais ou exigências legais, a entidade 
pode pretender ou precisar efetuar gastos para operar de forma parti-
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cular no futuro (por exemplo, montando filtros de fumaça em certo 
tipo de fábrica). Dado que a entidade pode evitar os gastos futuros 
pelas suas próprias ações, por exemplo, alterando o seu modo de ope-
rar, ela não tem nenhuma obrigação presente relativamente a esse 
gasto futuro e nenhuma provisão é reconhecida. 

 

20. Uma obrigação envolve sempre outra parte a quem se deve a 
obrigação. Não é necessário, porém, saber a identidade da parte a 
quem se deve a obrigação – na verdade, a obrigação pode ser ao pú-
blico em geral. Em virtude de obrigação envolver sempre compromis-
so com outra parte, isso implica que a decisão da diretoria ou do con-
selho de administração não dá origem a uma obrigação não formaliza-
da na data do balanço, a menos que a decisão tenha sido comunicada 
antes daquela data aos afetados por ela de forma suficientemente es-
pecífica para suscitar neles uma expectativa válida de que a entidade 
cumprirá as suas responsabilidades. 

 

21. Um evento que não gera imediatamente uma obrigação pode 
gerá-la em data posterior, por força de alterações na lei ou porque um 
ato da entidade (por exemplo, uma declaração pública suficientemente 
específica) dá origem a uma obrigação não formalizada. Por exemplo, 
quando forem causados danos ambientais, pode não haver obrigação 
para remediar as consequências. Porém, o fato de ter havido o dano 
torna-se um evento que cria obrigações quando uma nova lei exige 
que o dano existente seja retificado ou quando a entidade publicamen-
te aceita a responsabilidade pela retificação de modo a criar uma obri-
gação não formalizada. 

 

22. Quando os detalhes de nova lei proposta ainda tiverem de ser 
finalizados, a obrigação surgirá somente quando for praticamente cer-
to que a legislação será promulgada conforme a minuta divulgada. 
Para a finalidade desta Norma, tal obrigação é tratada como obrigação 
legal. As diferenças de circunstâncias relativas à promulgação tornam 
impossível especificar um único evento que torna a promulgação de lei 
praticamente certa. Em muitos casos será impossível estar praticamente 
certo da promulgação de legislação até que ela seja promulgada. 

 

Saída provável de recursos que incorporam benefícios econômicos 
 

23. Para que um passivo se qualifique para reconhecimento, é ne-
cessário haver não somente uma obrigação presente, mas também a 
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probabilidade de saída de recursos que incorporam benefícios econô-
micos para liquidar essa obrigação. Para a finalidade desta Norma, 
uma saída de recursos ou outro evento é considerado como provável 
se o evento for mais provável que sim do que não de ocorrer, isto é, se 
a probabilidade de que o evento ocorrerá for maior do que a probabili-
dade de isso não acontecer. Quando não for provável que exista uma 
obrigação presente, a entidade divulga um passivo contingente, a me-
nos que a possibilidade de saída de recursos que incorporam benefí-
cios econômicos seja remota (ver item 86). 

 

A definição de provável nesta Norma de “mais provável que sim 
do que não de ocorrer” não necessariamente se aplica a outras normas. 

 

24. Quando há várias obrigações semelhantes (por exemplo, ga-
rantias sobre produtos ou contratos semelhantes), a avaliação da pro-
babilidade de que uma saída de recursos será exigida na liquidação 
deverá considerar o tipo de obrigação como um todo. Embora possa 
ser pequena a probabilidade de uma saída de recursos para qualquer 
item isoladamente, pode ser provável que alguma saída de recursos 
ocorra para o tipo de obrigação. Se esse for o caso, uma provisão é re-
conhecida (se os outros critérios para reconhecimento forem atendidos). 

 

Estimativa confiável da obrigação 
 

25. O uso de estimativas é uma parte essencial da elaboração de 
demonstrações contábeis e não prejudica a sua confiabilidade. Isso é 
especialmente verdadeiro no caso de provisões, que pela sua natureza 
são mais incertas do que a maior parte de outros elementos do balan-
ço. Exceto em casos extremamente raros, a entidade é capaz de deter-
minar um conjunto de desfechos possíveis e, dessa forma, fazer uma 
estimativa da obrigação que seja suficientemente confiável para ser 
usada no reconhecimento da provisão. 

 

26. Nos casos extremamente raros em que nenhuma estimativa con-
fiável possa ser feita, existe um passivo que não pode ser reconhecido. 
Esse passivo é divulgado como passivo contingente (ver item 86). 

 

Passivo contingente 
 

27. A entidade não deve reconhecer um passivo contingente. 
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28. O passivo contingente é divulgado, como exigido pelo item 
86, a menos que seja remota a possibilidade de uma saída de recursos 
que incorporam benefícios econômicos. 

 

29. Quando a entidade for conjunta e solidariamente responsável 
por obrigação, a parte da obrigação que se espera que as outras partes 
liquidem é tratada como passivo contingente. A entidade reconhece a 
provisão para a parte da obrigação para a qual é provável uma saída de 
recursos que incorporam benefícios econômicos, exceto em circuns-
tâncias extremamente raras em que nenhuma estimativa suficiente-
mente confiável possa ser feita. 

 

30. Os passivos contingentes podem desenvolver-se de maneira 
não inicialmente esperada. Por isso, são periodicamente avaliados para 
determinar se uma saída de recursos que incorporam benefícios eco-
nômicos se tornou provável. Se for provável que uma saída de benefí-
cios econômicos futuros serão exigidos para um item previamente trata-
do como passivo contingente, a provisão deve ser reconhecida nas de-
monstrações contábeis do período no qual ocorre a mudança na estima-
tiva da probabilidade (exceto em circunstâncias extremamente raras em 
que nenhuma estimativa suficientemente confiável possa ser feita). 

 

Ativo contingente 
 

31. A entidade não deve reconhecer um ativo contingente. 
 

32. Os ativos contingentes surgem normalmente de evento não 
planejado ou de outros não esperados que dão origem à possibilidade 
de entrada de benefícios econômicos para a entidade. Um exemplo é 
uma reivindicação que a entidade esteja reclamando por meio de pro-
cessos legais, em que o desfecho seja incerto. 

 

33. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstra-
ções contábeis, uma vez que pode tratar-se de resultado que nunca 
venha a ser realizado. Porém, quando a realização do ganho é pratica-
mente certa, então o ativo relacionado não é um ativo contingente e o 
seu reconhecimento é adequado. 

 

34. O ativo contingente é divulgado, como exigido pelo item 89, 
quando for provável a entrada de benefícios econômicos. 

 

35. Os ativos contingentes são avaliados periodicamente para ga-
rantir que os desenvolvimentos sejam apropriadamente refletidos nas 
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demonstrações contábeis. Se for praticamente certo que ocorrerá uma 
entrada de benefícios econômicos, o ativo e o correspondente ganho são 
reconhecidos nas demonstrações contábeis do período em que ocorrer a 
mudança de estimativa. Se a entrada de benefícios econômicos se tornar 
provável, a entidade divulga o ativo contingente (ver item 89). 

 

Mensuração 
 

Melhor estimativa 
 

36. O valor reconhecido como provisão deve ser a melhor estima-
tiva do desembolso exigido para liquidar a obrigação presente na data 
do balanço. 

 

37. A melhor estimativa do desembolso exigido para liquidar a o-
brigação presente é o valor que a entidade racionalmente pagaria para 
liquidar a obrigação na data do balanço ou para transferi-la para tercei-
ros nesse momento. É muitas vezes impossível ou proibitivamente dis-
pendioso liquidar ou transferir a obrigação na data do balanço. Porém, a 
estimativa do valor que a entidade racionalmente pagaria para liquidar 
ou transferir a obrigação produz a melhor estimativa do desembolso 
exigido para liquidar a obrigação presente na data do balanço. 

 

38. As estimativas do desfecho e do efeito financeiro são deter-
minadas pelo julgamento da administração da entidade, complementa-
dos pela experiência de transações semelhantes e, em alguns casos, 
por relatórios de peritos independentes. As evidências consideradas 
devem incluir qualquer evidência adicional fornecida por eventos 
subsequentes à data do balanço. 

 

39. As incertezas que rodeiam o valor a ser reconhecido como provi-
são são tratadas por vários meios de acordo com as circunstâncias. Quan-
do a provisão a ser mensurada envolve uma grande população de itens, a 
obrigação deve ser estimada ponderando-se todos os possíveis desfechos 
pelas suas probabilidades associadas. O nome para esse método estatísti-
co de estimativa é “valor esperado”. Portanto, a provisão será diferente 
dependendo de a probabilidade da perda de um dado valor ser, por exem-
plo, de 60 por cento ou de 90 por cento. Quando houver uma escala con-
tínua de desfechos possíveis, e cada ponto nessa escala é tão provável 
como qualquer outro, é usado o ponto médio da escala. 

 

Exemplo 
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A entidade vende bens com uma garantia segundo a qual os clien-
tes estão cobertos pelo custo da reparação de qualquer defeito de fa-
bricação que se tornar evidente dentro dos primeiros seis meses após a 
compra. Se forem detetados defeitos menores em todos os produtos 
vendidos, a entidade irá incorrer em custos de reparação de 1 milhão. 
Se forem detetados defeitos maiores em todos os produtos vendidos, a 
entidade irá incorrer em custos de reparação de 4 milhões. A experi-
ência passada da entidade e as expectativas futuras indicam que, para 
o próximo ano, 75 por cento dos bens vendidos não terão defeito, 20 
por cento dos bens vendidos terão defeitos menores e 5 por cento dos 
bens vendidos terão defeitos maiores. De acordo com o item 24, a 
entidade avalia a probabilidade de uma saída para as obrigações de 
garantias como um todo. 

 

O valor esperado do custo das reparações é: (75% x 0) + (20% x 
$ 1 milhão) + (5% x $ 4 milhões) = $ 400.000. 

 

40. Quando uma única obrigação estiver sendo mensurada, o des-
fecho individual mais provável pode ser a melhor estimativa do passi-
vo. Porém, mesmo em tal caso, a entidade considera outras conse-
quências possíveis. Quando outras consequências possíveis forem 
principalmente mais altas ou principalmente mais baixas do que a 
consequência mais provável, a melhor estimativa será um valor mais 
alto ou mais baixo. Por exemplo, se a entidade tiver de reparar um 
defeito grave em uma fábrica importante que tenha construído para 
um cliente, o resultado individual mais provável pode ser a reparação 
ter sucesso na primeira tentativa por um custo de $ 1.000, mas a pro-
visão é feita por um valor maior se houver uma chance significativa de 
que outras tentativas serão necessárias. 

 

41. A provisão deve ser mensurada antes dos impostos; as conse-
quências fiscais da provisão, e alterações nela, são tratadas pela NBC 
TG 32 – Tributos sobre o Lucro. 

 

Risco e incerteza 
 

42. Os riscos e incertezas que inevitavelmente existem em torno 
de muitos eventos e circunstâncias devem ser levados em considera-
ção para se alcançar a melhor estimativa da provisão. 
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43. O risco descreve a variabilidade de desfechos. Uma nova ava-
liação do risco pode aumentar o valor pelo qual um passivo é mensu-
rado. É preciso ter cuidado ao realizar julgamentos em condições de 
incerteza, para que as receitas ou ativos não sejam superavaliados e as 
despesas ou passivos não sejam subavaliados. Porém, a incerteza não 
justifica a criação de provisões excessivas ou uma superavaliação 
deliberada de passivos. Por exemplo, se os custos projetados de desfe-
cho particularmente adverso forem estimados em base conservadora, 
então esse desfecho não é deliberadamente tratado como sendo mais 
provável do que a situação realística do caso. É necessário cuidado 
para evitar duplicar ajustes de risco e incerteza com a consequente 
superavaliação da provisão. 

 

44. A divulgação das incertezas que cercam o valor do desembol-
so é feita de acordo com o item 85(b). 

 

Valor presente 
 

45. Quando o efeito do valor do dinheiro no tempo é material, o 
valor da provisão deve ser o valor presente dos desembolsos que se 
espera que sejam exigidos para liquidar a obrigação.  

 
46. Em virtude do valor do dinheiro no tempo, as provisões rela-

cionadas com saídas de caixa que surgem logo após a data do balanço 
são mais onerosas do que aquelas em que as saídas de caixa de mesmo 
valor surgem mais tarde. Em função disso, as provisões são desconta-
das, quando o efeito é material. 

 

47. A taxa de desconto deve ser a taxa antes dos impostos que re-
flita as atuais avaliações de mercado quanto ao valor do dinheiro no 
tempo e os riscos específicos para o passivo. A taxa de desconto não 
deve refletir os riscos relativamente aos quais as estimativas de fluxos 
de caixa futuros tenham sido ajustadas. (Veja-se a NBC TG 12 – A-
juste a Valor Presente). 

 

Evento futuro 
 

48. Os eventos futuros que possam afetar o valor necessário para 
liquidar a obrigação devem ser refletidos no valor da provisão quando 
houver evidência objetiva suficiente de que eles ocorrerão. 
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49. Os eventos futuros esperados podem ser particularmente im-
portantes ao mensurar as provisões. Por exemplo, a entidade pode 
acreditar que o custo de limpar um local no fim da sua vida útil será 
reduzido em função de mudanças tecnológicas futuras. O valor reco-
nhecido reflete uma expectativa razoável de observadores tecnicamen-
te qualificados e objetivos, tendo em vista toda a evidência disponível 
quanto à tecnologia que estará disponível no momento da limpeza. 
Portanto, é apropriado incluir, por exemplo, reduções de custo espera-
das associadas com experiência desenvolvida na aplicação de tecnolo-
gia existente ou o custo esperado de aplicação da tecnologia existente 
a uma operação de limpeza maior ou mais complexa da que previa-
mente tenha sido levada em consideração. Porém, a entidade não deve 
antecipar o desenvolvimento da tecnologia completamente nova de lim-
peza a menos que isso seja apoiado por evidência objetiva suficiente. 

 

50. O efeito de possível legislação nova deve ser considerado na 
mensuração da obrigação existente quando existe evidência objetiva 
suficiente de que a promulgação da lei é praticamente certa. A varie-
dade de circunstâncias que surgem na prática torna impossível especi-
ficar um evento único que proporcionará evidência objetiva suficiente 
em todos os casos. Exige-se evidência do que a legislação vai exigir e 
também de que a sua promulgação e a sua implementação são prati-
camente certas. Em muitos casos não existe evidência objetiva sufici-
ente até que a nova legislação seja promulgada. 

 

Alienação esperada de ativo 
 

51. Os ganhos da alienação esperada de ativos não devem ser le-
vados em consideração ao mensurar a provisão. 

 

52. Os ganhos na alienação esperada de ativos não devem ser le-
vados em consideração ao mensurar a provisão, mesmo se a alienação 
esperada estiver intimamente ligada ao evento que dá origem à provi-
são. Em vez disso, a entidade deve reconhecer ganhos nas alienações 
esperadas de ativos no momento determinado pela norma que trata dos 
respectivos ativos. 

 

Reembolso 
 

53. Quando se espera que algum ou todos os desembolsos neces-
sários para liquidar uma provisão sejam reembolsados por outra parte, 
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o reembolso deve ser reconhecido quando, e somente quando, for 
praticamente certo que o reembolso será recebido se a entidade liqui-
dar a obrigação. O reembolso deve ser tratado como ativo separado. O 
valor reconhecido para o reembolso não deve ultrapassar o valor da 
provisão. 

 
54. Na demonstração do resultado, a despesa relativa a uma pro-

visão pode ser apresentada líquida do valor reconhecido de reembolso. 
 
55. Algumas vezes, a entidade é capaz de esperar que outra parte 

pague parte ou todo o desembolso necessário para liquidar a provisão 
(por exemplo, por intermédio de contratos de seguro, cláusulas de 
indenização ou garantias de fornecedores). A outra parte pode reem-
bolsar valores pagos pela entidade ou pagar diretamente os valores. 

 
56. Na maioria dos casos, a entidade permanece comprometida 

pela totalidade do valor em questão de forma que a entidade teria que 
liquidar o valor inteiro se a terceira parte deixasse de efetuar o paga-
mento por qualquer razão. Nessa situação, é reconhecida uma provisão 
para o valor inteiro do passivo e é reconhecido um ativo separado pelo 
reembolso esperado, desde que seu recebimento seja praticamente 
certo se a entidade liquidar o passivo. 

 
57. Em alguns casos, a entidade não está comprometida pelos 

custos em questão se a terceira parte deixar de efetuar o pagamento. 
Nesse caso, a entidade não tem nenhum passivo relativo a esses cus-
tos, não sendo assim incluídos na provisão. 

 
58. Como referido no item 29, a obrigação pela qual a entidade este-

ja conjunta e solidariamente responsável é um passivo contingente, uma 
vez que se espera que a obrigação seja liquidada pelas outras partes. 

 

Mudança na provisão 
 

59. As provisões devem ser reavaliadas em cada data de balanço 
e ajustadas para refletir a melhor estimativa corrente. Se já não for 
mais provável que seja necessária uma saída de recursos que incorpo-
ram benefícios econômicos futuros para liquidar a obrigação, a provi-
são deve ser revertida. 

 



 734

60. Quando for utilizado o desconto a valor presente, o valor con-
tábil da provisão aumenta a cada período para refletir a passagem do 
tempo. Esse aumento deve ser reconhecido como despesa financeira. 

 

Uso de provisão 
 

61. Uma provisão deve ser usada somente para os desembolsos 
para os quais a provisão foi originalmente reconhecida. 

 

62. Somente os desembolsos que se relacionem com a provisão 
original são compensados com a mesma provisão. Reconhecer os de-
sembolsos contra uma provisão que foi originalmente reconhecida 
para outra finalidade esconderia o impacto de dois eventos diferentes. 

 

Aplicação de regras de reconhecimento e de mensuração 
 

Perda operacional futura 
 

63. Provisões para perdas operacionais futuras não devem ser re-
conhecidas. 

 
64. As perdas operacionais futuras não satisfazem à definição de 

passivo do item 10, nem os critérios gerais de reconhecimento estabe-
lecidos no item 14. 

 

65. A expectativa de perdas operacionais futuras é uma indicação 
de que certos ativos da unidade operacional podem não ser recuperá-
veis. A entidade deve testar esses ativos quanto à recuperabilidade 
segundo a NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos. 

 

Contrato oneroso 
 

66. Se a entidade tiver um contrato oneroso, a obrigação presente 
de acordo com o contrato deve ser reconhecida e mensurada como 
provisão. 

 

67. Muitos contratos (por exemplo, algumas ordens de compra de 
rotina) podem ser cancelados sem pagar compensação à outra parte e, 
portanto, não há obrigação. Outros contratos estabelecem direitos e 
obrigações para cada uma das partes do contrato. Quando os eventos 
tornam esse contrato oneroso, o contrato deve ser tratado dentro do 
alcance desta Norma, e existirá um passivo que deve ser reconhecido. 
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Os contratos de execução que não sejam onerosos não são abrangidos 
por esta Norma. 

 

68. Esta Norma define um contrato oneroso como um contrato 
em que os custos inevitáveis de satisfazer as obrigações do contrato 
excedem os benefícios econômicos que se espera sejam recebidos ao 
longo do mesmo contrato. Os custos inevitáveis do contrato refletem o 
menor custo líquido de sair do contrato, e este é determinado com 
base a) no custo de cumprir o contrato ou b) no custo de qualquer 
compensação ou de penalidades provenientes do não cumprimento do 
contrato, dos dois o menor. 

 

69. Antes de ser estabelecida uma provisão separada para um con-
trato oneroso, a entidade deve reconhecer qualquer perda decorrente de 
desvalorização que tenha ocorrido nos ativos relativos a esse contrato 
(ver a NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos). 

 

Reestruturação 
 

70. Exemplos de eventos que podem se enquadrar na definição de 
reestruturação são: 

a) venda ou extinção de linha de negócios; 
b) fechamento de locais de negócios de um país ou região ou a rea-

locação das atividades de negócios de um país ou região para outro; 
c) mudanças na estrutura da administração, por exemplo, elimi-

nação de um nível de gerência; e 
d) reorganizações fundamentais que tenham efeito material na na-

tureza e no foco das operações da entidade. 
 

71. Uma provisão para custos de reestruturação deve ser reconhe-
cida somente quando são cumpridos os critérios gerais de reconheci-
mento de provisões estabelecidos no item 14. Os itens 72 a 83 de-
monstram como os critérios gerais de reconhecimento se aplicam às 
reestruturações. 

 

72. Uma obrigação não formalizada para reestruturação surge 
somente quando a entidade: 

a) tiver um plano formal detalhado para a reestruturação, identifi-
cando pelo menos: 

i) o negócio ou parte do negócio em questão, 
ii) os principais locais afetados, 
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iii) o local, as funções e o número aproximado de emprega-
dos que serão incentivados financeiramente a se demitir, 

iv) os desembolsos que serão efetuados; e 
v) quando o plano será implantado; e 

b) tiver criado expectativa válida naqueles que serão afetados pe-
la reestruturação, seja ao começar a implantação desse plano ou ao 
anunciar as suas principais características para aqueles afetados pela 
reestruturação. 

 

73. A evidência de que a entidade começou a implantar o plano de 
reestruturação seria fornecida, por exemplo, pela desmontagem da fá-
brica, pela venda de ativos ou pela divulgação das principais caracterís-
ticas do plano. A divulgação do plano detalhado para reestruturação 
constitui obrigação não formalizada para reestruturação somente se for 
feita de tal maneira e em detalhes suficientes (ou seja, apresentando as 
principais características do plano) que origine expectativas válidas de 
outras partes, tais como clientes, fornecedores e empregados (ou os seus 
representantes) de que a entidade realizará a reestruturação. 

 

74. Para que o plano seja suficiente para dar origem a uma obri-
gação não formalizada, quando comunicado àqueles por ele afetados, 
é necessário que sua implementação comece o mais rápido possível e 
seja concluída dentro de um prazo que torne improvável a ocorrência 
de mudanças significativas no plano. Entretanto, caso se espere que 
haja grande atraso antes de a reestruturação começar ou que esta de-
more tempo demais, deixa de ser provável que o plano crie expectati-
va válida da parte de outros de que a entidade está, atualmente, com-
prometida com a reestruturação, porque o período de execução dá 
oportunidade para a entidade mudar seus planos. 

 

75. Uma decisão de reestruturação da administração ou da direto-
ria tomada antes da data do balanço não dá origem a uma obrigação 
não formalizada na data do balanço, a menos que a entidade tenha, 
antes da data do balanço: 

a) começado a implementação do plano de reestruturação; ou 
b) anunciado as principais características do plano de reestrutura-

ção àqueles afetados por ele, de forma suficientemente específica, cri-
ando neles expectativa válida de que a entidade fará a reestruturação. 

 

A entidade pode começar a implementar um plano de reestrutura-
ção, ou anunciar as suas principais características àqueles afetados 
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pelo plano, somente depois da data do balanço. Exige-se divulgação 
conforme a NBC TG 24 – Evento Subsequente, se a reestruturação for 
material e se a não divulgação puder influenciar as decisões econômi-
cas dos usuários tomadas com base nas demonstrações contábeis. 

 

76. Embora uma obrigação não formalizada não seja criada apenas 
por decisão da administração, ela pode resultar de outros eventos anterio-
res combinados com essa decisão. Por exemplo, as negociações com 
representantes de empregados para pagamento de demissões, ou com 
compradores, para a venda de operação, podem ter sido concluídas, sujei-
tas apenas à aprovação da diretoria. Uma vez obtida a aprovação e comu-
nicada às outras partes, a entidade tem uma obrigação não formalizada de 
reestruturar, se as condições do item 72 forem atendidas. 

 

77. Em alguns casos, a alta administração está inserida no conse-
lho cujos membros incluem representantes de interesses diferentes dos 
de uma administração (por exemplo, empregados) ou a notificação 
para esses representantes pode ser necessária antes de ser tomada a 
decisão pela alta administração. Quando uma decisão desse conselho 
envolve a comunicação a esses representantes, isso pode resultar em 
obrigação não formalizada de reestruturar. 

 

78. Nenhuma obrigação surge pela venda de unidade operacional 
até que a entidade esteja comprometida com essa operação, ou seja, 
quando há um contrato firme de venda. 

 

79. Mesmo quando a entidade tiver tomado a decisão de vender 
uma unidade operacional e anunciado publicamente essa decisão, ela 
pode não estar comprometida com a venda até que o comprador tenha 
sido identificado e houver contrato firme de venda. Até haver contrato 
firme de venda, a entidade pode mudar de ideia e, de fato, terá de to-
mar outras medidas se não puder ser encontrado comprador em termos 
aceitáveis. Quando a venda de uma unidade operacional for vista co-
mo parte da reestruturação, os ativos da unidade operacional são ava-
liados quanto à sua recuperabilidade, conforme a NBC TG 01 (R2) – 
Redução ao Valor Recuperável de Ativos. Quando a venda for somen-
te uma parte da reestruturação, uma obrigação não formalizada poderá 
surgir para as outras partes da reestruturação antes de existir um con-
trato de venda firme. 
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80. A provisão para reestruturação deve incluir somente os de-
sembolsos diretos decorrentes da reestruturação, que simultaneamente 
sejam: 

a) necessariamente ocasionados pela reestruturação; e 
b) não associados às atividades em andamento da entidade. 
 

81. A provisão para reestruturação não inclui custos como: 
a) novo treinamento ou remanejamento da equipe permanente; 
b) marketing; ou 
c) investimento em novos sistemas e redes de distribuição. 
 

Esses desembolsos relacionam-se com a conduta futura da em-
presa e não são passivos de reestruturação na data do balanço. Tais 
desembolsos devem ser reconhecidos da mesma forma que o seriam se 
surgissem independentemente da reestruturação. 

 

82. Perdas operacionais futuras, identificáveis até a data da rees-
truturação não devem ser incluídas em uma provisão, a menos que se 
relacionem a contrato oneroso, conforme definido no item 10. 

83. Conforme exigido pelo item 51, os ganhos na alienação espe-
rada de ativos não devem ser levados em consideração ao mensurar 
uma provisão para reestruturação, mesmo que a venda de ativos seja 
vista como parte da reestruturação. 

 

Divulgação 
 

84. Para cada classe de provisão, a entidade deve divulgar: 
a) o valor contábil no início e no fim do período; 
b) provisões adicionais feitas no período, incluindo aumentos nas 

provisões existentes; 
c) valores utilizados (ou seja, incorridos e baixados contra a pro-

visão) durante o período; 
d) valores não utilizados revertidos durante o período; e 
e) o aumento durante o período no valor descontado a valor pre-

sente proveniente da passagem do tempo e o efeito de qualquer mu-
dança na taxa de desconto. 

 

Não é exigida informação comparativa. 
 

85. A entidade deve divulgar, para cada classe de provisão: 
a) uma breve descrição da natureza da obrigação e o cronograma 

esperado de quaisquer saídas de benefícios econômicos resultantes; 
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b) uma indicação das incertezas sobre o valor ou o cronograma 
dessas saídas. Sempre que necessário para fornecer informações ade-
quadas, a entidade deve divulgar as principais premissas adotadas em 
relação a eventos futuros, conforme tratado no item 48; e 

c) o valor de qualquer reembolso esperado, declarando o valor de 
qualquer ativo que tenha sido reconhecido por conta desse reembolso 
esperado. 

 

86. A menos que seja remota a possibilidade de ocorrer qualquer 
desembolso na liquidação, a entidade deve divulgar, para cada classe 
de passivo contingente na data do balanço, uma breve descrição da 
natureza do passivo contingente e, quando praticável: 

a) a estimativa do seu efeito financeiro, mensurada conforme os 
itens 36 a 52; 

b) a indicação das incertezas relacionadas ao valor ou momento 
de ocorrência de qualquer saída; e 

c) a possibilidade de qualquer reembolso. 
 

87. Na determinação de quais provisões ou passivos contingentes 
podem ser agregados para formar uma única classe, é necessário con-
siderar se a natureza dos itens é suficientemente similar para divulga-
ção única que cumpra as exigências dos itens 85(a) e (b) e 86(a) e (b). 
Assim, pode ser apropriado tratar como uma classe única de provisão 
os valores relacionados a garantias de produtos diferentes, mas não 
seria apropriado tratar como uma classe única os valores relacionados 
a garantias normais e valores relativos a processos judiciais. 

 
88. Quando a provisão e o passivo contingente surgirem do mes-

mo conjunto de circunstâncias, a entidade deve fazer as divulgações 
requeridas pelos itens 84 a 86 de maneira que evidencie a ligação en-
tre a provisão e o passivo contingente. 

 
89. Quando for provável a entrada de benefícios econômicos, a 

entidade deve divulgar breve descrição da natureza dos ativos contin-
gentes na data do balanço e, quando praticável, uma estimativa dos 
seus efeitos financeiros, mensurada usando os princípios estabelecidos 
para as provisões nos itens 36 a 52. 

 
90. É importante que as divulgações de ativos contingentes evi-

tem dar indicações indevidas da probabilidade de surgirem ganhos. 
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91. Quando algumas das informações exigidas pelos itens 86 e 89 

não forem divulgadas por não ser praticável fazê-lo, a entidade deve 
divulgar esse fato. 

 
92. Em casos extremamente raros, pode-se esperar que a divulga-

ção de alguma ou de todas as informações exigidas pelos itens 84 a 89 
prejudique seriamente a posição da entidade em uma disputa com 
outras partes sobre os assuntos da provisão, passivo contingente ou 
ativo contingente. Em tais casos, a entidade não precisa divulgar as 
informações, mas deve divulgar a natureza geral da disputa, juntamen-
te com o fato de que as informações não foram divulgadas, com a 
devida justificativa. 

 
Em razão dessa alteração, as disposições não alteradas desta 

Norma são mantidas e a sigla da NBC TG 25, publicada no DOU, 
Seção I, de 4-8-09, passa a ser NBC TG 25 (R1). 

 
A alteração desta Norma entra em vigor na data de sua publica-

ção, aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 
2015. 

 
Brasília, 21 de novembro de 2014. 
 
Zulmir Ivânio Breda – Presidente em exercício 
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Apêndice A 
Tabelas – Provisões, passivos contingentes e ativos contingen-

tes e reembolso  
 

Este apêndice é apenas ilustrativo e não faz parte da Norma. Seu 
propósito é resumir os principais requerimentos da Norma. 

 

Provisão e passivo contingente 
 

São caracterizados em situações nas quais, como resultado de eventos passa-
dos, pode haver uma saída de recursos envolvendo benefícios econômicos 
futuros na liquidação de: (a) obrigação presente; ou (b) obrigação possível 
cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais 
eventos futuros incertos não totalmente sob controle da entidade. 

Há obrigação presente 
que provavelmente 
requer uma saída de 
recursos. 

Há obrigação possível 
ou obrigação presente 
que pode requerer, mas 
provavelmente não irá 
requerer, uma saída de 
recursos. 

Há obrigação possível 
ou obrigação presente 
cuja probabilidade de 
uma saída de recursos é 
remota. 

A provisão é reconhecida 
(item 14). 

Nenhuma provisão é 
reconhecida (item 27). 

Nenhuma provisão é 
reconhecida (item 27). 

Divulgação é exigida 
para a provisão (itens 84 
e 85). 

Divulgação é exigida 
para o passivo contingen-
te (item 86). 

Nenhuma divulgação é 
exigida (item 86). 

 

Uma contingência passiva também é originada em casos extre-
mamente raros nos quais há um passivo que não pode ser reconhecido 
porque não pode ser mensurado confiavelmente. Divulgação é reque-
rida para o passivo contingente. 

 

Ativo contingente 
 

São caracterizados em situações nas quais, como resultado de eventos passa-
dos, há um ativo possível cuja existência será confirmada apenas pela ocor-
rência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob 
controle da entidade. 

A entrada de benefícios 
econômicos é pratica-
mente certa. 

A entrada de benefícios 
econômicos é provável, 
mas não praticamente 
certa. 

A entrada não é prová-
vel. 

O ativo não é contingente 
(item 33). 

Nenhum ativo é reconhe-
cido (item 31). 

Nenhum ativo é reco-
nhecido (item 31). 

 Divulgação é exigida 
(item 89). 

Nenhuma divulgação é 
exigida (item 89). 
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Reembolso 
 

São caracterizados em situações nas quais se espera que parte ou todo o de-
sembolso necessário para liquidar a provisão seja reembolsado por outra 
parte. 

A entidade não tem 
obrigação em relação à 
parcela do desembolso 
a ser reembolsado pela 
outra parte. 

O passivo relativo ao 
valor que se espera ser 
reembolsado permanece 
com a entidade e é 
praticamente certo que 
o reembolso será rece-
bido se a entidade li-
quidar a provisão. 

O passivo relativo ao 
valor que se espera ser 
reembolsado permanece 
com a entidade e não é 
praticamente certo que 
o reembolso será rece-
bido se a entidade li-
quidar a provisão. 

A entidade não tem 
passivo em relação ao 
valor a ser reembolsado 
(item 57). 

O reembolso é reconhe-
cido como ativo separado 
no balanço patrimonial e 
pode ser compensado 
contra a despesa na de-
monstração de resultados. 
O valor reconhecido para 
o reembolso esperado 
não ultrapassa o passivo 
(itens 53 e 54). 

O reembolso esperado 
não é reconhecido como 
ativo (item 53). 
 

Nenhuma divulgação é 
exigida. 

O reembolso é divulgado 
juntamente com o valor 
reconhecido para o de-
sembolso (item 85(c)). 

O reembolso esperado é 
divulgado (item 85(c)). 
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Apêndice B  
Árvore de decisão  
 
Este apêndice é apenas ilustrativo e não faz parte da Norma. Seu pro-
pósito é resumir os principais requerimentos de reconhecimento da 
Norma para provisões e passivos contingentes. 
 

 
Nota: em casos raros, não é claro se há uma obrigação presente. Nes-
ses casos, presume-se que um evento passado dá origem a uma obri-
gação presente se, levando em consideração toda a evidência disponí-
vel, é mais provável que sim do que não que existe obrigação presente 
na data do balanço (item 15 dessa Norma). 

 
Início 

Obrigação presente como 
resultado de evento que gera 

obrigação 

Obrigação  
possível? 

 
Remota? 

Saída 
provável? 

Estimativa 
Confiável? 

Sim 

Não 
 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Não 
 

Não 
 

Não 
 

Não (raro) 
 

 
Reconhecer 

Divulgar o 
passivo contingente 

 
Não fazer nada 



 744

Apêndice C 
Exemplos: reconhecimento 
 
Este apêndice é apenas ilustrativo e não faz parte da Norma. 
 
Todas as entidades dos exemplos encerram suas demonstrações contá-
beis em 31 de dezembro. Em todos os casos, assume-se que uma esti-
mativa confiável pode ser feita para quaisquer saídas esperadas. Em 
alguns exemplos, as circunstâncias descritas podem ter resultado em 
reduções ao valor recuperável de ativos – esse aspecto não é tratado 
nos exemplos. 
 
As referências cruzadas fornecidas nos exemplos indicam itens da 
Norma que são particularmente relevantes. 
 
As referências sobre a “melhor estimativa” se referem ao montante do 
valor presente, em que o efeito do valor do dinheiro no tempo é mate-
rial. 
 
Exemplo 1 – Garantia 
 
Um fabricante dá garantias no momento da venda para os comprado-
res do seu produto. De acordo com os termos do contrato de venda, o 
fabricante compromete a consertar, por reparo ou substituição, defei-
tos de produtos que se tornarem aparentes dentro de três anos desde a 
data da venda. De acordo com a experiência passada, é provável (ou 
seja, mais provável que sim do que não) que haverá algumas reclama-
ções dentro das garantias. 
 
Obrigação presente como resultado de evento passado que gera obri-
gação – O evento que gera a obrigação é a venda do produto com a 
garantia, o que dá origem a uma obrigação legal. 
 
Saída de recursos envolvendo benefícios futuros na liquidação – Pro-
vável para as garantias como um todo (ver item 24). 
 
Conclusão – A provisão é reconhecida pela melhor estimativa dos 
custos para consertos de produtos com garantia vendidos antes da data 
do balanço (ver itens 14 e 24). 
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Exemplo 2A – Terreno contaminado – é praticamente certo que a 
legislação será aprovada 
 
Uma entidade do setor de petróleo causa contaminação, mas efetua a 
limpeza apenas quando é requerida a fazê-la nos termos da legislação 
de um país em particular no qual ela opera. O país no qual ela opera 
não possui legislação requerendo a limpeza, e a entidade vem conta-
minando o terreno nesse país há diversos anos. Em 31 de dezembro de 
20X0 é praticamente certo que um projeto de lei requerendo a limpeza 
do terreno já contaminado será aprovado rapidamente após o final do 
ano. 
 
Obrigação presente como resultado de evento passado que gera obriga-
ção – O evento que gera a obrigação é a contaminação do terreno, pois é 
praticamente certo que a legislação requeira a limpeza. 
 
Saída de recursos envolvendo benefícios futuros na liquidação – Pro-
vável. 
 
Conclusão – Uma provisão é reconhecida pela melhor estimativa dos 
custos de limpeza (ver itens 14 e 22). 
 
Exemplo 2B – Terreno contaminado e obrigação não formalizada 
 
Uma entidade do setor de petróleo causa contaminação e opera em um 
país onde não há legislação ambiental. Entretanto, a entidade possui 
uma política ambiental amplamente divulgada, na qual ela assume a 
limpeza de toda a contaminação que causa. A entidade tem um histó-
rico de honrar essa política publicada. 
 
Obrigação presente como resultado de evento passado que gera obri-
gação – O evento que gera a obrigação é a contaminação do terreno, 
que dá origem a uma obrigação não formalizada, pois a conduta da 
entidade criou uma expectativa válida na parte afetada pela contami-
nação de que a entidade irá limpar a contaminação.  
 
Saída de recursos envolvendo benefícios futuros na liquidação – Pro-
vável. 
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Conclusão – Uma provisão é reconhecida pela melhor estimativa dos 
custos de limpeza (ver itens 10 – a definição de obrigação não forma-
lizada –, 14 e 17). 
 
Exemplo 3 – Atividade de extração de petróleo 
 
Uma entidade opera em uma atividade de extração de petróleo na qual 
seu contrato de licença prevê a remoção da perfuratriz petrolífera ao 
final da produção e a restauração do solo oceânico. Noventa por cento 
dos custos eventuais são relativos à remoção da perfuratriz petrolífera 
e a restauração dos danos causados pela sua construção, e dez por 
cento advêm da extração do petróleo. Na data do balanço, a perfuratriz 
foi construída, mas o petróleo não está sendo extraído.   
 
Obrigação presente como resultado de evento passado que gera obri-
gação – A construção da perfuratriz petrolífera cria uma obrigação 
legal nos termos da licença para remoção da perfuratriz e restauração 
do solo oceânico e, portanto, esse é o evento que gera a obrigação. Na 
data do balanço, entretanto, não há obrigação de corrigir o dano que 
será causado pela extração do petróleo. 
 
Saída de recursos envolvendo benefícios futuros na liquidação – Pro-
vável. 
 
Conclusão: Uma provisão é reconhecida pela melhor estimativa de 
noventa por cento dos custos eventuais que se relacionam com a per-
furatriz petrolífera e a restauração dos danos causados pela sua cons-
trução (ver item 14). Esses custos são incluídos como parte dos custos 
da perfuratriz petrolífera. Os dez por cento de custos que são origina-
dos a partir da extração do petróleo são reconhecidos como passivo 
quando o petróleo é extraído. 
 
Exemplo 4 – Política de reembolso 
 
Uma loja de varejo tem a política de reembolsar compras de clientes 
insatisfeitos, mesmo que não haja obrigação legal para isso. Sua polí-
tica de efetuar reembolso é amplamente conhecida. 
 
Obrigação presente como resultado de evento passado que gera obri-
gação – O evento que gera a obrigação é a venda do produto, que dá 
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origem à obrigação não formalizada porque a conduta da loja criou 
uma expectativa válida nos seus clientes de que a loja irá reembolsar 
as compras. 
 
Saída de recursos envolvendo benefícios futuros na liquidação – Pro-
vável, haja vista que bens, em certa proporção, são devolvidos para 
reembolso (ver item 24).  
 
Conclusão – Uma provisão é reconhecida pela melhor estimativa dos 
custos de reembolso (ver itens 10 – a definição de obrigação não for-
malizada –, 14, 17 e 24). 
 
Exemplo 5A – Fechamento de divisão – nenhuma implementação 
antes do fechamento do balanço 
 
Em 12 de dezembro de 20X0, o conselho da entidade decidiu encerrar 
as atividades de uma divisão. Antes do fechamento do balanço (31 de 
dezembro de 20X0), a decisão não havia sido comunicada a qualquer 
um dos afetados por ela, e nenhuma outra providência havia sido to-
mada para implementar a decisão. 
 
Saída de recursos envolvendo benefícios futuros na liquidação – Não 
há evento que gera obrigação e, portanto, não há obrigação. 
 
Conclusão – Nenhuma provisão é reconhecida (ver itens 14 e 72). 
 
Exemplo 5B – Fechamento de divisão – comunicação / implemen-
tação antes do fechamento do balanço 
 
Em 12 de dezembro de 20X0, o conselho da entidade decidiu encerrar 
as atividades de uma divisão que produz um produto específico. Em 
20 de dezembro de 20X0, um plano detalhado para o fechamento da 
divisão foi aprovado pelo conselho; cartas foram enviadas aos clientes 
alertando-os para procurar uma fonte alternativa de fornecimento, e 
comunicações diversas sobre demissões foram enviadas para o pessoal 
da divisão. 
 
Obrigação presente como resultado de evento passado que gera obri-
gação – O evento que gera a obrigação é a comunicação da decisão 
aos clientes e empregados, o que dá origem a uma obrigação não for-
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malizada a partir dessa data, porque cria uma expectativa válida de 
que a divisão será fechada. 
 
Saída de recursos envolvendo benefícios futuros na liquidação – Pro-
vável. 
 
Conclusão – Uma provisão é reconhecida em 31 de dezembro de 
20X0 pela melhor estimativa dos custos de fechamento da divisão (ver 
itens 14 e 72). 
 
Exemplo 6 – Requerimento legal para a instalação de filtro de 
fumaça 
 
De acordo com a nova legislação, a entidade é requerida a instalar 
filtros de fumaça nas suas fábricas até 30 de junho de 20X1. A entida-
de não fez a instalação dos filtros de fumaça. 
 
(a) Em 31 de dezembro de 20X0, na data do balanço. 
 
Obrigação presente como resultado de evento passado que gera obri-
gação – Não há obrigação porque não há o evento que gera a obriga-
ção mesmo para os custos de instalação dos filtros de fumaça ou para 
as multas de acordo com a nova legislação. 
 
Conclusão – Nenhuma provisão é reconhecida para os custos de insta-
lação dos filtros de fumaça (ver itens 14 e 17 a 19). 
 
(b) Em 31 de dezembro de 20X1, na data do balanço. 
 
Obrigação presente como resultado de evento passado que gera obri-
gação – Novamente não há obrigação para os custos de instalação dos 
filtros de fumaça porque nenhum evento que gera a obrigação ocorreu 
(a instalação dos filtros). Entretanto, uma obrigação pode surgir do 
pagamento de multas ou penalidades de acordo com a nova legislação, 
pois o evento que gera a obrigação ocorreu (a operação da fábrica em 
não conformidade com a legislação). 
 
Uma saída de recursos envolvendo benefícios futuros na liquidação – 
A avaliação da probabilidade de incorrência de multas e penalidades 
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pela não conformidade da operação depende dos detalhes da legisla-
ção e da severidade do regime de execução da lei. 
 

Conclusão – Nenhuma provisão é reconhecida para os custos de instala-
ção dos filtros de fumaça. Entretanto, uma provisão é reconhecida pela 
melhor estimativa de quaisquer multas ou penalidades que sejam mais 
prováveis de serem impostas (ver itens 14 e 17 a 19). 
 

Exemplo 7 – Treinamento para atualização de pessoal como resul-
tado de mudança na tributação do imposto de renda 
 

O governo introduz certo número de mudanças na tributação do im-
posto de renda. Como resultado dessas mudanças, a entidade do setor 
financeiro irá necessitar de treinamento para atualização de grande 
número de seus empregados da área administrativa e de vendas para 
garantir a conformidade contínua com a regulação bancária. Na data 
do balanço, nenhum treinamento do pessoal havia sido feito. 
 
Obrigação presente como resultado de evento passado que gera obri-
gação – Não há obrigação porque o evento que gera a obrigação (trei-
namento para atualização) não foi realizado. 
 
Conclusão – Nenhuma provisão é reconhecida (ver itens 14 e 17 a 19). 
 
Exemplo 8 – Contrato oneroso 
 
Uma entidade opera de maneira lucrativa em uma fábrica arrendada 
conforme arrendamento operacional. Durante dezembro de 20X0, a 
entidade transfere suas operações para nova fábrica. O arrendamento 
da antiga fábrica ainda terá que ser pago por mais quatro anos, não 
pode ser cancelado e a fábrica não pode ser subarrendada para outro 
usuário. 
 
Obrigação presente como resultado de evento passado que gera obri-
gação – O evento que gera a obrigação é a assinatura do contrato de 
arrendamento mercantil, que dá origem a uma obrigação legal. 
 
Uma saída de recursos envolvendo benefícios futuros na liquidação – 
quando o arrendamento se torna oneroso, uma saída de recursos en-
volvendo benefícios econômicos é provável (até que o arrendamento 
mercantil se torne oneroso, a entidade contabiliza o arrendamento 
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mercantil de acordo com a NBC TG 06 – Operações de Arrendamento 
Mercantil). 
 
Conclusão – Uma provisão é reconhecida pela melhor estimativa dos 
pagamentos inevitáveis do arrendamento mercantil (ver itens 5(c), 14 
e 66). 
 
Exemplo 9 – Garantia individual 
 
Em 31 de dezembro de 20X0, a Entidade A dá garantia a certos em-
préstimos da Entidade B, cuja condição financeira naquele momento é 
sólida. Durante 20X1, a condição financeira da Entidade B se deterio-
ra, e em 30 de junho de 20X1 a Entidade B entra em processo de re-
cuperação judicial. 
 
Esse contrato atende à definição de contrato de seguro de acordo com 
a NBC TG 11 – Contratos de Seguro, mas está dentro do alcance da 
NBC TG 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensura-
ção, porque também atende à definição de contrato de garantia finan-
ceira. Se o emissor previamente declarou explicitamente que trata tais 
contratos como contratos de seguro e tem utilizado a contabilidade 
aplicável a contratos de seguro, o emissor pode eleger aplicar tanto a 
NBC TG 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensura-
ção quanto a NBC TG 11 em tais contratos de garantia. A NBC TG 11 
permite ao emissor continuar com as suas políticas contábeis existen-
tes para contratos de seguro se determinados requisitos mínimos são 
atendidos. A NBC TG 11 também permite mudanças em políticas 
contábeis que atendam a critérios específicos. O exemplo a seguir 
ilustra uma política contábil que a NBC TG 11 – Contratos de Seguro 
permite e também está em conformidade com os requisitos da NBC 
TG 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração 
com relação aos contratos de garantia financeira dentro do seu alcan-
ce. 
 
(a) Em 31 de dezembro de 20X0 
 
Obrigação presente como resultado de evento passado que gera obri-
gação – O evento que gera a obrigação é a concessão da garantia, que 
dá origem a uma obrigação legal. 
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Saída de recursos envolvendo benefícios futuros na liquidação – Ne-
nhuma saída de benefícios é provável em 31 de dezembro de 20X0. 
 
Conclusão – A garantia é reconhecida pelo valor justo. 
 
(b) Em 31 de dezembro de 20X1 
 
Obrigação presente como resultado de evento passado que gera obri-
gação – O evento que gera a obrigação é a concessão da garantia, que 
dá origem a uma obrigação legal. 
 
Uma saída de recursos envolvendo benefícios futuros na liquidação – 
Em 31 de dezembro de 20X1, é provável que uma saída de recursos 
envolvendo benefícios econômicos futuros será requerida para liquidar 
a obrigação. 
 
Conclusão – A garantia é posteriormente mensurada pelo maior dos 
seguintes valores: (a) a melhor estimativa da obrigação (ver itens 14 e 
23), e (b) o valor inicialmente reconhecido menos, quando apropriado, 
a amortização acumulada de acordo com a NBC TG 30 – Receitas. 
 
Exemplo 10A – Caso judicial 
 
Após um casamento em 20X0, dez pessoas morreram, possivelmente 
por resultado de alimentos envenenados oriundos de produtos vendi-
dos pela entidade. Procedimentos legais são instaurados para solicitar 
indenização da entidade, mas esta disputa o caso judicialmente. Até a 
data da autorização para a publicação das demonstrações contábeis do 
exercício findo em 31 de dezembro de 20X0, os advogados da entida-
de aconselham que é provável que a entidade não será responsabiliza-
da. Entretanto, quando a entidade elabora as suas demonstrações con-
tábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 20X1, os seus 
advogados aconselham que, dado o desenvolvimento do caso, é pro-
vável que a entidade será responsabilizada. 
 

(a) Em 31 de dezembro de 20X0 
 

Obrigação presente como resultado de evento passado que gera obri-
gação – Baseado nas evidências disponíveis até o momento em que as 
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demonstrações contábeis foram aprovadas, não há obrigação como 
resultado de eventos passados. 
 

Conclusão – Nenhuma provisão é reconhecida (ver itens 15 e 16). A 
questão é divulgada como passivo contingente, a menos que a proba-
bilidade de qualquer saída seja considerada remota (item 86). 
 

(b) Em 31 de dezembro de 20X1 
 

Obrigação presente como resultado de evento passado que gera obri-
gação – Baseado na evidência disponível, há uma obrigação presente. 
 

Saída de recursos envolvendo benefícios futuros na liquidação – Pro-
vável. 
 

Conclusão – Uma provisão é reconhecida pela melhor estimativa do 
valor necessário para liquidar a obrigação (itens 14 a 16). 
 

Exemplo 11 – Reparo e manutenção 
 

Alguns ativos necessitam, além de manutenção de rotina, de gastos 
substanciais a cada período de alguns anos, para reparos ou reformas 
principais e a substituição de componentes principais. A NBC TG 27 
– Ativo Imobilizado fornece orientação para a alocação de desembol-
sos com um ativo aos seus componentes quando esses componentes 
possuem vidas úteis diferentes ou fornecem benefícios em um padrão 
diferente. 
 
Exemplo 11A – Custo de reforma – não há requisito legal 
 
Um forno possui um revestimento que precisa ser substituído a cada 
cinco anos por razões técnicas. Na data do balanço, o revestimento foi 
utilizado por três anos. 
 
Obrigação presente como resultado de evento passado que gera obri-
gação – Não há obrigação presente. 
 
Conclusão – Nenhuma provisão é reconhecida (ver itens 14 e 17 a 19). 
 
O custo de substituição do revestimento não é reconhecido porque, na 
data do balanço, não há obrigação de substituir o revestimento existente 
independentemente das ações futuras da companhia – mesmo que a 
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intenção de incorrer no desembolso dependa da decisão da companhia 
de continuar operando o forno ou de substituir o revestimento. Ao invés 
de uma provisão ser reconhecida, a depreciação do revestimento leva 
em consideração o seu consumo, ou seja, é depreciado em cinco anos. 
Os custos do novo revestimento, quando incorridos, são capitalizados e 
o consumo de cada novo revestimento é capturado pela depreciação ao 
longo dos cinco anos subsequentes. 
 
Exemplo 11B – Custo de reforma – há requisito legal 
 
Uma companhia aérea é requerida por lei a vistoriar as suas aeronaves 
a cada três anos. 
 
Obrigação presente como resultado de evento passado que gera obri-
gação – Não há obrigação presente. 
 
Conclusão – Nenhuma provisão é reconhecida (ver itens 14 e 17 a 19). 
 
Os custos de vistoria da aeronave não são reconhecidos como provisão 
pelas mesmas razões de não reconhecimento de provisão para os cus-
tos de substituição do revestimento do exemplo 11A. Mesmo o requi-
sito legal para realizar a vistoria não torna os custos de vistoria um 
passivo, porque nenhuma obrigação existe para vistoriar a aeronave, 
independentemente das ações futuras da entidade – a entidade poderia 
evitar os desembolsos futuros pelas suas ações futuras, por exemplo, 
mediante a venda da aeronave. Ao invés da provisão ser reconhecida, 
a depreciação da aeronave leva em consideração a incidência futura de 
custos de manutenção, ou seja, um valor equivalente aos custos de 
manutenção esperados é depreciado em três anos. 
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Apêndice D 
Exemplos: divulgação 
 
Este apêndice é apenas ilustrativo e não faz parte da Norma. 
 
Dois exemplos de divulgações requeridas pelo item 85 são fornecidos 
abaixo. 
 
Exemplo 1 - Garantia 
 
Um fabricante dá garantia no momento da venda aos clientes de suas 
três linhas de produtos. De acordo com os termos da garantia, o fabri-
cante se responsabiliza pelo reparo ou substituição de itens que não 
funcionem adequadamente por dois anos a partir da data da venda. Na 
data do balanço, uma provisão de $ 60.000 foi reconhecida. A provi-
são não foi descontada, pois o efeito do desconto não é material. A 
seguinte informação é divulgada: 
 
Uma provisão de $ 60.000 foi reconhecida para as reclamações espe-
radas relativas às garantias de produtos vendidos durante os últimos 
três anos. Espera-se que a maioria desse desembolso seja incorrida no 
próximo ano, e a totalidade será incorrida dentro de dois anos após a 
data do balanço. 
 
Exemplo 2 – Custo de desmontagem 
 
Em 2000, uma entidade envolvida em atividades nucleares reconhece 
uma provisão para custos de desmontagem de $ 300 milhões. A provi-
são é estimada usando a premissa de que a desmontagem irá ocorrer 
daqui a um período de 60 a 70 anos. Entretanto, há a possibilidade de 
que a desmontagem não irá ocorrer daqui até o período de 100 a 110 
anos, e nesse caso o valor presente dos custos será significativamente 
reduzido. A informação seguinte é divulgada: 
Uma provisão de $ 300 milhões foi reconhecida para custos de des-
montagem. Espera-se incorrer nesses custos entre 2060 e 2070; entre-
tanto, há a possibilidade de que a desmontagem não ocorrerá antes de 
2100–2110. Se os custos fossem mensurados baseados na expectativa 
de que eles não incorreriam até antes de 2100–2110, a provisão seria 
reduzida para $ 136 milhões. A provisão foi estimada utilizando a 
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tecnologia hoje existente, a preços correntes, e descontada utilizando a 
taxa de desconto real de 2% a.a. 
 
Um exemplo é dado a seguir para as divulgações requeridas pelo item 
92 em que algumas das informações requeridas não são dadas, pois 
pode prejudicar seriamente a posição da entidade. 
 
Exemplo 3 – Dispensa de divulgação 
 
Uma entidade está envolvida em disputa com um concorrente, que 
está alegando que a entidade infringiu patentes e está reclamando in-
denização de $ 100 milhões. A entidade reconhece uma provisão pela 
sua melhor estimativa da obrigação, mas não divulga nenhuma infor-
mação requerida pelos itens 84 e 85 da Norma. A seguinte informação 
é divulgada: 

 
Uma ação está em processo contra a companhia relativa a uma disputa 
com um concorrente que alega que a companhia infringiu patentes e 
está reclamando indenização de $ 100 milhões. A informação usual-
mente requerida pela NBC TG 25 não é divulgada porque isso pode 
prejudicar seriamente o resultado da ação. Os administradores são da 
opinião de que o processo pode ser concluído de forma favorável à 
companhia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Publicada no DOU, de 04-08-2009. 
(2) Alterações introduzidas pela NBC TG 25 (R1), publicada no DOU de 1º-12-2014. 
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NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 
NBC TG 26 (R3) – APRESENTAÇÃO DAS 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

A letra R mais o número que identifica sua alteração (R1, R2, ...) foi adicionada à sigla da 
Norma para identificar o número da consolidação e facilitar a pesquisa no site do CFC. As 
citações desta Norma em outras é identifica pela sua sigla sem a referência a R1, R2, pois, essas 
referências são sempre da norma em vigor, evitando, assim, que em cada alteração da norma 
não haja necessidade de se ajustar as citações em outras normas. 

 
Índice Item 
OBJETIVO 1 
ALCANCE 2 – 6 
DEFINIÇÕES 7 – 8A 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 9 – 46 
Finalidade das demonstrações contábeis 9 
Conjunto completo de demonstrações contábeis 10 – 14 
Considerações gerais 15 – 46 

Apresentação apropriada e conformidade com as práticas contábeis 
brasileiras 

15 – 24 

Continuidade 25 – 26 
Regime de competência 27 – 28 
Materialidade e agregação 29 – 31 
Compensação de valores 32 – 35 
Frequência de apresentação de demonstrações contábeis 36 – 37 
Informação comparativa 38 – 44 
Consistência de apresentação 45 – 46 

ESTRUTURA E CONTEÚDO 47 – 138 
Introdução 47 – 48 
Identificação das demonstrações contábeis 49 – 53 
Balanço patrimonial 54 – 80A 

Informação a ser apresentada no balanço patrimonial 54 – 59 
Distinção entre circulante e não circulante 60 – 65 
Ativo circulante 66 – 68 
Passivo circulante 69 – 76 
Informação a ser apresentada no balanço patrimonial ou em notas ex-
plicativas 

77 – 80A 

Demonstração do resultado e demonstração do resultado abrangente  81 – 105 
Informação a ser apresentada na demonstração do resultado e na de-
monstração do resultado abrangente  

82 – 87 

Resultado líquido do período 88 – 89 
Outros resultados abrangentes do período 90 – 96 
Informação a ser apresentada na demonstração do resultado do perío-
do ou nas notas explicativas 

97 – 105 

Demonstração das mutações do patrimônio líquido 106 – 110 
Informação a ser apresentada na demonstração das mutações do patri-
mônio líquido 
Informação a ser apresentada na demonstração das mutações do patri-
mônio líquido ou nas notas explicativas 

106 
 

106A – 110 
 

Demonstração dos fluxos de caixa 111 
Notas explicativas 112 – 138 
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Estrutura 112 – 116 
Divulgação de políticas contábeis 117 – 124 
Principais fontes da incerteza das estimativas 125 – 133 
Capital 
Instrumentos financeiros com opção de venda classificados no patri-
mônio líquido 

134 – 136 
136A 

Outras divulgações 137 – 138 
Apêndice A - Exemplos 

 

Objetivo 
 

1. O objetivo desta Norma é definir a base para a apresentação 
das demonstrações contábeis, para assegurar a comparabilidade tanto 
com as demonstrações contábeis de períodos anteriores da mesma 
entidade quanto com as demonstrações contábeis de outras entidades. 
Nesse cenário, esta Norma estabelece requisitos gerais para a apresen-
tação das demonstrações contábeis, diretrizes para a sua estrutura e os 
requisitos mínimos para seu conteúdo. 

 

Alcance 
 

2. Esta Norma deve ser aplicada em todas as demonstrações con-
tábeis elaboradas e apresentadas de acordo com as normas, interpreta-
ções e comunicados técnicos do Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC). 

 

3. O reconhecimento, a mensuração e a divulgação de transações 
específicas e outros eventos são objeto de outras normas, interpreta-
ções e comunicados técnicos. 

 

4. Esta Norma não se aplica à estrutura e ao conteúdo de demonstra-
ções contábeis intermediárias condensadas elaboradas segundo a NBC 
TG 21 – Demonstração Intermediária. Contudo, os itens 13 a 35 aplicam-
se às referidas demonstrações contábeis intermediárias. Esta Norma apli-
ca-se igualmente a todas as entidades, inclusive àquelas que apresentem 
demonstrações contábeis consolidadas ou demonstrações contábeis sepa-
radas, conforme definido na NBC TG 35 – Demonstrações Separadas e 
na NBC TG 36 – Demonstrações Consolidadas. 

 

5. Esta Norma utiliza terminologia que é adequada às entidades 
com fins lucrativos, incluindo entidades de negócios do setor público.  
Caso entidades sem fins lucrativos do setor privado ou público ve-
nham a aplicar esta Norma, podem ter que retificar as descrições usa-
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das para itens específicos das demonstrações contábeis e mesmo para 
as próprias demonstrações contábeis. 

 

6. Analogamente, as entidades que não tenham patrimônio líqui-
do tal como definido na NBC TG 39 – Instrumentos Financeiros: A-
presentação, como, por exemplo, alguns fundos de investimento e 
entidades cujo capital não seja apresentado como patrimônio líquido 
(por exemplo, algumas entidades cooperativas), também podem ter 
que adaptar a apresentação nas demonstrações contábeis aos interesses 
e participações de seus membros ou proprietários. (2) 

 

Definições 
 

7. Os termos abaixo são utilizados nesta Norma com os seguintes 
significados: 

 

Demonstrações contábeis de propósito geral (referidas simples-
mente como demonstrações contábeis) são aquelas cujo propósito reside 
no atendimento das necessidades informacionais de usuários externos 
que não se encontram em condições de requerer relatórios especifica-
mente planejados para atender às suas necessidades peculiares. 

 

Aplicação impraticável – A aplicação de um requisito é imprati-
cável quando a entidade não pode aplicá-lo depois de ter feito todos os 
esforços razoáveis nesse sentido. 

 

Práticas contábeis brasileiras compreendem a legislação societá-
ria brasileira, as Normas Brasileiras de Contabilidade, emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, os pronunciamentos, as interpre-
tações e as orientações emitidos pelo CPC e homologados pelos ór-
gãos reguladores, e práticas adotadas pelas entidades em assuntos não 
regulados, desde que atendam à NBC TG ESTRUTURA CONCEI- 
TUAL – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Rela-
tório Contábil-Financeiro emitida pelo CFC e, por conseguinte, em 
consonância com as normas contábeis internacionais. (2) 

 

Omissão material ou divulgação distorcida material – As omis-
sões ou divulgações distorcidas são materiais se puderem, individual 
ou coletivamente, influenciar as decisões econômicas que os usuários 
das demonstrações contábeis tomam com base nessas demonstrações. 
A materialidade depende do tamanho e da natureza da omissão ou da 
divulgação distorcida, julgada à luz das circunstâncias que a rodeiam. 
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O tamanho ou a natureza do item, ou combinação de ambos, pode ser 
o fator determinante para a definição da materialidade. Avaliar se a 
omissão ou a divulgação distorcida pode influenciar a decisão econô-
mica do usuário das demonstrações contábeis e, nesse caso, se são 
materiais, requer que sejam levadas em consideração as características 
desses usuários. A Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação 
de Relatório Contábil-Financeiro contida na NBC TG ESTRUTURA 
CONCEITUAL estabelece no item QC32 que: “Relatórios contábil-
financeiros são elaborados para usuários que têm conhecimento razo-
ável de negócios e de atividades econômicas e que revisem e analisem 
a informação diligentemente”. Dessa forma, a avaliação deve levar em 
conta como se espera que os usuários, com seus respectivos atributos, 
sejam influenciados na tomada de decisão econômica. (2) 

 

Notas explicativas contêm informação adicional em relação à apre-
sentada nas demonstrações contábeis. As notas explicativas oferecem 
descrições narrativas ou segregações e aberturas de itens divulgados 
nessas demonstrações e informação acerca de itens que não se enqua-
dram nos critérios de reconhecimento nas demonstrações contábeis. 

 

Outros resultados abrangentes compreendem itens de receita e 
despesa (incluindo ajustes de reclassificação) que não são reconheci-
dos na demonstração do resultado como requerido ou permitido pelas 
normas, interpretações e comunicados técnicos emitidos pelo CFC. Os 
componentes dos outros resultados abrangentes incluem: 

 

a) variações na reserva de reavaliação quando permitidas legal-
mente (ver a NBC TG 27 – Ativo Imobilizado e a NBC TG 04 – Ativo 
Intangível);  

b) ganhos e perdas atuariais em planos de pensão com benefício 
definido reconhecidos conforme item 93A da NBC TG 33 – Benefí-
cios a Empregados; 

c) ganhos e perdas derivados de conversão de demonstrações contá-
beis de operações no exterior (ver a NBC TG 02 – Efeitos das Mudanças 
nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis); 

d) ganhos e perdas na remensuração de ativos financeiros dispo-
níveis para venda (ver a NBC TG 38 – Instrumentos Financeiros: Re-
conhecimento e Mensuração); (2) 

e) efetiva parcela de ganhos ou perdas de instrumentos de hedge 
em hedge de fluxo de caixa (ver também a NBC TG 38 – Instrumen-
tos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração). (2) 
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Proprietário é o detentor de instrumentos classificados como pa-
trimoniais (de capital próprio, no patrimônio líquido). 

 

Resultado do período é o total das receitas deduzido das despe-
sas, exceto os itens reconhecidos como outros resultados abrangentes 
no patrimônio líquido. 

 

Ajuste de reclassificação é o valor reclassificado para o resultado 
no período corrente que foi inicialmente reconhecido como outros 
resultados abrangentes no período corrente ou em período anterior. 

 

Resultado abrangente é a mutação que ocorre no patrimônio lí-
quido durante um período que resulta de transações e outros eventos 
que não derivados de transações com os sócios na sua qualidade de 
proprietários. 

 

Resultado abrangente compreende todos os componentes da 
“demonstração do resultado” e da “demonstração dos outros resulta-
dos abrangentes”. 

 

8. Embora esta Norma use os termos “outros resultados abran-
gentes”, “resultado” e “resultado abrangente”, a entidade pode usar 
outros termos para descrever os totais desde que o sentido seja claro. 
Por exemplo, a entidade pode usar o termo “lucro líquido” para des-
crever “resultado”. Sugere-se, todavia, por facilidade de comunicação 
a maior aderência possível aos termos utilizados nesta Norma. 

 

8A. Os seguintes termos estão descritos na NBC TG 39 – Instru-
mentos Financeiros: Apresentação e são usados nesta Norma com os 
significados lá empregados: 

a) instrumento financeiro com opção de venda por parte de seu de-
tentor classificado como instrumento patrimonial (descrito nos itens 16A 
e 16B da NBC TG 39 – Instrumentos Financeiros: Apresentação); 

b) instrumento que impõe à entidade a obrigação de entregar a 
uma contraparte um valor pro rata dos ativos líquidos (patrimônio 
líquido) somente na liquidação da entidade e é classificado como ins-
trumento patrimonial (itens 16C e 16D da NBC TG 39 – Instrumentos 
Financeiros: Apresentação). 
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Demonstrações contábeis 
 

Finalidade das demonstrações contábeis 
 

9. As demonstrações contábeis são uma representação estruturada 
da posição patrimonial e financeira e do desempenho da entidade. O 
objetivo das demonstrações contábeis é o de proporcionar informação 
acerca da posição patrimonial e financeira, do desempenho e dos flu-
xos de caixa da entidade que seja útil a um grande número de usuários 
em suas avaliações e tomada de decisões econômicas. As demonstra-
ções contábeis também objetivam apresentar os resultados da atuação 
da administração em face de seus deveres e responsabilidades na ges-
tão diligente dos recursos que lhe foram confiados. Para satisfazer a 
esse objetivo, as demonstrações contábeis proporcionam informação 
da entidade acerca do seguinte: (2) 

 

a) ativos; 
b) passivos; 
c) patrimônio líquido; 
d) receitas e despesas, incluindo ganhos e perdas; 
e) alterações no capital próprio mediante integralizações dos pro-

prietários e distribuições a eles; e 
f) fluxos de caixa. 
 

Essas informações, juntamente com outras informações constan-
tes das notas explicativas, ajudam os usuários das demonstrações con-
tábeis na previsão dos futuros fluxos de caixa da entidade e, em parti-
cular, a época e o grau de certeza de sua geração.   

 

Conjunto completo de demonstrações contábeis 
 

10. O conjunto completo de demonstrações contábeis inclui: 
 

a) balanço patrimonial ao final do período;  
b) emonstração do resultado do período;  
ba) demonstração do resultado abrangente do período;   
c) demonstração das mutações do patrimônio líquido do período; 
d) demonstração dos fluxos de caixa do período;  
da) demonstração do valor adicionado do período, conforme 

NBC TG 09 – Demonstração do Valor Adicionado, se exigido legal-
mente ou por algum órgão regulador ou mesmo se apresentada volun-
tariamente;  
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e) notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis sig-
nificativas e outras informações elucidativas; (5) 

ea) informações comparativas com o período anterior, conforme 
especificado nos itens 38 e 38A; (3) 

f) balanço patrimonial do início do período mais antigo, comparati-
vamente apresentado, quando a entidade aplica uma política contábil 
retrospectivamente ou procede à reapresentação retrospectiva de itens das 
demonstrações contábeis, ou quando procede à reclassificação de itens de 
suas demonstrações contábeis de acordo com os itens 40A a 40D. (3) 

 
A entidade pode usar outros títulos nas demonstrações em vez 

daqueles usados nesta Norma, desde que não contrarie a legislação 
societária brasileira vigente. A demonstração do resultado abrangente 
pode ser apresentada em quadro demonstrativo próprio ou dentro das 
mutações do patrimônio líquido (ver exemplo anexo). (3) 

 

10A. A entidade pode, se permitido legalmente, apresentar uma 
única demonstração do resultado do período e outros resultados a-
brangentes, com a demonstração do resultado e outros resultados a-
brangentes apresentados em duas seções. As seções devem ser apre-
sentadas juntas, com o resultado do período apresentado em primeiro 
lugar seguido pela seção de outros resultados abrangentes. A entidade 
pode apresentar a demonstração do resultado como uma demonstração 
separada. Nesse caso, a demonstração separada do resultado do perío-
do precederá imediatamente a demonstração que apresenta o resultado 
abrangente, que se inicia com o resultado do período. (3) 

 

10B. Quando da aprovação desta Norma a legislação societária 
brasileira requer que seja apresentada a demonstração do resultado do 
período como uma seção separada. (3) 

 

11. A entidade deve apresentar com igualdade de importância to-
das as demonstrações contábeis que façam parte do conjunto completo 
de demonstrações contábeis. 

 

12. Eliminado. 
 

13. Muitas entidades apresentam, fora das demonstrações contá-
beis, relatório da administração que descreve e explica as característi-
cas principais do desempenho e da posição financeira e patrimonial da 
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entidade e as principais incertezas às quais está sujeita. Esse relatório 
pode incluir a análise: 

a) dos principais fatores e influências que determinam o desem-
penho, incluindo alterações no ambiente em que a entidade opera, a 
resposta da entidade a essas alterações e o seu efeito e a política de 
investimento da entidade para manter e melhorar o desempenho, in-
cluindo a sua política de dividendos; 

b) das fontes de financiamento da entidade e a respectiva relação 
pretendida entre passivos e o patrimônio líquido; e   

c) dos recursos da entidade não reconhecidos nas demonstrações 
contábeis de acordo com as normas. 

 

14. Muitas entidades apresentam também, fora das demonstra-
ções contábeis, relatórios e demonstrações tais como relatórios ambi-
entais e sociais, sobretudo nos setores em que os fatores ambientais e 
sociais sejam significativos e quando os empregados são considerados 
um importante grupo de usuários Os relatórios e demonstrações apre-
sentados fora das demonstrações contábeis estão fora do âmbito das 
normas emitidas pelo CFC. 

 

Considerações gerais 
 

Apresentação apropriada e conformidade com as 
práticas contábeis brasileiras 
 

15. As demonstrações contábeis devem representar apropriada-
mente a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de 
caixa da entidade. Para apresentação adequada, é necessária a repre-
sentação fidedigna dos efeitos das transações, outros eventos e condi-
ções de acordo com as definições e critérios de reconhecimento para 
ativos, passivos, receitas e despesas como estabelecidos na Estrutura 
Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-
Financeiro. Presume-se que a aplicação das normas, interpretações e 
comunicados técnicos, com divulgação adicional quando necessária, 
resulta em demonstrações contábeis que se enquadram como represen-
tação apropriada. (2) 

 

16. A entidade cujas demonstrações contábeis estão em conformi-
dade com as normas, interpretações e comunicados técnicos do CFC 
deve declarar de forma explícita e sem reservas essa conformidade nas 
notas explicativas. A entidade não deve afirmar que suas demonstra-
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ções contábeis estão de acordo com essas normas, interpretações e co-
municados técnicos a menos que cumpra todos os seus requisitos. (2) 

 

17. Em praticamente todas as circunstâncias, a representação a-
propriada é obtida pela conformidade com as normas, interpretações e 
comunicados técnicos aplicáveis. A representação apropriada também 
exige que a entidade: 

 

a) selecione e aplique políticas contábeis de acordo com a NBC 
TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de 
Erro. Essa Norma estabelece uma hierarquia na orientação que a ad-
ministração deve considerar na ausência de norma, interpretação e 
comunicado técnico que se aplique especificamente a um item;   

b) apresente informação, incluindo suas políticas contábeis, de 
forma que proporcione informação relevante, confiável, comparável e 
compreensível; 

c) proporcione divulgações adicionais quando o cumprimento dos 
requisitos específicos contidos nas normas, interpretações e comunica-
dos técnicos é insuficiente para permitir que os usuários compreendam 
o impacto de determinadas transações, outros eventos e condições sobre 
a posição financeira e patrimonial e o desempenho da entidade. 

 

18. A entidade não pode retificar políticas contábeis inadequadas 
por meio da divulgação das políticas contábeis utilizadas ou por meio 
de notas explicativas ou qualquer outra divulgação explicativa. (2) 

 

19. Em circunstâncias extremamente raras, nas quais a administra-
ção vier a concluir que a conformidade com um requisito de norma, in-
terpretação ou comunicado técnico conduziria a uma apresentação tão 
enganosa que entraria em conflito com o objetivo das demonstrações 
contábeis estabelecido na Estrutura Conceitual para Elaboração e Divul-
gação de Relatório Contábil-Financeiro, a entidade não aplicará esse re-
quisito e seguirá o disposto no item 20, a não ser que esse procedimento 
seja terminantemente vedado do ponto de vista legal e regulatório. (2) 

 

20. Quando a entidade não aplicar um requisito de norma, inter-
pretação ou comunicado técnico ou de acordo com o item 19, deve 
divulgar: 

a) que a administração concluiu que as demonstrações contábeis 
apresentam de forma apropriada a posição financeira e patrimonial, o 
desempenho e os fluxos de caixa da entidade; 
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b) que aplicou as normas, interpretações e comunicados técnicos 
aplicáveis, exceto pela não aplicação de um requisito específico com o 
propósito de obter representação adequada; 

c) o título da norma, interpretação ou comunicado técnico que a 
entidade não aplicou, a natureza dessa exceção, incluindo o tratamento 
que a norma, interpretação ou comunicado técnico exigiria, a razão 
pela qual esse tratamento seria tão enganoso e entraria em conflito 
com o objetivo das demonstrações contábeis estabelecido na Estrutura 
Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Fi- 
nanceiro e o tratamento efetivamente adotado; e (2) 

d) para cada período apresentado, o impacto financeiro da não a-
plicação da norma, interpretação ou comunicado técnico vigente em 
cada item nas demonstrações contábeis que teria sido informado caso 
tivesse sido cumprido o requisito não aplicado. 

 

21. Quando a entidade não aplicar um requisito de norma, inter-
pretação ou comunicado técnico em período anterior, e esse procedi-
mento afetar os montantes reconhecidos nas demonstrações contábeis 
do período corrente, ela deve proceder à divulgação estabelecida nos 
itens 20(c) e (d). 

 

22. O item 21 se aplica, por exemplo, quando a entidade deixa de 
adotar em período anterior determinado requisito de mensuração de 
ativos ou passivos contido em norma, interpretação ou comunicado 
técnico e esse procedimento tem impactos na mensuração de altera-
ções de ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações contábeis 
do período corrente. (2) 

 

23. Em circunstâncias extremamente raras, nas quais a adminis-
tração vier a concluir que a conformidade com um requisito de norma, 
interpretação ou comunicado técnico conduziria a uma apresentação 
tão enganosa que entraria em conflito com o objetivo das demonstra-
ções contábeis estabelecido na Estrutura Conceitual para Elaboração e 
Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, mas a estrutura regula-
tória vigente proibir a não aplicação do requisito, a entidade deve, na 
maior extensão possível, reduzir os aspectos inadequados identifica-
dos no cumprimento estrito da norma, interpretação ou comunicado 
técnico divulgando: (2) 

 

a) o título da norma, interpretação ou comunicado técnico em ques-
tão, a natureza do requisito e as razões que levaram a administração a 
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concluir que o cumprimento desse requisito tornaria as demonstrações 
contábeis tão enganosas e entraria em conflito com o objetivo das de-
monstrações contábeis estabelecido na Estrutura Conceitual; e (2) 

b) para cada período apresentado, os ajustes de cada item nas 
demonstrações contábeis que a administração concluiu serem necessá-
rios para se obter uma representação adequada. 

 

24. Para a finalidade dos itens 19 a 23, um item de informação 
entra em conflito com o objetivo das demonstrações contábeis quando 
não representa fidedignamente as transações, outros eventos e condi-
ções que se propõe a representar ou que se poderia esperar razoavel-
mente que represente e, consequentemente, seria provável que influ-
enciasse as decisões econômicas tomadas pelos usuários das demons-
trações contábeis. Ao avaliar se o cumprimento de requisito específico 
de norma, interpretação ou comunicado técnico resultaria em divulga-
ção tão distorcida a ponto de entrar em conflito com o objetivo das 
demonstrações contábeis estabelecido na Estrutura Conceitual para 
Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, a adminis-
tração deve considerar: (2) 

 

a) a razão pela qual o objetivo das demonstrações contábeis não é 
alcançado nessa circunstância particular; e 

b) a forma como as circunstâncias da entidade diferem das circuns-
tâncias de outras entidades que cumprem o requisito. Se outras entida-
des em circunstâncias semelhantes cumprem o requisito, há um pressu-
posto refutável de que o cumprimento do requisito por parte da entidade 
não resultaria em divulgação tão enganosa e, portanto, não entraria em 
conflito com o objetivo das demonstrações contábeis estabelecido na 
Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contá-
bil-Financeiro. (2) 

 

Continuidade 
 

25. Quando da elaboração de demonstrações contábeis, a admi-
nistração deve fazer a avaliação da capacidade da entidade continuar 
em operação no futuro previsível. As demonstrações contábeis devem 
ser elaboradas no pressuposto da continuidade, a menos que a admi-
nistração tenha intenção de liquidar a entidade ou cessar seus negó-
cios, ou ainda não possua uma alternativa realista senão a descontinu-
idade de suas atividades. Quando a administração tiver ciência, ao 
fazer a sua avaliação, de incertezas relevantes relacionadas com even-
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tos ou condições que possam lançar dúvidas significativas acerca da 
capacidade da entidade continuar em operação no futuro previsível, 
essas incertezas devem ser divulgadas. Quando as demonstrações con-
tábeis não forem elaboradas no pressuposto da continuidade, esse fato 
deve ser divulgado, juntamente com as bases com as quais as demons-
trações contábeis foram elaboradas e a razão pela qual não se pressu-
põe a continuidade da entidade. (2) 

 

26. Ao avaliar se o pressuposto de continuidade é apropriado, a 
administração deve levar em consideração toda a informação disponí-
vel sobre o futuro, que é o período mínimo (mas não limitado a esse 
período) de doze meses a partir da data do balanço. O grau de conside-
ração depende dos fatos de cada caso. Quando a entidade tiver históri-
co de operações lucrativas e acesso tempestivo a recursos financeiros, 
a conclusão acerca da adequação do pressuposto da continuidade pode 
ser atingida sem análise pormenorizada. Em outros casos, a adminis-
tração pode necessitar da análise de vasto conjunto de fatores relacio-
nados com a rentabilidade corrente e esperada, cronogramas de liqui-
dação de dívidas e potenciais fontes alternativas de financiamentos 
para que possa suportar sua conclusão de que o pressuposto de conti-
nuidade no futuro previsível é adequado para essa entidade. 

 

Regime de competência 
 

27. A entidade deve elaborar as suas demonstrações contábeis, 
exceto para a demonstração dos fluxos de caixa, utilizando-se do re-
gime de competência. 

 

28. Quando o regime de competência é utilizado, os itens são re-
conhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e des-
pesas (os elementos das demonstrações contábeis) quando satisfazem 
as definições e os critérios de reconhecimento para esses elementos 
contidos na Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de 
Relatório Contábil-Financeiro. (2) 

 

Materialidade e agregação 
 
29. A entidade deve apresentar separadamente nas demonstrações 

contábeis cada classe material de itens semelhantes. A entidade deve 
apresentar separadamente os itens de natureza ou função distinta, a 
menos que sejam imateriais. (2) 
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30. As demonstrações contábeis resultam do processamento de 
grandes números de transações ou outros eventos que são agregados 
em classes de acordo com a sua natureza ou função. A fase final do 
processo de agregação e classificação é a apresentação de dados con-
densados e classificados que formam itens das demonstrações contá-
beis. Se um item não for individualmente material, deve ser agregado 
a outros itens, seja nas demonstrações contábeis, seja nas notas expli-
cativas. Um item pode não ser suficientemente material para justificar 
a sua apresentação individualizada nas demonstrações contábeis, mas 
pode ser suficientemente material para ser apresentado de forma indi-
vidualizada nas notas explicativas. 

 

30A. Ao aplicar esta e outras normas, a entidade deve decidir, le-
vando em consideração todos os fatos e as circunstâncias relevantes, 
como ela agrega informações nas demonstrações contábeis, que incluem 
as notas explicativas. A entidade não deve reduzir a compreensibilidade 
das suas demonstrações contábeis, ocultando informações materiais 
com informações irrelevantes ou por meio da agregação de itens mate-
riais que têm diferentes naturezas ou funções. (5) 

 

31. Algumas normas especificam as informações que devem ser 
incluídas nas demonstrações contábeis, que incluem as notas explica-
tivas. A entidade não precisa fornecer uma divulgação específica, 
requerida por norma, interpretação ou comunicado do CFC, se a in-
formação resultante da divulgação não for material. Esse é o caso 
mesmo que a norma contenha uma lista de requisitos específicos ou 
descreva-os como requisitos mínimos. A entidade deve também con-
siderar a possibilidade de fornecer divulgações adicionais quando o 
cumprimento de requisitos específicos nas normas é insuficiente para 
permitir que os usuários das demonstrações contábeis compreendam o 
impacto de determinadas transações, outros eventos e condições sobre 
a posição e o desempenho financeiros da entidade. (5) 

 

Compensação de valores 
 

32. Ativos e passivos, e receitas e despesas não devem ser com-
pensados exceto quando exigido ou permitido por norma, interpreta-
ção ou comunicado técnico. 

 

33. A entidade deve informar separadamente os ativos e os passi-
vos, as receitas e as despesas. A compensação desses elementos no 
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balanço patrimonial ou na demonstração do resultado, exceto quando 
refletir a essência da transação ou outro evento, prejudica a capacidade 
dos usuários de compreender as transações, outros eventos e condi-
ções que tenham ocorrido e de avaliar os futuros fluxos de caixa da 
entidade. A mensuração de ativos líquidos de provisões relacionadas, 
por exemplo, a de obsolescência nos estoques ou a de créditos de li-
quidação duvidosa nas contas a receber de clientes não é considerada 
compensação. (2) 

 

34. A NBC TG 30 – Receitas define o que são receitas e requer 
que estas sejam mensuradas pelo valor justo do montante recebido ou 
a receber, levando em consideração a quantia de quaisquer descontos 
comerciais e abatimentos de volume concedidos pela entidade. A enti-
dade desenvolve, no decurso das suas atividades ordinárias, outras 
transações que não geram propriamente receitas, mas que são inciden-
tais às atividades principais geradoras de receitas. Os resultados de 
tais transações são apresentados, quando esta apresentação refletir a 
essência da transação ou outro evento, compensando-se quaisquer 
receitas com as despesas relacionadas resultantes da mesma transação. 

 

Por exemplo:  
a) ganhos e perdas na alienação de ativos não circulantes, inclu-

indo investimentos e ativos operacionais, devem ser apresentados de 
forma líquida, deduzindo-se seus valores contábeis dos valores rece-
bidos pela alienação e reconhecendo-se as despesas de venda relacio-
nadas; e 

b) despesas relacionadas com uma provisão reconhecida de acor-
do com a NBC TG 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 
Contingentes e que tiveram reembolso segundo acordo contratual com 
terceiros (por exemplo, acordo de garantia do fornecedor) podem ser 
compensadas com o respectivo reembolso. 

 

35. Adicionalmente, ganhos e perdas provenientes de grupo de 
transações semelhantes são apresentados em base líquida, por exem-
plo, ganhos e perdas de diferenças cambiais ou ganhos e perdas pro-
venientes de instrumentos financeiros classificados como para negoci-
ação. Não obstante, esses ganhos e perdas devem ser apresentados 
separadamente se forem materiais. 

 

Frequência de apresentação de demonstrações contábeis  
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36. O conjunto completo das demonstrações contábeis deve ser 
apresentado pelo menos anualmente (inclusive informação comparati-
va). Quando se altera a data de encerramento das demonstrações con-
tábeis da entidade e as demonstrações contábeis são apresentadas para 
um período mais longo ou mais curto do que um ano, a entidade deve 
divulgar, além do período abrangido pelas demonstrações contábeis: 

a) a razão para usar um período mais longo ou mais curto; e 
b) o fato de que não são inteiramente comparáveis os montantes 

comparativos apresentados nessas demonstrações. 
 

37. Eliminado. 
 

Informação comparativa 
 

38. A menos que norma, interpretação ou comunicado técnico 
permita ou exija de outra forma, informação comparativa deve ser 
divulgada com respeito ao período anterior para todos os valores apre-
sentados nas demonstrações contábeis do período corrente. Também 
deve ser apresentada de forma comparativa a informação narrativa e 
descritiva que vier a ser apresentada quando for relevante para a com-
preensão do conjunto das demonstrações do período corrente.   

 

38A. A entidade deve apresentar como informação mínima dois 
balanços patrimoniais, duas demonstrações do resultado e do resultado 
abrangente, duas demonstrações do resultado (se apresentadas separa-
damente), duas demonstrações dos fluxos de caixa, duas demonstra-
ções das mutações do patrimônio líquido e duas demonstrações dos 
fluxos de caixa (se apresentadas), bem como as respectivas notas ex-
plicativas. (3) 

 

38B. Em alguns casos, as informações narrativas disponibilizadas 
nas demonstrações contábeis do(s) período(s) anterior(es) continuam a 
ser relevantes no período corrente. Por exemplo, a entidade divulga no 
período corrente os detalhes de uma disputa legal, cujo desfecho era 
incerto no final do período anterior e ainda está para ser resolvido. Os 
usuários podem se beneficiar da divulgação da informação de que a 
incerteza existia no final do período anterior e da divulgação de in-
formações sobre as medidas que foram tomadas durante o período 
para resolver a incerteza. (3) 
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Informação comparativa adicional 
 

38C. A entidade pode apresentar informações comparativas adi-
cionais ao mínimo exigido pelas normas para as demonstrações contá-
beis, contanto que a informação seja elaborada de acordo com essas 
normas. Essa informação comparativa pode consistir de uma ou mais 
demonstrações referidas no item 10, mas não precisa compreender o 
conjunto completo das demonstrações contábeis. Quando este for o 
caso, a entidade deve apresentar em nota explicativa a informação 
quanto a estas demonstrações adicionais. (3) 

 

38D. Por exemplo, a entidade pode apresentar comparativamente 
uma terceira demonstração do resultado e de outros resultados abran-
gentes (apresentando assim o período atual, o período anterior e um 
período adicional comparativo). No entanto, a entidade não é obrigada 
a apresentar uma terceira demonstração do balanço patrimonial, da 
demonstração dos fluxos de caixa, das mutações do patrimônio líqui-
do, ou da demonstração do valor adicionado (se apresentado), (ou 
seja, uma demonstração contábil comparativa adicional). A entidade é 
obrigada a apresentar, nas notas explicativas às demonstrações contá-
beis, a informação comparativa adicional relativa à demonstração do 
resultado e à demonstração de outros resultados abrangentes. (3) 

 

39. (Eliminado) (3) 

 

40. (Eliminado) (3) 

 

Mudança na política contábil, demonstração retrospectiva 
ou reclassificação 
 

40A. A entidade deve apresentar um terceiro balanço patrimonial 
no início do período anterior, adicional aos comparativos mínimos das 
demonstrações contábeis exigidas no item 38A se: 

(a) aplicar uma política contábil retrospectivamente, fizer uma re-
apresentação retrospectiva de itens nas suas demonstrações contábeis 
ou reclassificar itens de suas demonstrações contábeis; e 

(b) a aplicação retrospectiva, a reapresentação retrospectiva ou a 
reclassificação tem efeito material sobre as informações do balanço 
patrimonial no início do período anterior. (3) 
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40B. Nas circunstâncias descritas no item 40A, a entidade deve 
apresentar três balanços patrimoniais no: 

(a) final do período corrente; 
(b) final do período anterior; e 
(c) no início do período precedente. (3) 
 

40C. Quando a entidade é requerida a apresentar um balanço pa-
trimonial adicional, de acordo com o item 40A, deve divulgar a in-
formação exigida pelos itens 41 a 44 e pela NBC TG 23. No entanto, 
não precisa apresentar as notas explicativas relacionadas com o balan-
ço patrimonial de abertura no início do período anterior. (3) 

 

40D. A data do balanço patrimonial de abertura deve ser igual a 
data do período anterior, independentemente de as demonstrações 
contábeis da entidade apresentarem informação comparativa para pe-
ríodos mais antigos (como previsto no item 38C). (3) 

 

41. Quando a apresentação ou a classificação de itens nas de-
monstrações contábeis forem modificadas, os montantes apresentados 
para fins comparativos devem ser reclassificados, a menos que a re-
classificação seja impraticável. Quando os montantes apresentados 
para fins comparativos são reclassificados, a entidade deve divulgar: 

a) a natureza da reclassificação; 
b) o montante de cada item ou classe de itens que foi reclassificado; e 
c) a razão para a reclassificação. 
 

42. Quando for impraticável reclassificar montantes apresentados 
para fins comparativos, a entidade deve divulgar: 

a) a razão para não reclassificar os montantes; e  
b) a natureza dos ajustes que teriam sido feitos se os montantes 

tivessem sido reclassificados. 
 

43. Aperfeiçoar a comparabilidade de informação entre períodos 
ajuda os usuários a tomar decisões econômicas, sobretudo porque lhes 
permite avaliar as tendências na informação financeira para finalida-
des de previsão. Em algumas circunstâncias torna-se impraticável 
reclassificar a informação comparativa para um período anterior para 
obter a comparabilidade com o período corrente. Por exemplo, podem 
não ter sido coletados os dados necessários para a apresentação com-
parativa do período anterior com o período corrente, de modo a permi-
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tir a reclassificação e, consequentemente, pode não ser praticável re-
construir essa informação. (2) 

 

44. A NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa 
e Retificação de Erro define os ajustes requeridos para as informações 
comparativas quando a entidade altera uma política contábil ou corrige 
um erro. 

 

Consistência de apresentação  
 

45. A apresentação e a classificação de itens nas demonstrações 
contábeis devem ser mantidas de um período para outro, salvo se:   

a) for evidente, após uma alteração significativa na natureza das 
operações da entidade ou uma revisão das respectivas demonstrações 
contábeis, que outra apresentação ou classificação seja mais apropria-
da tendo em vista os critérios para a seleção e aplicação de políticas 
contábeis contidos na NBC TG 23; ou 

b) outra norma, interpretação ou comunicado técnico requerer al-
teração na apresentação. 

 

46. Por exemplo, na aquisição ou alienação significativa, ou na 
revisão da apresentação das demonstrações contábeis pode ser indica-
do que as demonstrações contábeis devam ser apresentadas diferente-
mente. A entidade altera a apresentação das suas demonstrações con-
tábeis apenas se a modificação na apresentação proporcionar informa-
ção que seja confiável e mais relevante para os usuários das demons-
trações contábeis e se for provável que a estrutura revista continue, de 
modo que a comparabilidade não seja prejudicada. Ao efetuar tais 
alterações na apresentação, a entidade deve reclassificar a informação 
comparativa apresentada de acordo com os itens 41e 42. (2) 

 

Estrutura e conteúdo 
 

Introdução 
 

47. Esta Norma requer determinadas divulgações no balanço pa-
trimonial, na demonstração do resultado abrangente, na demonstração 
do resultado e na demonstração das mutações do patrimônio líquido e 
requer divulgação de outros itens nessas demonstrações ou nas notas 
explicativas. A NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa 
estabelece os requisitos para a apresentação da informação sobre os 
fluxos de caixa. 
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48. Esta Norma utiliza por vezes o termo “divulgação” em senti-
do amplo, englobando itens apresentados nas demonstrações contábeis 
e notas explicativas. Divulgações também são exigidas por outras 
normas, interpretações e comunicados técnicos. A menos que seja 
especificado em contrário, tais divulgações podem ser incluídas nas 
demonstrações contábeis. 

 

Identificação das demonstrações contábeis   
 

49. As demonstrações contábeis devem ser identificadas clara-
mente e distinguidas de qualquer outra informação que porventura 
conste no mesmo documento publicado. 

 

50. As práticas contábeis brasileiras aplicam-se apenas às de-
monstrações contábeis e não necessariamente a informação apresenta-
da em outro relatório anual, relatório regulatório ou qualquer outro 
documento. Por isso, é importante que os usuários possam distinguir 
informação elaborada utilizando-se das práticas contábeis brasileiras 
de qualquer outra informação que possa ser útil aos seus usuários, mas 
que não são objeto dos requisitos das referidas práticas. 

 

51. Cada demonstração contábil e respectivas notas explicativas 
devem ser identificadas claramente. Além disso, as seguintes informa-
ções devem ser divulgadas de forma destacada e repetida quando ne-
cessário para a devida compreensão da informação apresentada:  

a) o nome da entidade às quais as demonstrações contábeis dizem 
respeito ou outro meio que permita sua identificação, bem como qual-
quer alteração que possa ter ocorrido nessa identificação desde o tér-
mino do período anterior;  

b) se as demonstrações contábeis se referem a uma entidade indi-
vidual ou a um grupo de entidades;  

c) a data de encerramento do período de reporte ou o período co-
berto pelo conjunto de demonstrações contábeis ou notas explicati-
vas;(2) 

d) a moeda de apresentação, tal como definido na NBC TG 02 – 
Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demons-
trações Contábeis; e 

e) o nível de arredondamento usado na apresentação dos valores 
nas demonstrações contábeis.  
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52. Os requisitos do item 51 são normalmente satisfeitos pela apre-
sentação apropriada de títulos de página, cabeçalhos de demonstração, 
de nota, de coluna e similares em cada página das demonstrações con-
tábeis. Na determinação da melhor forma de apresentar tais informa-
ções, é necessário o exercício de julgamento. Por exemplo, quando as 
demonstrações contábeis são apresentadas eletronicamente, nem sempre 
podem ser usadas páginas separadas; os itens acima devem ser então 
apresentados com frequência suficiente de forma a assegurar a devida 
compreensão das informações incluídas nas demonstrações contábeis. (2) 

 

53. As demonstrações contábeis tornam-se muitas vezes mais 
compreensíveis pela apresentação de informação em milhares ou mi-
lhões de unidades da moeda de apresentação. Esse procedimento é 
aceitável desde que o nível de arredondamento na apresentação seja 
divulgado e não seja omitida informação material. 

 

Balanço patrimonial 
 

Informação a ser apresentada no balanço patrimonial 
 

54. O balanço patrimonial deve apresentar, respeitada a legisla-
ção as seguintes contas: (5) 

a) caixa e equivalentes de caixa;  
b) clientes e outros recebíveis;  
c) estoques;  
d) ativos financeiros (exceto os mencionados nas alíneas “a”, “b” 

e “g”); 
e) total de ativos classificados como disponíveis para venda (NBC 

TG sobre Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração) e 
ativos à disposição para venda de acordo com a NBC TG 31 – Ativo Não 
Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada;  

f) ativos biológicos dentro do alcance da NBC TG 29; (5) 

g) investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial; 
h) propriedades para investimento;  
i) imobilizado;  
j) intangível;  
k) contas a pagar comerciais e outras;  
l) provisões;  
m) obrigações financeiras (exceto as referidas nas alíneas “k” e “l”);  
n) obrigações e ativos relativos à tributação corrente, conforme 

definido na NBC TG 32 – Tributos sobre o Lucro;  
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o) impostos diferidos ativos e passivos, como definido na NBC 
TG 32 (R2);  

p) obrigações associadas a ativos à disposição para venda de a-
cordo com a NBC TG 31; 

q) participação de não controladores apresentada de forma desta-
cada dentro do patrimônio líquido; e  

r) capital integralizado e reservas e outras contas atribuíveis aos 
proprietários da entidade. 

 

55. A entidade deve apresentar contas adicionais (pela desa-
gregação de contas listadas no item 54), cabeçalhos e subtotais 
nos balanços patrimoniais sempre que sejam relevantes para o 
entendimento da posição financeira e patrimonial da entidade. (5) 

 

55A. Quando a entidade apresentar subtotais de acordo com o i-
tem 55, esses subtotais devem: (5) 

(a) ser constituídos de contas compostas de valores reconhecidos 
e mensurados em conformidade com a norma; (5) 

(b) ser apresentados e nomeados de forma que as contas que 
constituem os subtotais sejam claras e compreensíveis; (5) 

(c) ser consistentes de período a período, de acordo com o item 
45; e (5) 

(d) não ser exibidos com mais destaque do que os subtotais 
e totais exigidos na norma para o balanço patrimonial. (5) 

 

56. Na situação em que a entidade apresente separadamente seus 
ativos e passivos circulantes e não circulantes, os impostos diferidos 
ativos (passivos) não devem ser classificados como ativos circulantes 
(passivos circulantes). 

 

57. Esta Norma não prescreve a ordem ou o formato que deva ser 
utilizado na apresentação das contas do balanço patrimonial, mas a 
ordem legalmente instituída no Brasil deve ser observada. O item 54 
simplesmente lista os itens que são suficientemente diferentes na sua 
natureza ou função para assegurar uma apresentação individualizada 
no balanço patrimonial. Adicionalmente:  

a) contas do balanço patrimonial devem ser incluídas sempre que 
o tamanho, natureza ou função de um item ou agregação de itens simi-
lares apresentados separadamente seja relevante na compreensão da 
posição financeira da entidade;  
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b) a nomenclatura de contas utilizada e sua ordem de apresenta-
ção ou agregação de itens semelhantes podem ser modificadas de a-
cordo com a natureza da entidade e de suas transações, no sentido de 
fornecer informação que seja relevante na compreensão da posição 
financeira e patrimonial da entidade. Por exemplo, uma instituição 
financeira pode ter que modificar a nomenclatura acima referida no 
sentido de fornecer informação relevante no contexto das operações de 
instituições financeiras. 

 

58. A entidade deve julgar a adequação da apresentação de contas 
adicionais separadamente com base na avaliação: 

a) da natureza e liquidez dos ativos; 
b) da função dos ativos na entidade; 
c) dos montantes, natureza e prazo dos passivos. 
 

59. A utilização de distintos critérios de mensuração de classes 
diferentes de ativos sugere que suas naturezas ou funções são distintas 
e, portanto, devam ser apresentadas em contas separadas. Por exem-
plo, diferentes classes de imobilizado podem ser reconhecidas ao cus-
to ou pelo valor de reavaliação, quando permitido legalmente, em 
conformidade com a NBC TG 27. (2) 

 

Distinção entre circulante e não circulante 
 

60. A entidade deve apresentar ativos circulantes e não circulantes, e 
passivos circulantes e não circulantes, como grupos de contas separados 
no balanço patrimonial, de acordo com os itens 66 a 76, exceto quando 
uma apresentação baseada na liquidez proporcionar informação confiável 
e mais relevante. Quando essa exceção for aplicável, todos os ativos e 
passivos devem ser apresentados por ordem de liquidez. 

 

61. Qualquer que seja o método de apresentação adotado, a enti-
dade deve divulgar o montante esperado a ser recuperado ou liquidado 
em até doze meses ou mais do que doze meses após o período de re-
porte, para cada item de ativo e passivo. (2) 

 

62. Quando a entidade fornece bens ou serviços dentro de ciclo 
operacional claramente identificável, a classificação separada de ati-
vos e passivos circulantes e não circulantes no balanço patrimonial 
proporciona informação útil ao distinguir os ativos líquidos que este-
jam continuamente em circulação como capital circulante dos que são 
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utilizados nas operações de longo prazo da entidade. Essa classifica-
ção também deve destacar os ativos que se espera sejam realizados 
dentro do ciclo operacional corrente, bem como os passivos que de-
vam ser liquidados dentro do mesmo período. 

 

63. Para algumas entidades, tais como instituições financeiras, a 
apresentação de ativos e passivos por ordem crescente ou decrescente 
de liquidez proporciona informação que é confiável e mais relevante 
do que a apresentação em circulante e não circulante pelo fato de que 
tais entidades não fornecem bens ou serviços dentro de ciclo opera-
cional claramente identificável. 

 

64. Na aplicação do item 60, é permitido à entidade apresentar 
alguns dos seus ativos e passivos, utilizando-se da classificação em 
circulante e não circulante e outros por ordem de liquidez quando esse 
procedimento proporcionar informação confiável e mais relevante. A 
necessidade de apresentação em base mista pode surgir quando a enti-
dade tem diversos tipos de operações. 

 

65. A informação acerca das datas previstas para a realização de 
ativos e de passivos é útil na avaliação da liquidez e solvência da enti-
dade. A NBC TG 40 – Instrumentos Financeiros: Evidenciação requer 
divulgação das datas de vencimento de ativos financeiros e de passi-
vos financeiros. Os ativos financeiros incluem recebíveis comerciais e 
outros recebíveis e os passivos financeiros incluem dívidas a pagar 
comerciais e outras. A informação sobre a data prevista para a recupe-
ração e liquidação de ativos e de passivos não monetários tais como 
estoque e provisão é também útil, qualquer que seja a classificação 
desses ativos e passivos como circulantes ou não circulantes. Por e-
xemplo, a entidade deve divulgar o montante de estoques que se espe-
ra seja recuperado após doze meses da data do balanço. 

 

Ativo circulante 
 

66. O ativo deve ser classificado como circulante quando satisfi-
zer qualquer dos seguintes critérios: 

a) espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido 
ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade;  

b) está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado; 
c) espera-se que seja realizado até doze meses após a data do ba-

lanço; ou 
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d) é caixa ou equivalente de caixa (conforme definido na NBC 
TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa), a menos que sua troca 
ou uso para liquidação de passivo se encontre vedada durante pelo 
menos doze meses após a data do balanço. 

 

Todos os demais ativos devem ser classificados como não circu-
lante. 

 

67. Esta Norma utiliza o termo “não circulante” para incluir ati-
vos tangíveis, intangíveis e ativos financeiros de natureza associada a 
longo prazo. Não se proíbe o uso de descrições alternativas desde que 
seu sentido seja claro. 

 

67A. O ativo não circulante deve ser subdividido em realizável a 
longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. 

 

68. O ciclo operacional da entidade é o tempo entre a aquisição 
de ativos para processamento e sua realização em caixa ou seus equi-
valentes. Quando o ciclo operacional normal da entidade não for cla-
ramente identificável, pressupõe-se que sua duração seja de doze me-
ses. Os ativos circulantes incluem ativos (tais como estoque e contas a 
receber comerciais) que são vendidos, consumidos ou realizados como 
parte do ciclo operacional normal mesmo quando não se espera que 
sejam realizados no período de até doze meses após a data do balanço. 
Os ativos circulantes também incluem ativos essencialmente mantidos 
com a finalidade de serem negociados (por exemplo, ativos financei-
ros dentro dessa categoria classificados como disponíveis para venda 
de acordo com a NBC TG 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhe-
cimento e Mensuração) e a parcela circulante de ativos financeiros não 
circulantes. 

 

Passivo circulante  
 

69. O passivo deve ser classificado como circulante quando satis-
fizer qualquer dos seguintes critérios: 

a) espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional nor-
mal da entidade; 

b) está mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado; 
c) deve ser liquidado no período de até doze meses após a data do 

balanço; ou 
d) a entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação 
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do passivo durante pelo menos doze meses após a data do balanço (ver 
item 73). Os termos de um passivo que podem, à opção da contrapar-
te, resultar na sua liquidação por meio da emissão de instrumentos 
patrimoniais não devem afetar a sua classificação. (2) 

 

Todos os outros passivos devem ser classificados como não cir-
culantes. 

 

70. Alguns passivos circulantes, tais como contas a pagar comerciais 
e algumas apropriações por competência relativas a gastos com emprega-
dos e outros custos operacionais são parte do capital circulante usado no 
ciclo operacional normal da entidade. Tais itens operacionais são classifi-
cados como passivos circulantes mesmo que estejam para ser liquidados 
em mais de doze meses após a data do balanço. O mesmo ciclo operacio-
nal normal aplica-se à classificação dos ativos e passivos da entidade. 
Quando o ciclo operacional normal da entidade não for claramente identi-
ficável, pressupõe-se que a sua duração seja de doze meses. 

 

71. Outros passivos circulantes não são liquidados como parte do 
ciclo operacional normal, mas está prevista a sua liquidação para o 
período de até doze meses após a data do balanço ou estão essencial-
mente mantidos com a finalidade de serem negociados. Exemplos 
disso são os passivos financeiros classificados como disponíveis para 
venda de acordo com a NBC TG 38 – Instrumentos Financeiros: Re-
conhecimento e Mensuração, saldos bancários a descoberto e a parte 
circulante de passivos financeiros não circulantes, dividendos a pagar, 
imposto de renda e outras dívidas a pagar não comerciais. Os passivos 
financeiros que proporcionem financiamento a longo prazo (ou seja, 
não façam parte do capital circulante usado no ciclo operacional nor-
mal da entidade) e cuja liquidação não esteja prevista para o período 
de até doze meses após a data do balanço são passivos não circulantes, 
sujeitos aos itens 74 e 75. 

 

72. A entidade classifica os seus passivos financeiros como circu-
lante quando a sua liquidação estiver prevista para o período de até 
doze meses após a data do balanço, mesmo que:  

a) o prazo original para sua liquidação tenha sido por período su-
perior a doze meses; e 

b) um acordo de refinanciamento, ou de reescalonamento de pa-
gamento a longo prazo seja completado após a data do balanço e antes 
das demonstrações contábeis serem autorizadas para sua publicação. 
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73. Se a entidade tiver a expectativa, e tiver poder discricionário, 
para refinanciar ou substituir (roll over) uma obrigação por pelo menos 
doze meses após a data do balanço segundo dispositivo contratual do 
empréstimo existente, deve classificar a obrigação como não circulante, 
mesmo que de outra forma fosse devida dentro de período mais curto. 
Contudo, quando o refinanciamento ou substituição (roll over) da obri-
gação não depender somente da entidade (por exemplo, se não houver 
um acordo de refinanciamento), o simples potencial de refinanciamento 
não é considerado suficiente para a classificação como não circulante e, 
portanto, a obrigação é classificada como circulante. (2) 

 

74. Quando a entidade quebrar um acordo contratual (covenant) 
de empréstimo de longo prazo (índice de endividamento ou de cober-
tura de juros, por exemplo) ao término ou antes do término do período 
de reporte, tornando o passivo vencido e pagável à ordem do credor, o 
passivo é classificado como circulante mesmo que o credor tenha con-
cordado, após a data do balanço e antes da data da autorização para 
emissão das demonstrações contábeis, em não exigir pagamento ante-
cipado como consequência da quebra do covenant. O passivo deve ser 
classificado como circulante porque, à data do balanço, a entidade não 
tem direito incondicional de diferir a sua liquidação durante pelo me-
nos doze meses após essa data. (2) 

 

75. O passivo é classificado como não circulante se o credor tiver 
concordado, até a data do balanço, em proporcionar uma dilação de 
prazo a terminar pelo menos doze meses após a data do balanço, den-
tro do qual a entidade pode retificar a quebra de covenant contratual 
(reenquadramento nos índices de endividamento e cobertura de juros, 
por exemplo,) e durante o qual o credor não pode exigir a liquidação 
imediata do passivo em questão. (2) 

 

76. Com respeito a empréstimos classificados como passivo cir-
culante, se os eventos que se seguem ocorrerem entre a data do balan-
ço e a data em que as demonstrações contábeis forem autorizadas para 
serem emitidas, esses eventos qualificam-se para divulgação como 
eventos que não originam ajustes de acordo com a NBC TG 24 – E-
vento Subsequente: 

a) refinanciamento para uma base de longo prazo; 
b) retificação de quebra de covenant de empréstimo de longo 

prazo; e; (2) 
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c) concessão por parte do credor de dilação de prazo para retificar a 
quebra de covenant contratual (reenquadramento nos índices de endivi-
damento e cobertura de juros, por exemplo,) de empréstimo de longo 
prazo, que termine pelo menos doze meses após a data do balanço.(2) 

 

Informação a ser apresentada no balanço patrimonial ou 
em notas explicativas 
 

77. A entidade deve divulgar, seja no balanço patrimonial seja 
nas notas explicativas, rubricas adicionais às contas apresentadas 
(subclassificações), classificadas de forma adequada às operações da 
entidade. (2) 

 

78. O detalhamento proporcionado nas subclassificações depende 
dos requisitos das normas, interpretações e comunicados técnicos e da 
dimensão, natureza e função dos montantes envolvidos. Os fatores 
estabelecidos no item 58 também são usados para decidir as bases a se 
utilizar para tal subclassificação. As divulgações variam para cada 
item, por exemplo:  

a) os itens do ativo imobilizado são segregados em classes de a-
cordo com a NBC TG 27 – Ativo Imobilizado; 

b) as contas a receber são segregadas em montantes a receber de 
clientes comerciais, contas a receber de partes relacionadas, pagamen-
tos antecipados e outros montantes; 

c) os estoques são segregados, de acordo com a NBC TG 16 – 
Estoques, em classificações tais como mercadorias para revenda, in-
sumos, materiais, produtos em processo e produtos acabados; (2) 

d) as provisões são segregadas em provisões para benefícios dos 
empregados e outros itens; e 

e) o capital e as reservas são segregados em várias classes, tais 
como capital subscrito e integralizado, prêmios na emissão de ações e 
reservas. 

 

79. A entidade deve divulgar o seguinte no balanço patrimonial, 
na demonstração das mutações do patrimônio líquido ou nas notas 
explicativas: 

a) para cada classe de ações do capital: 
i) a quantidade de ações autorizadas; 
ii) a quantidade de ações subscritas e inteiramente integrali-

zadas, e subscritas, mas não integralizadas; 
iii) o valor nominal por ação, ou informar que as ações não 
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têm valor nominal; 
iv) a conciliação da quantidade de ações em circulação no 

início e no fim do período; 
v) os direitos, preferências e restrições associados a essa 

classe de ações incluindo restrições na distribuição de dividendos 
e no reembolso de capital; 

vi) ações ou quotas da entidade mantidas pela própria enti-
dade (ações ou quotas em tesouraria) ou por controladas ou coli-
gadas; e  

vii) ações reservadas para emissão em função de opções e 
contratos para a venda de ações, incluindo os prazos e respectivos 
montantes; e 
b) uma descrição da natureza e da finalidade de cada reserva den-

tro do patrimônio líquido. 
 

80. A entidade sem capital representado por ações, tal como uma 
sociedade de responsabilidade limitada ou um truste, deve divulgar 
informação equivalente à exigida no item 79(a), mostrando as altera-
ções durante o período em cada categoria de participação no patrimô-
nio líquido e os direitos, preferências e restrições associados a cada 
categoria de instrumento patrimonial. (2) 

 

80A. Se a entidade tiver reclassificado 
a) instrumento financeiro com opção de venda classificado como 

instrumento patrimonial, ou 
b) instrumento que impõe sobre a entidade a obrigação de entre-

gar a uma contraparte um valor pro rata dos ativos líquidos (patrimô-
nio líquido) somente na liquidação da entidade e é classificado como 
instrumento patrimonial entre passivos financeiros e patrimônio líqui-
do, ela divulga o montante reclassificado para e de cada categoria 
(passivos financeiros ou patrimônio líquido), e o momento e o motivo 
dessa reclassificação. 

 

Demonstração do resultado e demonstração do 
resultado abrangente  
 

81. Eliminado. (4) 

 

81A. A demonstração do resultado e outros resultados abrangen-
tes (demonstração do resultado abrangente) devem apresentar, além 
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das seções da demonstração do resultado e de outros resultados abran-
gentes: 

(a) o total do resultado (do período);  
(b) total de outros resultados abrangentes;  
(c) resultado abrangente do período, sendo o total do resultado e 

de outros resultados abrangentes. 

Se a entidade apresenta a demonstração do resultado separada da 
demonstração do resultado abrangente (*), ela não deve apresentar a 
demonstração do resultado incluída na demonstração do resultado 
abrangente. (4) 

(*) A legislação societária brasileira vigente na data da emissão desta Norma requer 
que a demonstração do resultado seja apresentada em uma demonstração separada. 

 

81B. A entidade deve apresentar os seguintes itens, além da de-
monstração do resultado e de outros resultados abrangentes, como 
alocação da demonstração do resultado e de outros resultados abran-
gentes do período: 

(a) resultado do período atribuível a: (i) participação de não con-
troladores, e (ii) sócios da controladora; 

(b) resultado abrangente atribuível a: (i) participação de não con-
troladores, e (ii) sócios da controladora. 

Se a entidade apresentar a demonstração do resultado em demons-
tração separada, ela apresentará a alínea (a) nessa demonstração. (4) 

 

Informação a ser apresentada na demonstração do resultado e 
na demonstração do resultado abrangente 
 

82. Além dos itens requeridos em outras normas, a demonstração 
do resultado do período deve, no mínimo, incluir as seguintes rubri-
cas, obedecidas também as determinações legais: 

(a) receitas; 
(aa) ganhos e perdas decorrentes de baixa de ativos financeiros 

mensurados pelo custo amortizado; 
(b) custos de financiamento; 
(c) parcela dos resultados de empresas investidas reconhecida por 

meio do método da equivalência patrimonial; 
(d) tributos sobre o lucro; 
(e) (eliminada); 
(ea) um único valor para o total de operações descontinuadas (ver 

a NBC TG 31); 
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(f) em atendimento à legislação societária brasileira vigente na 
data da emissão desta Norma, a demonstração do resultado deve inclu-
ir ainda as seguintes rubricas: 

(i) custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços ven-
didos; 

(ii)  lucro bruto; 
(iii)  despesas com vendas, gerais, administrativas e outras 

despesas e receitas operacionais; 
(iv) resultado antes das receitas e despesas financeiras; 
(v) resultado antes dos tributos sobre o lucro; 
(vi) resultado líquido do período. (4) 

 

82A. Outros resultados abrangentes devem apresentar rubri-
cas para valores de: (5) 

(a) outros resultados abrangentes (excluindo valores previstos na 
alínea (b)), classificados por natureza e agrupados naquelas que, de 
acordo com outras normas: (5) 

(i) não serão reclassificados subsequentemente para o 
resultado do período; e (5) 

(ii)serão reclassificados subsequentemente para o resul-
tado do período, quando condições específicas forem atendi-
das; (5) 

(b) participação em outros resultados abrangentes de coligadas e 
empreendimentos controlados em conjunto contabilizados pelo méto-
do da equivalência patrimonial, separadas pela participação nas contas 
que, de acordo com outras normas: (5) 

(i) não serão reclassificadas subsequentemente para o resul-
tado do período; e (5) 

(ii) serão reclassificadas subsequentemente para o re-
sultado do período, quando condições específicas forem a-
tendidas. (5) 

 

83.(Eliminado) (3). 
 

84. .(Eliminado) (3). 
 

85. Outras contas (pela desagregação de contas listadas no item 
82), títulos e subtotais devem ser apresentados na demonstração do 
resultado abrangente e na demonstração do resultado do período 
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quando tal apresentação for relevante para a compreensão do desem-
penho da entidade. (5) 

 

85A. Quando a entidade apresentar subtotais de acordo com o i-
tem 85, esses subtotais devem: (5) 

(a) ser constituídos de contas compostas de valores reconhecidos 
e mensurados em conformidade com as normas; (5) 

(b) ser apresentados e nomeados de forma que as contas que 
constituem os subtotais sejam claras e compreensíveis; (5) 

(c) ser consistentes de período a período, de acordo com o item 
45; e (5) 

(d) não ser exibidos com mais destaque do que os subtotais e to-
tais exigidos nas demonstrações do resultado e de outros resultados 
abrangentes. (5) 

 

85B. A entidade deve apresentar as contas nas demonstrações do 
resultado e de outros resultados abrangentes que conciliem quaisquer 
subtotais apresentados de acordo com o item 85, com os subtotais ou 
totais exigidos em norma específica. (5) 

 

86. Em função dos efeitos das várias atividades, transações e ou-
tros eventos da entidade diferirem em termos de frequência, potencial 
de ganho ou perda e previsibilidade, a divulgação dos componentes do 
desempenho ajuda a compreender o desempenho alcançado e a fazer 
projeções de futuros resultados. Outras rubricas devem ser incluídas 
na demonstração do resultado abrangente e na demonstração do resul-
tado do período, sendo as nomenclaturas utilizadas e a ordenação das 
rubricas modificadas quando seja necessário para explicar os elemen-
tos de seu desempenho. Os fatores a serem considerados incluem a 
relevância, a natureza e a função dos componentes das receitas e des-
pesas dessas demonstrações. Por exemplo, uma instituição financeira 
modifica as nomenclaturas acima referidas a fim de fornecer a infor-
mação que é relevante para as operações de uma instituição financeira. 
Os itens de receitas e despesas não devem ser compensados a menos 
que sejam atendidos os critérios do item 32. 

 

87. A entidade não deve apresentar rubricas ou itens de receitas 
ou despesas como itens extraordinários, quer na demonstração do 
resultado abrangente, quer na demonstração do resultado do período, 
quer nas notas explicativas. 

 



 787

Resultado líquido do período 
 

88. Todos os itens de receitas e despesas reconhecidos no período 
devem ser incluídos no resultado líquido do período a menos que uma 
ou mais normas, interpretações e comunicados técnicos requeiram ou 
permitam procedimento distinto. 

 
89. Algumas normas, interpretações e comunicados técnicos es-

pecificam circunstâncias em que determinados itens podem ser exclu-
ídos dos resultados líquidos do período. A NBC TG 23 – Políticas 
Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro trata de duas 
dessas circunstâncias, a saber: a correção de erros e o efeito de altera-
ções nas políticas contábeis. Outras normas, interpretações e comuni-
cados técnicos requerem ou permitem que outros resultados abrangen-
tes que se enquadram na definição de receitas e despesas da Estrutura 
Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-
Financeiro sejam excluídos do resultado líquido (ver item 7). (2) 

 
Outros resultados abrangentes do período 
 

90. A entidade deve divulgar o montante do efeito tributário rela-
tivo a cada componente dos outros resultados abrangentes, incluindo 
os ajustes de reclassificação na demonstração do resultado abrangente 
ou nas notas explicativas. 

 

91. Os componentes dos outros resultados abrangentes podem ser 
apresentados:  

a) líquidos dos seus respectivos efeitos tributários; ou  
b) antes dos seus respectivos efeitos tributários, sendo apresenta-

do em montante único o efeito tributário total relativo a esses compo-
nentes. 

 

92. A entidade deve divulgar ajustes de reclassificação relativos a 
componentes dos outros resultados abrangentes. 

 

93. Algumas normas, interpretações e comunicados técnicos es-
pecificam se e quando itens anteriormente registrados como outros 
resultados abrangentes devem ser reclassificados para o resultado do 
período. Tais ajustes de reclassificação são incluídos no respectivo 
componente dos outros resultados abrangentes no período em que o 
ajuste é reclassificado para o resultado líquido do período. Por exem-
plo, o ganho realizado na alienação de ativo financeiro disponível para 
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venda é reconhecido no resultado quando de sua baixa. Esse ganho 
pode ter sido reconhecido como ganho não realizado nos outros resul-
tados abrangentes do período ou de períodos anteriores. Dessa forma, 
os ganhos não realizados devem ser deduzidos dos outros resultados 
abrangentes no período em que os ganhos realizados são reconhecidos 
no resultado líquido do período, evitando que esse mesmo ganho seja 
reconhecido em duplicidade. 

 

94. Os ajustes de reclassificação podem ser apresentados na de-
monstração do resultado abrangente ou nas notas explicativas. A enti-
dade que apresente os ajustes de reclassificação nas notas explicativas 
deve apresentar os componentes dos outros resultados abrangentes 
após os respectivos ajustes de reclassificação. 

 

95. Os ajustes de reclassificação são cabíveis, por exemplo, na 
baixa de investimentos em entidade no exterior (ver NBC TG 02 – 
Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demons-
trações Contábeis), no desreconhecimento (baixa) de ativos financei-
ros disponíveis para a venda (ver NBC TG 38 – Instrumentos Finan-
ceiros: Reconhecimento e Mensuração) e quando a transação anteri-
ormente prevista e sujeita a hedge de fluxo de caixa afeta o resultado 
líquido do período (ver item 100 da NBC TG 38 – Instrumentos Fi-
nanceiros: Reconhecimento e Mensuração no tocante à contabilização 
de operações de hedge de fluxos de caixa). 

 

96. Ajustes de reclassificação não decorrem de mutações na reserva 
de reavaliação (quando permitida pela legislação vigente) reconhecida de 
acordo com a NBC TG 27 – Ativo Imobilizado e NBC TG 04 – Ativo 
Intangível ou de ganhos e perdas atuariais de planos de benefício definido 
reconhecidos em consonância com a NBC TG 33 – Benefícios a Empre-
gados. Esses componentes são reconhecidos como outros resultados a-
brangentes e não são reclassificados para o resultado líquido em períodos 
subsequentes. As mutações na reserva de reavaliação podem ser transfe-
ridas para reserva de lucros retidos (ou prejuízos acumulados) na medida 
em que o ativo é utilizado ou quando é baixado (ver NBC TG 27 e NBC 
TG 04). Ganhos e perdas atuariais devem ser reconhecidos na reserva de 
lucros retidos (ou nos prejuízos acumulados) no período em que forem 
reconhecidos como outros resultados abrangentes (ver a NBC TG 33 – 
Benefícios a Empregados). 
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Informação a ser apresentada na demonstração do 
resultado do período ou nas notas explicativas 
 

97. Quando os itens de receitas e despesas são materiais, sua na-
tureza e montantes devem ser divulgados separadamente. (2) 

 

98. As circunstâncias que dão origem à divulgação separada de 
itens de receitas e despesas incluem: 

a) reduções nos estoques ao seu valor realizável líquido ou no a-
tivo imobilizado ao seu valor recuperável, bem como as reversões de 
tais reduções; 

b) reestruturações das atividades da entidade e reversões de 
quaisquer provisões para gastos de reestruturação; 

c) baixas de itens do ativo imobilizado; 
d) baixas de investimento; 
e) unidades operacionais descontinuadas; 
f) solução de litígios; e 
g) outras reversões de provisão. 
 

99. A entidade deve apresentar análise das despesas utilizando 
uma classificação baseada na sua natureza, se permitida legalmente, 
ou na sua função dentro da entidade, devendo eleger o critério que 
proporcionar informação confiável e mais relevante, obedecidas as 
determinações legais. 

 

100. Eliminado. 
 

101. As despesas devem ser subclassificadas a fim de destacar 
componentes do desempenho que possam diferir em termos de fre-
quência, potencial de ganho ou de perda e previsibilidade. Essa análise 
dever ser proporcionada em uma das duas formas descritas a seguir, 
obedecidas as disposições legais. 

 

102. A primeira forma de análise é o método da natureza da des-
pesa. As despesas são agregadas na demonstração do resultado de 
acordo com a sua natureza (por exemplo, depreciações, compras de 
materiais, despesas com transporte, benefícios aos empregados e des-
pesas de publicidade), não sendo realocados entre as várias funções 
dentro da entidade. Esse método pode ser simples de aplicar porque 
não são necessárias alocações de gastos a classificações funcionais. 
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Um exemplo de classificação que usa o método da natureza do gasto é 
o que se segue: 

 
Receitas        X 
Outras Receitas        X 
Variação do estoque de produtos acabados e em elaboração  X  
Consumo de matérias-primas e materiais    X  
Despesa com benefícios a empregados    X  
Depreciações e amortizações     X  
Outras despesas       X  
Total da despesa        (X)  
Resultado antes dos tributos      X 

 

103. A segunda forma de análise é o método da função da despe-
sa ou do ”custo dos produtos e serviços vendidos”, classificando-se as 
despesas de acordo com a sua função como parte do custo dos produ-
tos ou serviços vendidos ou, por exemplo, das despesas de distribuição 
ou das atividades administrativas. No mínimo, a entidade divulga o 
custo dos produtos e serviços vendidos segundo esse método separa-
damente das outras despesas. Esse método pode proporcionar infor-
mação mais relevante aos usuários do que a classificação de gastos 
por natureza, mas a alocação de despesas às funções pode exigir alo-
cações arbitrárias e envolver considerável julgamento. Um exemplo de 
classificação que utiliza o método da função da despesa é a seguinte: 

 

Receitas        X 
Custo dos produtos e serviços vendidos   (X) 
Lucro bruto        X 
Outras receitas        X 
Despesas de vendas       (X) 
Despesas administrativas      (X) 
Outras despesas       (X) 
Resultado antes dos tributos      X 

 

104. As entidades que classifiquem os gastos por função devem 
divulgar informação adicional sobre a natureza das despesas, incluin-
do as despesas de depreciação e de amortização e as despesas com 
benefícios aos empregados. 

 

105. A escolha entre o método da função das despesas e o método 
da natureza das despesas depende de fatores históricos e setoriais e da 
natureza da entidade. Ambos os métodos proporcionam uma indicação 
das despesas que podem variar, direta ou indiretamente, com o nível 
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de vendas ou de produção da entidade. Dado que cada método de a-
presentação tem seu mérito conforme as características de diferentes 
tipos de entidade, esta Norma estabelece que cabe à administração 
eleger o método de apresentação mais relevante e confiável, atendidas 
as exigências legais. Entretanto, dado que a informação sobre a natu-
reza das despesas é útil ao prever os futuros fluxos de caixa, é exigida 
divulgação adicional quando for usada a classificação com base no 
método da função das despesas. No item 104, a expressão “benefícios 
aos empregados” tem o mesmo significado dado na NBC TG 33 – 
Benefícios a Empregados. 

 

Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
 

Informação a ser apresentada na demonstração das 
mutações do patrimônio líquido (2) 

 

106. A entidade deve apresentar a demonstração das mutações do 
patrimônio líquido conforme requerido no item 10. A demonstração das 
mutações do patrimônio líquido inclui as seguintes informações: (2) 

a) o resultado abrangente do período, apresentando separadamen-
te o montante total atribuível aos proprietários da entidade controlado-
ra e o montante correspondente à participação de não controladores;  

b) para cada componente do patrimônio líquido, os efeitos da apli-
cação retrospectiva ou da reapresentação retrospectiva, reconhecidos de 
acordo com a NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimati-
va e Retificação de Erro; (2) 

c) para cada componente do patrimônio líquido, a conciliação do 
saldo no início e no final do período, demonstrando-se separadamente 
as mutações decorrentes:  

i) do resultado líquido;  
ii) de cada item dos outros resultados abrangentes; e  
iii) de transações com os proprietários realizadas na condição 

de proprietário, demonstrando separadamente suas integralizações 
e as distribuições realizadas, bem como modificações nas partici-
pações em controladas que não implicaram perda do controle.  
 

Informação a ser apresentada na demonstração das mutações 
do patrimônio líquido ou nas notas explicativas (2) 

 

106A. Para cada componente do patrimônio líquido, a entidade 
deve apresentar, ou na demonstração das mutações do patrimônio 
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líquido ou nas notas explicativas, uma análise dos outros resultados 
abrangentes por item (ver item 106 (c)(ii)). (2) 

 

106B. O patrimônio líquido deve apresentar o capital social, as 
reservas de capital, os ajustes de avaliação patrimonial, as reservas de 
lucros, as ações ou quotas em tesouraria, os prejuízos acumulados, se 
legalmente admitidos os lucros acumulados e as demais contas exigi-
das pelas normas emitidas pelo CFC. (2) 

 

107. A entidade deve apresentar na demonstração das mutações 
do patrimônio líquido, ou nas notas explicativas, o montante de divi-
dendos reconhecidos como distribuição aos proprietários durante o 
período e o respectivo montante por ação. 

 

108. Os componentes do patrimônio líquido referidos no item 
106 incluem, por exemplo, cada classe de capital integralizado, o sal-
do acumulado de cada classe do resultado abrangente e a reserva de 
lucros retidos. 

 

109. As alterações no patrimônio líquido da entidade entre duas 
datas de balanço devem refletir o aumento ou a redução nos seus ati-
vos líquidos durante o período. Com a exceção das alterações resul-
tantes de transações com os proprietários agindo na sua capacidade de 
detentores de capital próprio (tais como integralizações de capital, 
reaquisições de instrumentos de capital próprio da entidade e distribu-
ição de dividendos) e dos custos de transação diretamente relaciona-
dos com tais transações, a alteração global no patrimônio líquido du-
rante um período representa o montante total líquido de receitas e 
despesas, incluindo ganhos e perdas, gerado pelas atividades da enti-
dade durante esse período.  

 

110. A NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimati-
va e Retificação de Erro requer ajustes retrospectivos ao se efetuarem 
alterações nas políticas contábeis, até o ponto que seja praticável, ex-
ceto quando as disposições de transição de outra norma, interpretação 
ou comunicado técnico requererem de outra forma. A NBC TG 23 
também requer que reapresentações para corrigir erros sejam feitas 
retrospectivamente, até o ponto em que seja praticável. Os ajustes 
retrospectivos e as reapresentações retrospectivas para corrigir erros 
não são alterações do patrimônio líquido, mas são ajustes aos saldos 
de abertura da reserva de lucros retidos (ou prejuízos acumulados) 
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exceto quando uma norma, interpretação ou comunicado técnico exi-
gir ajustes retrospectivos de outro componente do patrimônio líquido. 
O item 106(b) requer a divulgação na demonstração das mutações do 
patrimônio líquido do ajuste total para cada componente do patrimô-
nio líquido resultante de alterações nas políticas contábeis e, separa-
damente, de correções de erros. Esses ajustes devem ser divulgados 
para cada período anterior e no início do período atual. (2) 

 

Demonstração dos fluxos de caixa 
 

111. A informação sobre fluxos de caixa proporciona aos usuários 
das demonstrações contábeis uma base para avaliar a capacidade da enti-
dade para gerar caixa e seus equivalentes e as necessidades da entidade 
para utilizar esses fluxos de caixa. A NBC TG 03 – Demonstração dos 
Fluxos de Caixa define os requisitos para a apresentação da demonstração 
dos fluxos de caixa e respectivas divulgações. 

 

Notas explicativas  
 

Estrutura 
 

112. As notas explicativas devem: 
a) apresentar informação acerca da base para a elaboração das 

demonstrações contábeis e das políticas contábeis específicas utiliza-
das de acordo com os itens 117 a 124; 

b) divulgar a informação requerida pelas normas, interpretações e 
comunicados técnicos que não tenha sido apresentada nas demonstra-
ções contábeis; e 

c) prover informação adicional que não tenha sido apresentada nas 
demonstrações contábeis, mas que seja relevante para sua compreensão. 

 

113. As notas explicativas devem ser apresentadas, tanto quanto 
seja praticável, de forma sistemática. Na determinação de forma sis-
temática, a entidade deve considerar os efeitos sobre a compreensibi-
lidade e comparabilidade das suas demonstrações contábeis. Cada 
item das demonstrações contábeis deve ter referência cruzada com a 
respectiva informação apresentada nas notas explicativas. (5) 

 

114. Exemplos de ordenação ou agrupamento sistemático das 
notas explicativas incluem: (5) 

(a) dar destaque para as áreas de atividades que a entidade 
considera mais relevantes para a compreensão do seu desempenho 
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financeiro e da posição financeira, como agrupar informações so-
bre determinadas atividades operacionais; (5) 

(b) agrupar informações sobre contas mensuradas de forma 
semelhante, como os ativos mensurados ao valor justo; ou (5) 

(c) seguir a ordem das contas das demonstrações do resultado 
e de outros resultados abrangentes e do balanço patrimonial, tais 
como: (5) 

(i) declaração de conformidade com as normas, interpreta-
ções e comunicados (ver item 16); (5) 

(ii)  políticas contábeis significativas aplicadas (ver item 117); (5) 
(iii)  informação de suporte de itens apresentados nas de-

monstrações contábeis pela ordem em que cada demonstração e 
cada rubrica sejam apresentadas; e (5) 

(iv) outras divulgações, incluindo: (5) 
(1) passivos contingentes (ver NBC TG 25) e compromis-

sos contratuais não reconhecidos; e (5) 
(2) divulgações não financeiras, por exemplo, os objetivos 

e as políticas de gestão do risco financeiro da entidade (ver NBC 
TG 40). (5) 

 

115. Eliminado. (5) 
 

116. As notas explicativas que proporcionam informação acerca 
da base para a elaboração das demonstrações contábeis e as políticas 
contábeis específicas podem ser apresentadas como seção separada 
das demonstrações contábeis. 

 

Divulgação de políticas contábeis 
 

117. A entidade deve divulgar suas políticas contábeis significa-
tivas que compreendem: (5) 

a) a base (ou bases) de mensuração utilizada(s) na elaboração das 
demonstrações contábeis; e 

b) outras políticas contábeis utilizadas que sejam relevantes para 
a compreensão das demonstrações contábeis. 

 

118. É importante que os usuários estejam informados sobre a ba-
se ou bases de mensuração utilizada(s) nas demonstrações contábeis 
(por exemplo, custo histórico, custo corrente, valor realizável líquido, 
valor justo ou valor recuperável) porque a base sobre a qual as de-
monstrações contábeis são elaboradas afeta significativamente a análi-
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se dos usuários. Quando mais de uma base de mensuração for utiliza-
da nas demonstrações contábeis, por exemplo, quando determinadas 
classes de ativos são reavaliadas (se permitido legalmente), é suficien-
te divulgar uma indicação das categorias de ativos e de passivos à qual 
cada base de mensuração foi aplicada. 

 

119. Ao decidir se determinada política contábil deve ou não ser 
divulgada, a administração deve considerar se sua divulgação propor-
cionará aos usuários melhor compreensão da forma em que as transa-
ções, outros eventos e condições estão refletidos no desempenho e na 
posição financeira relatadas. Cada entidade deve considerar a natureza 
das suas operações e as políticas que os usuários das suas demonstra-
ções contábeis esperam que sejam divulgadas para esse tipo de entida-
de. A divulgação de determinadas políticas contábeis é especialmente 
útil para os usuários quando essas políticas são selecionadas entre 
alternativas permitidas em normas, interpretações e comunicados emi-
tidos pelo CFC. Um exemplo é a divulgação se a entidade aplica o 
valor justo ou modelo de custo para suas propriedades de investimento 
(ver NBC TG 28 – Propriedade para Investimento). Algumas normas, 
interpretações ou comunicados emitidos pelo CFC exigem especifi-
camente a divulgação de determinadas políticas contábeis, incluindo 
escolhas feitas pela administração entre diferentes políticas permiti-
das. Por exemplo, a NBC TG 27 – Ativo Imobilizado requer a divul-
gação das bases de mensuração utilizadas para as classes do ativo 
imobilizado. (5) 

 

120. Eliminado. (5) 

 

121. Uma política contábil pode ser significativa devido à natureza 
das operações da entidade, mesmo que os montantes associados a perí-
odos anteriores e atual não sejam materiais. É também apropriado di-
vulgar cada política contábil significativa que não seja especificamente 
exigida pelas normas, interpretações e comunicados técnicos, mas que 
tenha sido selecionada e aplicada de acordo com a NBC TG 23 – Políti-
cas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. (2) 

 

122. A entidade deve divulgar, junto com suas políticas contábeis 
significativas ou em outras notas explicativas, os julgamentos realiza-
dos, com a exceção dos que envolvem estimativas (ver item 125), que 
a administração fez no processo de aplicação das políticas contábeis 
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da entidade e que têm efeito mais significativo nos montantes reco-
nhecidos nas demonstrações contábeis. (5) 

 

123. No processo de aplicação das políticas contábeis da entida-
de, a administração exerce diversos julgamentos, com a exceção dos 
que envolvem estimativas, que podem afetar significativamente os 
montantes reconhecidos nas demonstrações contábeis. Por exemplo, a 
administração exerce julgamento ao definir: 

a) se os ativos financeiros são instrumentos mantidos até o ven-
cimento; 

b) quando os riscos e benefícios significativos sobre a proprieda-
de de ativos financeiros e de ativos arrendados são substancialmente 
transferidos para outras entidades; (2) 

c) se, em essência, determinadas vendas de bens decorrem de a-
cordos de financiamento e, portanto, não dão origem a receitas de 
venda; e 

d) Eliminada.(3) 

 

124. Algumas divulgações feitas de acordo com o item 122 são 
requeridas por outras normas, interpretações e comunicados técnicos. 
Por exemplo, a NBC TG 45 – Divulgação de Participações em Outras 
Entidades requer que a entidade divulgue os julgamentos que foram 
feitos ao determinar se a entidade controla outra entidade. A NBC TG 
28 – Propriedade para Investimento requer a divulgação dos critérios 
utilizados pela entidade para distinguir a propriedade de investimento 
da propriedade ocupada pelo proprietário e da propriedade mantida 
para venda no curso ordinário dos negócios, nas situações em que a 
classificação das propriedades é difícil. (3) 

 

Fontes de incerteza na estimativa (2) 

 

125. A entidade deve divulgar nas notas explicativas informação 
acerca dos principais pressupostos relativos ao futuro, e outras fontes 
principais da incerteza das estimativas à data do balanço, que tenham 
risco significativo de provocar modificação material nos valores con-
tábeis de ativos e passivos durante o próximo. Com respeito a esses 
ativos e passivos, as notas explicativas devem incluir detalhes infor-
mativos acerca: 

a) da sua natureza; e 
b) do seu valor contábil à data do balanço. 
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126. Definir os montantes de alguns ativos e passivos exige a es-
timativa dos efeitos de eventos futuros incertos nesses ativos e passi-
vos à data do balanço. Por exemplo, na ausência de preços de mercado 
recentemente observados passam a ser necessárias estimativas orien-
tadas para o futuro para mensurar o valor recuperável de ativos do 
imobilizado, o efeito da obsolescência tecnológica nos estoques, pro-
visões sujeitas ao futuro resultado de litígio em curso e passivos de 
longo prazo de benefícios a empregados tais como obrigações de pen-
são. Essas estimativas requerem pressupostos sobre esses assuntos, 
como o risco associado aos fluxos de caixa ou taxas de desconto, futu-
ras alterações em salários e futuras alterações nos preços que afetam 
outros custos. 

 

127. Os principais pressupostos e outras principais fontes da in-
certeza das estimativas divulgados de acordo com o item 125 relacio-
nam-se com as estimativas cujos julgamentos são os mais difíceis, de 
serem feitos por parte da administração, subjetivos ou mesmo com-
plexos. À medida que o número de variáveis e pressupostos que afe-
tam a possível futura solução das incertezas aumenta, esses julgamen-
tos tornam-se mais subjetivos e complexos, aumentando, por conse-
quência, a probabilidade de ajuste material nos valores contábeis de 
ativos e passivos. (2) 

 

128. As divulgações descritas no item 125 não são requeridas pa-
ra ativos e passivos que tenham risco significativo de que seus valores 
contábeis possam sofrer alteração significativa no próximo período se, 
à data do balanço, forem mensurados pelo valor justo com base em 
preços de mercado recentemente observados. Nesse caso, os valores 
justos podem alterar-se materialmente no próximo período, mas essas 
alterações não serão fruto de pressupostos ou de outras fontes da in-
certeza das estimativas à data do balanço. 

 

129. As divulgações descritas no item 125 são apresentadas de 
forma a ajudar os usuários das demonstrações contábeis a compreen-
der os julgamentos que a administração fez acerca do futuro e sobre 
outras principais fontes de incerteza das estimativas. A natureza e a 
extensão da informação a ser divulgada variam de acordo com a natu-
reza dos pressupostos e outras circunstâncias. Exemplos de tipos de 
divulgação são: 

a) a natureza dos pressupostos ou de outras incertezas nas estima-
tivas; 
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b) a sensibilidade dos valores contábeis aos métodos, pressupos-
tos e estimativas subjacentes ao respectivo cálculo, incluindo as razões 
para essa sensibilidade;  

c) a solução esperada de incerteza e a variedade de desfechos ra-
zoavelmente possíveis durante o próximo período em relação aos va-
lores contábeis dos ativos e passivos impactados; e 

d) uma explicação de alterações feitas nos pressupostos adotados 
no passado no tocante a esses ativos e passivos, caso a incerteza con-
tinuar pendente de solução. 

 

130. Esta Norma não requer a divulgação de previsões ou orça-
mentos ao fazer as divulgações descritas no item 125. 

 

131. Quando for impraticável divulgar a extensão dos possíveis 
efeitos de pressuposto ou de outra fonte principal de incerteza das 
estimativas à data do balanço, a entidade deve divulgar que é razoa-
velmente possível, com base no conhecimento existente, que os valo-
res dos respectivos ativos ou passivos no próximo período tenham que 
sofrer ajustes materiais em função da observação de realidade distinta 
em relação àqueles pressupostos assumidos. Em todos os casos, a 
entidade divulga a natureza e o valor contábil do ativo ou passivo 
específico (ou classe de ativos ou passivos) afetado por esses pressu-
postos. (2) 

 

132. As divulgações descritas no item 122 acerca de julgamentos 
específicos feitos pela administração no processo de aplicação das 
políticas contábeis da entidade não se relacionam com as divulgações 
das principais fontes da incerteza das estimativas descritas no item 
125. 

 

133. A divulgação de alguns dos pressupostos do item 125 é re-
querida por outras normas, interpretações e comunicados técnicos. Por 
exemplo, a NBC TG 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 
Contingentes requer a divulgação, em circunstâncias específicas, de 
pressupostos importantes relativos a futuros eventos que afetem de-
terminadas provisões. A NBC TG 46 – Mensuração do Valor Justo 
requer a divulgação de pressupostos significativos (incluindo as técni-
cas de avaliação e as informações) que a entidade aplica na mensura-
ção do valor justo de ativos e de passivos que sejam avaliados pelo 
valor justo. (3) 
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Capital 
 

134. As entidades devem divulgar informações que permitam aos 
usuários das demonstrações contábeis avaliarem seus objetivos, políti-
cas e processos de gestão de capital. 

 

135. A fim de dar cumprimento ao disposto no item 134, a enti-
dade deve divulgar as seguintes informações: 

a) informações qualitativas sobre os seus objetivos, políticas e 
processos de gestão do capital, incluindo, sem a elas se limitar, as 
seguintes: 

i) descrição dos elementos abrangidos pela gestão do capital;  
ii) caso a entidade esteja sujeita a requisitos de capital impos-

tos externamente, a natureza desses requisitos e a forma como são 
integrados na gestão de capital; e 

iii) como está cumprindo os seus objetivos em matéria de 
gestão de capital; 
b) dados quantitativos sintéticos sobre os elementos incluídos na 

gestão do capital. Algumas entidades consideram alguns passivos fi-
nanceiros (como, por exemplo, algumas formas de empréstimos su-
bordinados) como fazendo parte do capital, enquanto outras conside-
ram que devem ser excluídos do capital alguns componentes do capi-
tal próprio (como, por exemplo, os componentes associados a opera-
ções de hedge de fluxos de caixa); (2) 

c) quaisquer alterações dos elementos referidos nas alíneas (a) e 
(b) em relação ao período precedente; 

d) indicação do cumprimento ou não, durante o período, dos e-
ventuais requisitos de capital impostos externamente a que a entidade 
estiver ou esteve sujeita; 

e) caso a entidade não tenha atendido a esses requisitos externos 
de capital, as consequências dessa não observância. Essas informações 
devem basear-se nas informações prestadas internamente aos princi-
pais dirigentes da entidade. 

 

136. As entidades podem gerir o seu capital de várias formas e 
podem estar sujeitas a diferentes requisitos no que diz respeito ao seu 
capital. Por exemplo, um conglomerado pode incluir entidades que 
exercem a atividade de seguro, em paralelo com outras que exercem a 
atividade bancária, e essas entidades podem desenvolver a sua ativi-
dade em vários países diferentes. Caso a divulgação agregada dos 
requisitos de capital e da forma como este é gerido não proporcione 
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uma informação adequada ou contribua para distorcer o entendimento 
acerca dos recursos de capital da entidade pelos usuários das demons-
trações contábeis, a entidade deve divulgar informações distintas rela-
tivamente a cada requerimento de capital a que está sujeita. 

 

Instrumentos financeiros com opção de venda classificados 
no patrimônio líquido 
 

136A. No caso de instrumentos financeiros com opção de venda 
(puttable) classificados como instrumentos patrimoniais, a entidade 
deve divulgar (na extensão em que não tiver divulgado em outro lugar 
nas demonstrações contábeis): 

a) dados quantitativos resumidos sobre os valores classificados 
no patrimônio líquido; 

b) seus objetivos, políticas e os processos de gerenciamento de 
sua obrigação de recompra ou resgate dos instrumentos quando reque-
rido a fazer pelos seus detentores desses instrumentos, incluindo 
quaisquer alterações em relação a período anterior; 

c) o fluxo de caixa de saída esperado na recompra ou no resgate 
dessa classe de instrumentos financeiros; e 

d) informação sobre como esse fluxo de caixa esperado na re-
compra ou no resgate dessa classe de instrumentos financeiros foi 
determinado. (2) 

 

Outras divulgações 
 

137. A entidade deve divulgar nas notas explicativas:  
a) o montante de dividendos propostos ou declarados antes da da-

ta em que as demonstrações contábeis foram autorizadas para serem 
emitidas e não reconhecido como uma distribuição aos proprietários 
durante o período abrangido pelas demonstrações contábeis, bem co-
mo o respectivo valor por ação ou equivalente; 

b) a quantia de qualquer dividendo preferencial cumulativo não 
reconhecido. 

 

138. A entidade deve divulgar, caso não for divulgado em outro 
local entre as informações publicadas com as demonstrações contá-
beis, as seguintes informações: 

a) o domicílio e a forma jurídica da entidade, o seu país de regis-
tro e o endereço da sede registrada (ou o local principal dos negócios, 
se diferente da sede registrada); 
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b) a descrição da natureza das operações da entidade e das suas 
principais atividades; 

c) o nome da entidade controladora e a entidade controladora do 
grupo em última instância; 

d) se uma entidade constituída por tempo determinado, informa-
ção a respeito do tempo de duração. 

 

Em razão dessas alterações, as disposições não alteradas desta 
norma são mantidas e a sigla da NBC TG 26 (R2), publicada no DOU, 
Seção 1, de 1º-12-2014, passa a ser NBC TG 26 (R3). 

 

As alterações desta norma entram em vigor na data de sua publicação, 
aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2016. 

 

Brasília, 23 de outubro de 2015. 
 

José Martonio Alves Coelho – Presidente 
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Apêndice A – Exemplo da NBC TG 26 (R2) (2) 

 
Exemplo de demonstração das mutações do patrimônio líquido 
com evidenciação dos outros resultados abrangentes e da demons-
tração do resultado abrangente (O Apêndice acompanha, mas não 
faz parte da Norma) 
 
O exemplo a seguir é ilustrativo de como poderia ser apresentada a 
demonstração de resultados abrangentes do período, introduzida 
por esta Norma, utilizando-se a demonstração das mutações do 
patrimônio líquido que já é usualmente elaborada no Brasil. O 
exemplo a seguir não teve por objetivo disciplinar a forma de apre-
sentação da demonstração das mutações do patrimônio líquido. 
 
Note-se que foi adicionada a coluna de participação dos não con-
troladores no patrimônio líquido das controladas, já que essa parti-
cipação (também conhecida por participação da minoria ou dos 
minoritários) passa, a partir da adoção desta Norma, a ser apresen-
tada dentro do patrimônio líquido como um todo, após a identifica-
ção do patrimônio líquido dos sócios da entidade controladora. 
 
Deve também ser notado que, conforme a definição dada no início 
da Norma: 
 
Resultado abrangente é a mutação que ocorre no patrimônio líqui-
do durante um período que resulta de transações e outros eventos 
que não derivados de transações com os sócios na sua qualidade de 
proprietários. 
 
Ou seja, todas as mutações patrimoniais, que não as transações de 
capital com os sócios, integram a demonstração do resultado a-
brangente; ou seja, a mutação do patrimônio líquido é formada por 
apenas dois conjuntos de valores: transações de capital com os 
sócios (na sua qualidade de proprietários) e resultado abrangente 
total. E o resultado abrangente total é formado, por sua vez, de três 
componentes: o resultado líquido do período, os outros resultados 
abrangentes e o efeito de reclassificações dos outros resultados 
abrangentes para o resultado do período. Veja-se como isso está 
evidenciado no exemplo. 
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Finalmente, a Norma exige que tanto o resultado líquido do perío-
do quanto os outros resultados abrangentes sejam evidenciados 
com relação a quanto pertence aos sócios da entidade controladora 
e quanto aos sócios não controladores nas controladas. No exemplo 
a seguir, esses valores ficam automaticamente divulgados. 
 
Obs: Lembrar que agora é vedada a apresentação da demonstração 
do resultado abrangente apenas na demonstração das mutações do 
patrimônio líquido. 

 
Exemplo:  
 

 

Capital 
Social 

Integrali-
zado 

Reservas 
de 

Capital, 
Opções 
Outorga-

das e 
Ações em 
Tesoura-

ria (1)   

Reservas 
de Lucros 

(2) 

Lucros ou 
Prejuízos 
Acumula-

dos  

Outros 
Resulta-

dos 
Abran-
gentes 

(3) 

Patrimônio 
Líquido dos 
Sócios da  

Controlado-
ra  

Participa-
ção dos 

Não 
Controla-
dores no 
Pat. Liq. 

das 
Controla-

das 

Patrimônio 
Líquido 

Consolida-
do  

Saldos Iniciais 1.000.000 80.000 300.000 0 270.000 1.650.000 158.000 1.808.000 
Aumento de Capital 500.000 -50.000 -100.000   350.000 32.000 382.000 
Gastos com Emissão de Ações  -7.000    -7.000  -7.000 
Opções Outorgadas Reconhecidas  30.000    30.000  30.000 
Ações em Tesouraria Adquiridas  -20.000    -20.000  -20.000 
Ações em Tesouraria Vendidas  60.000    60.000  60.000 
Dividendos    -162.000  -162.000 -13.200 -175.200 
Transações de Capital com os 
Sócios      251.000 18.800 269.800 

Lucro Líquido do Período    250.000  250.000 22.000 272.000 
Ajustes Instrumentos Financeiros     -60.000 -60.000  -60.000 
Tributos s/ Ajustes Instrumentos 
Financeiros     20.000 20.000  20.000 

Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de 
Coligadas 

    24.000 24.000 6.000 30.000 

Ajustes de Conversão do Período     260.000 260.000  260.000 
Tributos s/ Ajustes de Conversão do 
Período     -90.000 -90.000  -90.000 

Outros Resultados Abrangentes      154.000 6.000 160.000 
Reclassific. p/ Resultado – Aj. Instrum. 
Financ.                10.600 10.600  10.600 

Resultado Abrangente Total      414.600 28.000 442.600 
Constituição de Reservas   140.000 -140.000     
Realização da Reserva Reavaliação     78.800 -78.800    
Tributos sobre a Realização da 
Reserva de Reavaliação 

   
 

-26.800 
 

26.800 
   

Saldos Finais 1.500.000 93.000 340.000 0 382.600 2.315.600 204.800 2.520.400 

 
Observações: 
 
(a) O patrimônio líquido consolidado (última coluna) evoluiu de $ 
1.808.000 para $ 2.520.400 em função de apenas dois conjuntos de 
fatores: as transações de capital com os sócios ($ 269.800) e o re-
sultado abrangente ($ 442.600). E o resultado abrangente é forma-
do de três componentes: resultado líquido do período ($ 272.000), 
outros resultados abrangentes ($ 160.000) e mais o efeito de reclas-



 804

sificação ($ 10.600). É interessante notar que as reclassificações 
para o resultado do período não alteram, na verdade, o patrimônio 
líquido total da entidade, mas, por aumentarem ou diminuírem o 
resultado líquido, precisam ter a contrapartida evidenciada. No 
exemplo dado, há a transferência de $ 10.600 de prejuízo que cons-
tava como outros resultados abrangentes para o resultado do perío-
do. Imediatamente antes da transferência, o resultado líquido era de 
$ 260.600 que, diminuído do prejuízo de $ 10.600 agora reconhe-
cido no resultado, passou a $ 250.000; e o saldo dos outros resulta-
dos abrangentes, que estava em $ 404.000, passou para $ 414.600. 
Assim, a transferência do prejuízo de $ 10.600 dos outros resulta-
dos abrangentes para o resultado do período não muda, efetivamen-
te, o total do patrimônio líquido, mas como o resultado líquido é 
mostrado pelo valor diminuído dessa importância, é necessário 
recolocá-la na mutação do patrimônio líquido. 
 
(b) Na demonstração do resultado do período, a última linha será 
mostrada por $ 272.000, porque, a partir dessa NBC TG 26 (R1) – 
Apresentação das Demonstrações Contábeis, o lucro líquido conso-
lidado do período é o global, incluindo a parte pertencente aos não 
controladores no resultado das controladas, mas é obrigatória a 
evidenciação de ambos os valores: o pertencente aos sócios da 
controladora e o pertencente aos que são sócios apenas nas contro-
ladas, como se vê na mutação acima ($ 250.000 e $ 22.000, respec-
tivamente nas antepenúltima e penúltima colunas). 
 
(c) A Norma exige a mesma evidenciação quanto ao resultado a-
brangente total, o que está evidenciado também no exemplo acima: 
$ 414.600 é a parte dos sócios da controladora e $ 28.000 a parte 
dos sócios não controladores nas controladas, totalizando $ 
442.600 para o período. 
 
(d) As mutações que aparecem após o resultado abrangente total 
correspondem a mutações internas do patrimônio líquido, que não 
alteram, efetivamente, seu total. Poderia inclusive esse conjunto ser 
intitulado “mutações internas do patrimônio líquido” ou semelhan-
te, ou ficar sem título como está no próprio exemplo. 
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(e) Os saldos das contas que compõem a segunda, a terceira e a 
quinta colunas devem ser evidenciados em quadro à parte ou em 
nota adicional; no caso de nota, pode ser assim divulgada: 
 
“(1) Saldos finais (iniciais): Reserva Excedente de Capital, $ 
80.000; Gastos com Emissão de Ações, ($ 7.000); Reserva de Sub-
venção de Investimentos, $ 10.000; Ações em Tesouraria, ($ 
50.000) e Opções Outorgadas Reconhecidas, $ 60.000. Total, $ 
93.000. 
 
(2) Saldos finais: Reserva Legal, $ 88.000; Reserva de Incentivos 
Fiscais, $ 52.000 e Reserva de Retenção de Lucros (art. 196 da Lei 
6.404/76), $ 200.000. Total, $ 340.000. 
 
(3) Saldos finais: Reservas de Reavaliação, $ 234.600; Ajustes de 
Avaliação Patrimonial, $ 68.000 e Ajustes de Conversão Acumula-
dos, ($ 80.000). Total, $ 382.600.” 
 
(f) Os saldos de que trata a alínea (d) podem, alternativamente, ser 
evidenciados em quadros, com suas mutações analiticamente evi-
denciadas: 
 

Reservas de Capital, Opções 
Outorgadas e Ações em 

Tesouraria (1)   

Reserva 
de 

Exceden-
te de 

Capital 

Gastos 
com 

Emis-
são de 
Ações 

Reserva 
de Sub-

venção de 
Investi-
mentos 

Ações 
em 

Tesoura-
ria 

Opções 
Outorga-

das 
Reconhe-

cidas 

Contas do 
Grupo (1) 

Saldos Iniciais 50.000 -5.000 100.000 -70.000 5.000 80.000 

Aumento de Capital -35.000  -15.000   -50.000 

Gastos com Emissão de Ações -7.000    -7.000 

Opções Outorgadas Reconhecidas    30.000 30.000 

Ações em Tesouraria Adquiridas   -20.000  -20.000 

Ações em Tesouraria Vendidas   60.000  60.000 

Saldos Finais 15.000 -
12.000 

85.000 -30.000 35.000 93.000 

 
Reservas de Lucros (2) Reserva Legal Reserva p/ 

Expansão 
Reserva de 
Incentivos 

Fiscais 

Contas do 
Grupo (2) 

Saldos Iniciais 110.000 90.000 100.000 300.000 
Aumento de Capital   -100.000 -100.000 
Constituição de Reservas 12.500 108.500 19.000 140.000 
Saldos Finais 122.500 198.500 19.000 340.000 



 806

 
Outros Resultados Abrangentes (3) Reservas de 

Reavaliação 
Ajustes de 
Avaliação 

Patrimonial 

Ajustes de 
Conversão 

Acumulados 

Contas do 
Grupo (3) 

Saldos Iniciais 195.000 125.000 -50.000 270.000 
Ajustes Instrumentos Financeiros -60.000  -60.000 
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros 20.000  20.000 
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas 24.000  24.000 
Ajustes de Conversão do Período  260.000 260.000 
Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período -90.000 -90.000 
Reclassif. p/ Resultado - Aj. Instrum. Financ. 10.600  10.600 
Realização da Reserva Reavaliação  -78.800   -78.800 
Tributos sobre a Realização da Reserva 
de Reavaliação 

26.800   26.800 

Saldos Finais 143.000 119.600 120.000 382.600 

 
(g) O exemplo acima é sucinto e não contém, apenas por simplici-
dade, muitas das demais informações obrigatórias na demonstração 
das mutações do patrimônio líquido, como dividendo por classe e 
espécie de ação, informações comparativas, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Publicada no DOU, de 15-09-2009. 
(2) Redação dada pela Resolução CFC nº 1.376-11, publicada no DOU de 16-12-2011. 
(3) Alterações introduzidas pela NBC TG 26 (R1), publicada no DOU de 20-12-2013. 
(4) Alterações introduzidas pela NBC TG 26 (R2), publicada no DOU de 1º-12-2014. 
(5) Alterações introduzidas pela NBC TG 26 (R3), publicada no DOU de 06-11-2015. 



 807

 
 

NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 
NBC TG 27 (R3) – ATIVO IMOBILIZADO 

 
A letra R mais o número que identifica sua alteração (R1, R2, ...) foi adicionada à sigla da 
Norma para identificar o número da consolidação e facilitar a pesquisa no site do CFC. As 
citações desta Norma em outras é identifica pela sua sigla sem a referência a R1, R2, pois, essas 
referências são sempre da norma em vigor, evitando, assim, que em cada alteração da norma 
não haja necessidade de se ajustar as citações em outras normas. 
 

Índice Item 
OBJETIVO 1 
ALCANCE 2 – 5 
DEFINIÇÕES 6  
RECONHECIMENTO 7 – 14 
Custos iniciais 11 
Custos subsequentes 12 – 14 
MENSURAÇÃO NO RECONHECIMENTO 15 – 28 
Elementos do custo 16 – 22 
Mensuração do custo 23 – 28 
MENSURAÇÃO APÓS O RECONHECIMENTO 29 – 66  
Método do custo 30 
Método da reavaliação 31 – 42 
Depreciação 43 – 62 
Valor depreciável e período de depreciação 50 – 59 
Método de depreciação 60 – 62 
Redução ao valor recuperável de ativos 63 – 64  
Indenização de perda por desvalorização 65 – 66 
BAIXA 67 – 72 
DIVULGAÇÃO 
DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA 

73 – 79 
80 

 

Objetivo 
 

1. O objetivo desta Norma é estabelecer o tratamento contábil pa-
ra ativos imobilizados, de forma que os usuários das demonstrações 
contábeis possam discernir a informação sobre o investimento da enti-
dade em seus ativos imobilizados, bem como suas mutações. Os prin-
cipais pontos a serem considerados na contabilização do ativo imobi-
lizado são o reconhecimento dos ativos, a determinação dos seus valo-
res contábeis e os valores de depreciação e perdas por desvalorização 
a serem reconhecidas em relação aos mesmos. 

 

Alcance 
 

2. Esta Norma deve ser aplicada na contabilização de ativos imo-
bilizados, exceto quando outra norma exija ou permita tratamento 
contábil diferente. 
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3. Esta Norma não se aplica a: 
a) ativos imobilizados classificados como mantidos para venda de 

acordo com a NBC TG 31 – Ativo Não Circulante Mantido para Ven-
da e Operação Descontinuada; 

b) ativos biológicos relacionados com a atividade agrícola que 
não sejam plantas portadoras (ver NBC TG 29 – Ativo Biológico e 
Produto Agrícola). Esta norma aplica-se às plantas portadoras, mas 
não se aplica aos produtos dessas plantas portadoras; (4) 

c) reconhecimento e mensuração de ativos de exploração e avali-
ação (ver a NBC TG sobre Exploração e Avaliação de Recursos Mine-
rais); ou 

d) direitos sobre jazidas e reservas minerais tais como petróleo, 
gás natural, carvão mineral, dolomita e recursos não renováveis seme-
lhantes. 

 

Contudo, esta Norma aplica-se aos ativos imobilizados usados 
para desenvolver ou manter os ativos descritos nas alíneas (b) a (d). 

 

4. Outras normas podem exigir o reconhecimento de item do ativo 
imobilizado com base em abordagem diferente da usada nesta Norma. 
Por exemplo, a NBC TG 06 – Operações de Arrendamento Mercantil 
exige que a entidade avalie o reconhecimento de item do ativo imobiliza-
do arrendado com base na transferência dos riscos e benefícios. Porém, 
em tais casos, outros aspectos do tratamento contábil para esses ativos, 
incluindo a depreciação, são prescritos por esta Norma. 

 

5. A entidade que use o modelo de custo para propriedade para 
investimento em conformidade com a NBC TG 28 – Propriedade para 
Investimento deve usar o modelo de custo desta Norma. 

 

Definições 
 

6. Os seguintes termos são usados nesta Norma, com os signifi-
cados especificados: 

 

Planta portadora é uma planta viva que:  
(a) é utilizada na produção ou no fornecimento de produtos agrí-

colas;  
(b) é cultivada para produzir frutos por mais de um período; e  
(c) tem uma probabilidade remota de ser vendida como produto 

agrícola, exceto para eventual venda como sucata. 
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(Os itens 5A e 5B da NBC TG 29 foram elaborados com base na 
definição de planta portadora.) (4) 

 

Valor contábil é o valor pelo qual um ativo é reconhecido após a 
dedução da depreciação e da perda por redução ao valor recuperável 
acumuladas. 

 

Custo é o montante de caixa ou equivalente de caixa pago ou o 
valor justo de qualquer outro recurso dado para adquirir um ativo na 
data da sua aquisição ou construção, ou ainda, se for o caso, o valor 
atribuído ao ativo quando inicialmente reconhecido de acordo com as 
disposições específicas de outras normas, como, por exemplo, a NBC 
TG 10 – Pagamento Baseado em Ações. 

 

Valor depreciável é o custo de um ativo ou outro valor que subs-
titua o custo, menos o seu valor residual. 

 

Depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um 
ativo ao longo da sua vida útil. 

 

Valor específico para a entidade (valor em uso) é o valor presen-
te dos fluxos de caixa que a entidade espera (i) obter com o uso contí-
nuo de um ativo e com a alienação ao final da sua vida útil ou (ii) 
incorrer para a liquidação de um passivo. 

 

Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo 
ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação 
não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. (2) 

 

Perda por redução ao valor recuperável é o valor pelo qual o va-
lor contábil de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa excede 
seu valor recuperável. 

 

Ativo imobilizado é o item tangível que: 
a) é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercado-

rias ou serviços, para aluguel a outros, ou para fins administrativos; e 
b) se espera utilizar por mais de um período. 
 

Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos 
destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com 
essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a 
ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. 
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Valor recuperável é o maior valor entre o valor justo menos os 
custos de venda de um ativo e seu valor em uso. 

 

Valor residual de um ativo é o valor estimado que a entidade ob-
teria com a venda do ativo, após deduzir as despesas estimadas de 
venda, caso o ativo já tivesse a idade e a condição esperadas para o 
fim de sua vida útil. 

 

Vida útil é: 
a) o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o 

ativo; ou 
b) o número de unidades de produção ou de unidades semelhan-

tes que a entidade espera obter pela utilização do ativo. 
 

Reconhecimento 
 

7. O custo de um item de ativo imobilizado deve ser reconhecido 
como ativo se, e apenas se: 

a) for provável que futuros benefícios econômicos associados ao 
item fluirão para a entidade; e 

b) o custo do item puder ser mensurado confiavelmente. 
 

8. Sobressalentes, peças de reposição, ferramentas e equipamen-
tos de uso interno são classificados como ativo imobilizado quando a 
entidade espera usá-los por mais de um período. Da mesma forma, se 
puderem ser utilizados somente em conexão com itens do ativo imobi-
lizado, também são contabilizados como ativo imobilizado. 

 

9. Esta Norma não prescreve a unidade de medida para o reconhe-
cimento, ou seja, aquilo que constitui um item do ativo imobilizado. 
Assim, é necessário exercer julgamento ao aplicar os critérios de reco-
nhecimento às circunstâncias específicas da entidade. Pode ser apropri-
ado agregar itens individualmente insignificantes, tais como moldes, 
ferramentas e bases, e aplicar os critérios ao valor do conjunto. 

 

10. A entidade avalia segundo esse princípio de reconhecimento 
todos os seus custos de ativos imobilizados no momento em que eles 
são incorridos. Esses custos incluem custos incorridos inicialmente 
para adquirir ou construir um item do ativo imobilizado e os custos 
incorridos posteriormente para renová-lo, substituir suas partes, ou dar 
manutenção ao mesmo.  
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Custos iniciais 
 

11. Itens do ativo imobilizado podem ser adquiridos por razões de 
segurança ou ambientais. A aquisição de tal ativo imobilizado, embora 
não aumentando diretamente os futuros benefícios econômicos de 
qualquer item específico já existente do ativo imobilizado, pode ser 
necessária para que a entidade obtenha os benefícios econômicos futu-
ros dos seus outros ativos. Esses itens do ativo imobilizado qualifi-
cam-se para o reconhecimento como ativo porque permitem à entidade 
obter benefícios econômicos futuros dos ativos relacionados acima 
dos benefícios que obteria caso não tivesse adquirido esses itens. Por 
exemplo, uma indústria química pode instalar novos processos quími-
cos de manuseamento a fim de atender às exigências ambientais para a 
produção e armazenamento de produtos químicos perigosos; os me-
lhoramentos e as benfeitorias nas instalações são reconhecidos como 
ativo porque, sem eles, a entidade não estaria em condições de fabricar 
e vender tais produtos químicos. Entretanto, o valor contábil resultante 
desse ativo e dos ativos relacionados deve ter a redução ao valor recu-
perável revisada de acordo com a NBC TG 01 – Redução ao Valor 
Recuperável de Ativos. 

 

Custos subsequentes 
 

12. Segundo o princípio de reconhecimento do item 7, a entidade 
não reconhece no valor contábil de um item do ativo imobilizado os 
custos da manutenção periódica do item. Pelo contrário, esses custos 
são reconhecidos no resultado quando incorridos. Os custos da manu-
tenção periódica são principalmente os custos de mão de obra e de 
produtos consumíveis, e podem incluir o custo de pequenas peças. A 
finalidade desses gastos é muitas vezes descrita como sendo para “re-
paro e manutenção” de item do ativo imobilizado. 

 

13. Partes de alguns itens do ativo imobilizado podem requerer 
substituição em intervalos regulares. Por exemplo, um forno pode 
requerer novo revestimento após um número específico de horas de 
uso; ou o interior dos aviões, como bancos e equipamentos internos, 
pode exigir substituição diversas vezes durante a vida da estrutura. 
Itens do ativo imobilizado também podem ser adquiridos para efetuar 
substituição recorrente menos frequente, tal como a substituição das 
paredes interiores de edifício, ou para efetuar substituição não recor-
rente. Segundo o princípio de reconhecimento do item 7, a entidade 
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reconhece no valor contábil de um item do ativo imobilizado o custo 
da peça reposta desse item quando o custo é incorrido se os critérios 
de reconhecimento forem atendidos. O valor contábil das peças que 
são substituídas é baixado de acordo com as disposições de baixa des-
ta Norma (ver itens 67 a 72). 

 

14. Uma condição para continuar a operar um item do ativo imo-
bilizado (por exemplo, uma aeronave) pode ser a realização regular de 
inspeções importantes em busca de falhas, independentemente das 
peças desse item serem ou não substituídas. Quando cada inspeção 
importante for efetuada, o seu custo é reconhecido no valor contábil 
do item do ativo imobilizado como uma substituição se os critérios de 
reconhecimento forem satisfeitos. Qualquer valor contábil remanes-
cente do custo da inspeção anterior (distinta das peças físicas) é bai-
xado. Isso ocorre independentemente do custo da inspeção anterior ter 
sido identificado na transação em que o item foi adquirido ou constru-
ído. Se necessário, o custo estimado de futura inspeção semelhante 
pode ser usado como indicador de qual é o custo do componente de 
inspeção existente, quando o item foi adquirido ou construído. 

 
Mensuração no reconhecimento 
 
15. Um item do ativo imobilizado que seja classificado para re-

conhecimento como ativo deve ser mensurado pelo seu custo. 
 
Elementos do custo 
 
16. O custo de um item do ativo imobilizado compreende: 
a) seu preço de aquisição, acrescido de impostos de importação e 

impostos não recuperáveis sobre a compra, depois de deduzidos os 
descontos comerciais e abatimentos; 

b) quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo 
no local e condição necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar 
da forma pretendida pela administração; 

c) a estimativa inicial dos custos de desmontagem e remoção do 
item e de restauração do local (sítio) no qual este está localizado. Tais 
custos representam a obrigação em que a entidade incorre quando o 
item é adquirido ou como consequência de usá-lo durante determinado 
período para finalidades diferentes da produção de estoque durante 
esse período. 
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17. Exemplos de custos diretamente atribuíveis são: 
a) custos de benefícios aos empregados (tal como definidos na 

NBC TG 33 – Benefícios a Empregados) decorrentes diretamente da 
construção ou aquisição de item do ativo imobilizado; 

b) custos de preparação do local; 
c) custos de frete e de manuseio (para recebimento e instalação); 
d) custos de instalação e montagem; 
e) custos com testes para verificar se o ativo está funcionando 

corretamente, após dedução das receitas líquidas provenientes da ven-
da de qualquer item produzido enquanto se coloca o ativo nesse local 
e condição (tais como amostras produzidas quando se testa o equipa-
mento); e 

f) honorários profissionais. 
 

18. A entidade aplica a NBC TG 16 – Estoques aos custos das 
obrigações de desmontagem, remoção e restauração do local em que o 
item está localizado que sejam incorridos durante determinado período 
como consequência de ter usado o item para produzir estoque durante 
esse período. As obrigações decorrentes de custos contabilizados de 
acordo com a NBC TG 16 ou esta Norma são reconhecidas e mensu-
radas de acordo com a NBC TG 25 – Provisões e Passivos Contingen-
tes e Ativos Contingentes. 

 

19. Exemplos que não são custos de um item do ativo imobiliza-
do são: 

a) custos de abertura de nova instalação; 
b) custos incorridos na introdução de novo produto ou serviço 

(incluindo propaganda e atividades promocionais); 
c) custos da transferência das atividades para novo local ou para 

nova categoria de clientes (incluindo custos de treinamento); e 
d) custos administrativos e outros custos indiretos. 
 

20. O reconhecimento dos custos no valor contábil de um item do 
ativo imobilizado cessa quando o item está no local e nas condições 
operacionais pretendidas pela administração. Portanto, os custos incor-
ridos no uso ou na transferência ou reinstalação de um item não são 
incluídos no seu valor contábil, como, por exemplo, os seguintes custos: 

a) custos incorridos durante o período em que o ativo capaz de 
operar nas condições operacionais pretendidas pela administração não 
é utilizado ou está sendo operado a uma capacidade inferior à sua 
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capacidade total; 
b) prejuízos operacionais iniciais, tais como os incorridos en-

quanto a demanda pelos produtos do ativo é estabelecida; e 
c) custos de realocação ou reorganização de parte ou de todas as 

operações da entidade. 
 

21. Algumas operações realizadas em conexão com a construção 
ou o desenvolvimento de um item do ativo imobilizado não são neces-
sárias para deixá-lo no local e nas condições operacionais pretendidas 
pela administração. Essas atividades eventuais podem ocorrer antes ou 
durante as atividades de construção ou desenvolvimento. Por exemplo, 
o local de construção pode ser usado como estacionamento e gerar 
receitas, até que a construção se inicie. Como essas atividades não são 
necessárias para que o ativo fique em condições de funcionar no local 
e nas condições operacionais pretendidas pela administração, as recei-
tas e as despesas relacionadas devem ser reconhecidas no resultado e 
incluídas nas respectivas classificações de receita e despesa. 

 
22. O custo de ativo construído pela própria empresa determina-

se utilizando os mesmos princípios de ativo adquirido. Se a entidade 
produz ativos idênticos para venda no curso normal de suas operações, 
o custo do ativo é geralmente o mesmo que o custo de construir o 
ativo para venda (ver a NBC TG 16 – Estoques). Por isso, quaisquer 
lucros gerados internamente, são eliminados para determinar tais cus-
tos. De forma semelhante, o custo de valores anormais de materiais, 
de mão de obra ou de outros recursos desperdiçados incorridos na 
construção de um ativo não é incluído no custo do ativo. A NBC TG 
20 – Custos de Empréstimos estabelece critérios para o reconhecimen-
to dos juros como componente do valor contábil de um item do ativo 
imobilizado construído pela própria empresa. 

 

22A. Plantas portadoras devem ser contabilizadas da mesma for-
ma de um item do imobilizado construído pela própria entidade até o 
momento em que o ativo esteja no local e em condições operacionais 
pretendidas pela administração. Consequentemente, as referências a 
"construção" nesta norma devem ser entendidas como abrangendo as 
atividades que são necessárias para cultivar as plantas portadoras até o 
momento em que estejam no local e em condições necessárias para 
produzir na forma pretendida pela administração. (4) 
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Mensuração do custo 
 

23. O custo de um item de ativo imobilizado é equivalente ao 
preço à vista na data do reconhecimento. Se o prazo de pagamento 
excede os prazos normais de crédito, a diferença entre o preço equiva-
lente à vista e o total dos pagamentos deve ser reconhecida como des-
pesa com juros durante o período (ver a NBC TG 12 – Ajuste a Valor 
Presente, principalmente seu item 9, e a NBC TG 08 – Custos de 
Transação e Prêmios na Emissão de Títulos e Valores Mobiliários), a 
menos que seja passível de capitalização de acordo com a NBC TG 20 
– Custos de Empréstimos. 

 

24. Um ativo imobilizado pode ser adquirido por meio de permu-
ta por ativo não monetário, ou conjunto de ativos monetários e não 
monetários. Os ativos objetos de permuta podem ser de mesma natu-
reza ou de naturezas diferentes. O texto a seguir refere-se apenas à 
permuta de ativo não monetário por outro; todavia, o mesmo conceito 
pode ser aplicado a todas as permutas descritas anteriormente. O custo 
de tal item do ativo imobilizado é mensurado pelo valor justo a não 
ser que (a) a operação de permuta não tenha natureza comercial ou (b) 
o valor justo do ativo recebido e do ativo cedido não possam ser men-
surados com segurança. O ativo adquirido é mensurado dessa forma 
mesmo que a entidade não consiga dar baixa imediata ao ativo cedido. 
Se o ativo adquirido não for mensurável ao valor justo, seu custo é 
determinado pelo valor contábil do ativo cedido. 

 

25. A entidade deve determinar se a operação de permuta tem na-
tureza comercial considerando até que ponto seus fluxos de caixa futu-
ros serão modificados em virtude da operação. A operação de permuta 
tem natureza comercial se:  

a) a configuração (ou seja, risco, oportunidade e valor) dos fluxos 
de caixa do ativo recebido for diferente da configuração dos fluxos de 
caixa do ativo cedido; ou 

b) o valor específico para a entidade de parcela das suas ativida-
des for afetado pelas mudanças resultantes da permuta; e 

c) a diferença em (a) ou (b) for significativa em relação ao valor 
justo dos ativos permutados. 

 

Para determinar se a operação de permuta tem natureza comerci-
al, o valor específico para a entidade da parcela das suas atividades 
afetada pela operação deve estar refletido nos fluxos de caixa após os 
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efeitos da sua tributação. O resultado dessas análises pode ficar claro 
sem que a entidade realize cálculos detalhados. 

 

26. O valor justo de um ativo é mensurável de forma confiável: (a) 
se a variabilidade da faixa de mensuração de valor justo razoável não for 
significativa ou (b) se as probabilidades de várias estimativas, dentro 
dessa faixa, puderem ser razoavelmente avaliadas e utilizadas na mensu-
ração do valor justo. Caso a entidade seja capaz de mensurar com segu-
rança tanto o valor justo do ativo recebido como do ativo cedido, então o 
valor justo do segundo é usado para mensurar o custo do ativo recebido, a 
não ser que o valor justo do primeiro seja mais evidente. (2) 

 

27. O custo de um item do ativo imobilizado mantido por arren-
datário por operação de arrendamento mercantil financeiro é determi-
nado de acordo com a NBC TG 06 – Operações de Arrendamento 
Mercantil. 

 

28. O valor contábil de um item do ativo imobilizado pode ser re-
duzido por subvenções governamentais de acordo com a NBC TG 07 
– Subvenção e Assistência Governamentais. 

 

Mensuração após o reconhecimento 
 

29. Quando a opção pelo método de reavaliação for permitida por 
lei, a entidade deve optar pelo método de custo do item 30 ou pelo 
método de reavaliação do item 31 como sua política contábil e deve 
aplicar essa política a uma classe inteira de ativos imobilizados. 

 

Método do custo 
 

30. Após o reconhecimento como ativo, um item do ativo imobi-
lizado deve ser apresentado ao custo menos qualquer depreciação e 
perda por redução ao valor recuperável acumuladas (NBC TG 01 – 
Redução ao Valor Recuperável de Ativos).  

 

Método da reavaliação 
 

31. Após o reconhecimento como um ativo, o item do ativo imo-
bilizado cujo valor justo possa ser mensurado confiavelmente pode ser 
apresentado, se permitido por lei, pelo seu valor reavaliado, corres-
pondente ao seu valor justo à data da reavaliação menos qualquer de-
preciação e perda por redução ao valor recuperável acumuladas subse-
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quentes. A reavaliação deve ser realizada com suficiente regularidade 
para assegurar que o valor contábil do ativo não apresente divergência 
relevante em relação ao seu valor justo na data do balanço.  

 

32. Eliminado. (2) 

 

33. Eliminado. (2) 

 

34. A frequência das reavaliações, se permitidas por lei, depende 
das mudanças dos valores justos do ativo imobilizado que está sendo 
reavaliado. Quando o valor justo de um ativo reavaliado difere materi-
almente do seu valor contábil, exige-se nova reavaliação. Alguns itens 
do ativo imobilizado sofrem mudanças voláteis e significativas no 
valor justo, necessitando, portanto, de reavaliação anual. Tais reavali-
ações frequentes são desnecessárias para itens do ativo imobilizado 
que não sofrem mudanças significativas no valor justo. Em vez disso, 
pode ser necessário reavaliar o item apenas a cada três ou cinco anos. 

 

35. Quando um item do ativo imobilizado é reavaliado, o valor 
contábil do ativo deve ser ajustado para o valor reavaliado. Na data da 
reavaliação, o ativo deve ser tratado de uma das seguintes formas: 

(a) o valor contábil bruto deve ser ajustado de forma que seja 
consistente com a reavaliação do valor contábil do ativo. Por exemplo, 
o valor contábil bruto pode ser ajustado em função dos dados de 
mercado observáveis, ou pode ser ajustado proporcionalmente à 
variação no valor contábil. A depreciação acumulada à data da 
reavaliação deve ser ajustada para igualar a diferença entre o valor 
contábil bruto e o valor contábil do ativo após considerar as perdas por 
desvalorização acumuladas; ou 

(b)  a depreciação acumulada é eliminada contra o valor contábil 
bruto do ativo. 

O valor do ajuste da depreciação acumulada faz parte do aumento 
ou da diminuição no valor contábil registrado de acordo com os itens 
39 e 40. (3) 

 

36. Se o método de reavaliação for permitido por lei e um item do 
ativo imobilizado for reavaliado, toda a classe do ativo imobilizado à 
qual pertence esse ativo deve ser reavaliado. 
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37. Classe de ativo imobilizado é um agrupamento de ativos de 
natureza e uso semelhantes nas operações da entidade. São exemplos 
de classes individuais:  

a) terrenos; 
b) terrenos e edifícios; 
c) máquinas; 
d) navios; 
e) aviões; 
f) veículos a motor; 
g) móveis e utensílios; 
h) equipamentos de escritório; e 
i) plantas portadoras. (4) 

 

38. Os itens de cada classe do ativo imobilizado são reavaliados 
simultaneamente, a fim de ser evitada a reavaliação seletiva de ativos 
e a divulgação de montantes nas demonstrações contábeis que sejam 
uma combinação de custos e valores em datas diferentes. Porém, uma 
classe de ativos pode ser reavaliada de forma rotativa desde que a 
reavaliação da classe de ativos seja concluída em curto período e des-
de que as reavaliações sejam mantidas atualizadas. 

 

39. Se o valor contábil do ativo aumentar em virtude de reavalia-
ção, esse aumento deve ser creditado diretamente à conta própria do 
patrimônio líquido. No entanto, o aumento deve ser reconhecido no 
resultado quando se tratar da reversão de decréscimo de reavaliação 
do mesmo ativo anteriormente reconhecido no resultado.  

 

40. Se o valor contábil do ativo diminuir em virtude de reavalia-
ção, essa diminuição deve ser reconhecida no resultado. No entanto, 
se houver saldo de reserva de reavaliação, a diminuição do ativo deve 
ser debitada diretamente ao patrimônio líquido contra a conta de re-
serva de reavaliação, até o seu limite. 

 

41. O saldo relativo à reavaliação acumulada do item do ativo 
imobilizado incluído no patrimônio líquido somente pode ser transfe-
rido para lucros acumulados quando a reserva é realizada. O valor 
total pode ser realizado com a baixa ou a alienação do ativo. Entretan-
to, parte da reserva pode ser transferida enquanto o ativo é usado pela 
entidade. Nesse caso, o valor da reserva a ser transferido é a diferença 
entre a depreciação baseada no valor contábil do ativo e a depreciação 
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que teria sido reconhecida com base no custo histórico do ativo. As 
transferências para lucros acumulados não transitam pelo resultado. 

 

42. Os efeitos do imposto de renda, se houver, resultantes da rea-
valiação do ativo imobilizado são reconhecidos e divulgados de acor-
do com a NBC TG 32 – Tributos sobre o Lucro. 

 

Depreciação 
 

43. Cada componente de um item do ativo imobilizado com custo 
significativo em relação ao custo total do item deve ser depreciado 
separadamente. 

 

44. A entidade aloca o valor inicialmente reconhecido de um item 
do ativo imobilizado aos componentes significativos desse item e os 
deprecia separadamente. Por exemplo, pode ser adequado depreciar 
separadamente a estrutura e os motores de aeronave, seja ela de pro-
priedade da entidade ou obtida por meio de operação de arrendamento 
mercantil financeiro. De forma similar, se o arrendador adquire um 
ativo imobilizado que esteja sujeito a arrendamento mercantil opera-
cional, pode ser adequado depreciar separadamente os montantes rela-
tivos ao custo daquele item que sejam atribuíveis a condições do con-
trato de arrendamento mercantil favoráveis ou desfavoráveis em rela-
ção a condições de mercado. 

 

45. Um componente significativo de um item do ativo imobiliza-
do pode ter a vida útil e o método de depreciação que sejam os mes-
mos que a vida útil e o método de depreciação de outro componente 
significativo do mesmo item. Esses componentes podem ser agrupa-
dos no cálculo da despesa de depreciação.  

 

46. Conforme a entidade deprecia separadamente alguns compo-
nentes de um item do ativo imobilizado, também deprecia separada-
mente o remanescente do item. Esse remanescente consiste em com-
ponentes de um item que não são individualmente significativos. Se a 
entidade possui expectativas diferentes para essas partes, técnicas de 
aproximação podem ser necessárias para depreciar o remanescente de 
forma que represente fidedignamente o padrão de consumo e/ou a vida 
útil desses componentes.  
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47. A entidade pode escolher depreciar separadamente os compo-
nentes de um item que não tenham custo significativo em relação ao 
custo total do item. 

 

48. A despesa de depreciação de cada período deve ser reconhe-
cida no resultado a menos que seja incluída no valor contábil de outro 
ativo. 

 

49. A depreciação do período deve ser normalmente reconhecida 
no resultado. No entanto, por vezes os benefícios econômicos futuros 
incorporados no ativo são absorvidos para a produção de outros ativos. 
Nesses casos, a depreciação faz parte do custo de outro ativo, devendo 
ser incluída no seu valor contábil. Por exemplo, a depreciação de má-
quinas e equipamentos de produção é incluída nos custos de produção 
de estoque (ver a NBC TG 16 – Estoques). De forma semelhante, a 
depreciação de ativos imobilizados usados para atividades de desenvol-
vimento pode ser incluída no custo de um ativo intangível reconhecido 
de acordo com a NBC TG 04 – Ativo Intangível. 

 

Valor depreciável e período de depreciação 
 

50. O valor depreciável de um ativo deve ser apropriado de forma 
sistemática ao longo da sua vida útil estimada. 

 

51. O valor residual e a vida útil de um ativo são revisados pelo 
menos ao final de cada exercício e, se as expectativas diferirem das 
estimativas anteriores, a mudança deve ser contabilizada como mu-
dança de estimativa contábil, segundo a NBC TG 23 – Políticas Con-
tábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. 

 

52. A depreciação é reconhecida mesmo que o valor justo do ati-
vo exceda o seu valor contábil, desde que o valor residual do ativo não 
exceda o seu valor contábil. A reparação e a manutenção de um ativo 
não evitam a necessidade de depreciá-lo. 

 

53. O valor depreciável de um ativo é determinado após a dedu-
ção de seu valor residual. Na prática, o valor residual de um ativo 
frequentemente não é significativo e por isso imaterial para o cálculo 
do valor depreciável.  
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54. O valor residual de um ativo pode aumentar. A despesa de 
depreciação será zero enquanto o valor residual subsequente for igual 
ou superior ao seu valor contábil. 

 

55. A depreciação do ativo se inicia quando este está disponível 
para uso, ou seja, quando está no local e em condição de funciona-
mento na forma pretendida pela administração. A depreciação de um 
ativo deve cessar na data em que o ativo é classificado como mantido 
para venda (ou incluído em um grupo de ativos classificado como 
mantido para venda de acordo com a NBC TG 31 – Ativo Não Circu-
lante Mantido para Venda e Operação Descontinuada) ou, ainda, na 
data em que o ativo é baixado, o que ocorrer primeiro. Portanto, a 
depreciação não cessa quando o ativo se torna ocioso ou é retirado do 
uso normal, a não ser que o ativo esteja totalmente depreciado. No 
entanto, de acordo com os métodos de depreciação pelo uso, a despesa 
de depreciação pode ser zero enquanto não houver produção. 

 

56. Os benefícios econômicos futuros incorporados no ativo são 
consumidos pela entidade principalmente por meio do seu uso. Porém, 
outros fatores, tais como obsolescência técnica ou comercial e desgas-
te normal enquanto o ativo permanece ocioso, muitas vezes dão ori-
gem à diminuição dos benefícios econômicos que poderiam ter sido 
obtidos do ativo. Consequentemente, todos os seguintes fatores são 
considerados na determinação da vida útil de um ativo: 

a) uso esperado do ativo que é avaliado com base na capacidade 
ou produção física esperadas do ativo; 

b) desgaste físico normal esperado, que depende de fatores ope-
racionais tais como o número de turnos durante os quais o ativo será 
usado, o programa de reparos e manutenção e o cuidado e a manuten-
ção do ativo enquanto estiver ocioso; 

c) obsolescência técnica ou comercial proveniente de mudanças 
ou melhorias na produção, ou de mudança na demanda do mercado 
para o produto ou serviço derivado do ativo. Reduções futuras espera-
das no preço de venda de item que foi produzido usando um ativo 
podem indicar expectativa de obsolescência técnica ou comercial do 
bem, que, por sua vez, pode refletir uma redução dos benefícios eco-
nômicos futuros incorporados no ativo; (4) 

d) limites legais ou semelhantes no uso do ativo, tais como as datas 
de término dos contratos de arrendamento mercantil relativos ao ativo. 
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57. A vida útil de um ativo é definida em termos da utilidade es-
perada do ativo para a entidade. A política de gestão de ativos da enti-
dade pode considerar a alienação de ativos após um período determi-
nado ou após o consumo de uma proporção específica de benefícios 
econômicos futuros incorporados no ativo. Por isso, a vida útil de um 
ativo pode ser menor do que a sua vida econômica. A estimativa da 
vida útil do ativo é uma questão de julgamento baseado na experiência 
da entidade com ativos semelhantes. 

 

58. Terrenos e edifícios são ativos separáveis e são contabilizados 
separadamente, mesmo quando sejam adquiridos conjuntamente. Com 
algumas exceções, como as pedreiras e os locais usados como aterro, 
os terrenos têm vida útil ilimitada e, portanto, não são depreciados. Os 
edifícios têm vida útil limitada e, por isso, são ativos depreciáveis. O 
aumento de valor de um terreno no qual um edifício esteja construído 
não afeta o valor contábil do edifício. 

 

59. Se o custo do terreno incluir custos de desmontagem, remoção 
e restauração do local, essa porção do valor contábil do terreno é depre-
ciada durante o período de benefícios obtidos ao incorrer nesses custos. 
Em alguns casos, o próprio terreno pode ter vida útil limitada, sendo 
depreciado de modo a refletir os benefícios a serem dele retirados. 

 

Método de depreciação 
 

60. O método de depreciação utilizado reflete o padrão de con-
sumo pela entidade dos benefícios econômicos futuros. 

 

61. O método de depreciação aplicado a um ativo deve ser revi-
sado pelo menos ao final de cada exercício e, se houver alteração sig-
nificativa no padrão de consumo previsto, o método de depreciação 
deve ser alterado para refletir essa mudança. Tal mudança deve ser 
registrada como mudança na estimativa contábil, de acordo com a 
NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retifica-
ção de Erro. 

 

62. Vários métodos de depreciação podem ser utilizados para a-
propriar de forma sistemática o valor depreciável de um ativo ao lon-
go da sua vida útil. Tais métodos incluem o método da linha reta, o 
método dos saldos decrescentes e o método de unidades produzidas. A 
depreciação pelo método linear resulta em despesa constante durante a 
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vida útil do ativo, caso o seu valor residual não se altere. O método 
dos saldos decrescentes resulta em despesa decrescente durante a vida 
útil. O método de unidades produzidas resulta em despesa baseada no 
uso ou produção esperados. A entidade seleciona o método que me-
lhor reflita o padrão do consumo dos benefícios econômicos futuros 
esperados incorporados no ativo. Esse método é aplicado consistente-
mente entre períodos, a não ser que exista alteração nesse padrão. 

 
62A. O método de depreciação que se baseia na receita que é gerada 

pela atividade que inclui a utilização de ativo não é apropriado. A receita 
gerada pela atividade que inclui o uso de ativo reflete, geralmente, outros 
fatores além do consumo dos benefícios econômicos do ativo. Por exem-
plo, a receita é afetada por outros insumos e processos, atividades de 
venda e mudanças nos volumes e preços de vendas. O componente de 
preço da receita pode ser afetado pela inflação, o que não tem qualquer 
influência sobre a maneira como o ativo é consumido. (4) 

 
Redução ao valor recuperável de ativos 
 
63. Para determinar se um item do ativo imobilizado está com 

parte de seu valor irrecuperável, a entidade aplica a NBC TG 01 – Re- 
dução ao Valor Recuperável de Ativos. Essa Norma determina como a 
entidade deve revisar o valor contábil de seus ativos, como determinar 
o seu valor recuperável e quando reconhecer ou reverter perda por 
redução ao valor recuperável. 

 
64. Eliminado. 
 
Indenização de perda por desvalorização 
 
65. A indenização de terceiros por itens do ativo imobilizado que 

tenham sido desvalorizados, perdidos ou abandonados deve ser reco-
nhecida no resultado quando a indenização se tornar recebível.  

 
66. Desvalorizações ou perdas de itens do ativo imobilizado, pa-

gamentos ou reclamações relativas a indenizações de terceiros e qual-
quer aquisição ou construção posterior de ativos de substituição são 
eventos econômicos separados, contabilizados separadamente con-
forme abaixo:  

a) as desvalorizações de itens do ativo imobilizado são reconhe-
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cidas de acordo com a NBC TG 01; 
b) a baixa de itens do ativo imobilizado obsoletos ou alienados é 

determinada de acordo com esta Norma; 
c) a indenização de terceiros por itens do ativo imobilizado que 

tenham sido desvalorizados, perdidos ou abandonados é reconhecida 
no resultado quando a indenização se tornar recebível; e 

d) o custo de itens do ativo imobilizado restaurados, adquiridos 
ou construídos para reposição é determinado de acordo com esta 
Norma. 

 
Baixa 
 
67. O valor contábil de um item do ativo imobilizado deve ser 

baixado: 
a) por ocasião de sua alienação; ou 
b) quando não há expectativa de benefícios econômicos futuros 

com a sua utilização ou alienação. 
 
68. Ganhos ou perdas decorrentes da baixa de um item do ativo 

imobilizado devem ser reconhecidos no resultado quando o item é 
baixado (a menos que a NBC TG 06 – Operações de Arrendamento 
Mercantil exija de outra forma em operação de venda e leaseback). Os 
ganhos não devem ser classificados como receita de venda. 

 
68A. Entretanto, a entidade que, durante as suas atividades opera-

cionais, normalmente vende itens do ativo imobilizado que eram manti-
dos para aluguel a terceiros deve transferir tais ativos para o estoque pelo 
seu valor contábil quando os ativos deixam de ser alugados e passam a 
ser mantidos para venda. Passam a ser considerados, daí para frente, co-
mo estoques e se sujeitam aos requisitos da NBC TG 16 – Estoques. As 
receitas advindas da venda de tais ativos devem ser reconhecidas como 
receita de acordo com a NBC TG 30 – Receitas. A NBC TG 31 – Ativo 
Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada não se 
aplica quando os ativos que são mantidos para venda durante as ativida-
des operacionais são transferidos para os estoques. 

 
69. Existem várias formas de alienação de um item do ativo imo-

bilizado (p. ex., venda, arrendamento mercantil financeiro ou doação). 
Para determinar a data da alienação do item, a entidade deve aplicar os 
critérios da NBC TG 30 – Receitas para reconhecer a receita advinda 
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da venda de bens. A NBC TG 06 – Operações de Arrendamento Mer-
cantil aplica-se à alienação em operação de venda e leaseback. 

 
70. Se, de acordo com o princípio do reconhecimento previsto no 

item 7, a entidade reconhecer no valor contábil de um item do ativo 
imobilizado o custo de substituição de parte do item, deve baixar o 
valor contábil da parte substituída, independentemente de a parte subs-
tituída estar sendo depreciada separadamente ou não. Se a apuração 
desse valor contábil não for praticável para a entidade, esta pode utili-
zar o custo de substituição como indicador do custo da parcela substi-
tuída na época em que foi adquirida ou construída. 

 
71. Os ganhos ou perdas decorrentes da baixa de um item do ati-

vo imobilizado devem ser determinados pela diferença entre o valor 
líquido da alienação, se houver, e o valor contábil do item. 

 
72. A importância a receber pela alienação de um item do ativo 

imobilizado deve ser reconhecida inicialmente pelo seu valor justo. Se 
esse pagamento for a prazo, a consideração recebida deve ser reconhe-
cida inicialmente pelo valor equivalente a vista (ver a NBC TG 12 – 
Ajuste a Valor Presente e a NBC TG 08 – Custos de Transação e Prê-
mios na Emissão de Títulos e Valores Mobiliários). A diferença entre 
o valor nominal da remuneração e seu valor presente deve ser reco-
nhecida como receita de juros, de acordo com a NBC TG 30 – Recei-
tas, refletindo o efetivo rendimento do valor a receber. 

 
Divulgação 
 
73. As demonstrações contábeis devem divulgar, para cada classe 

de ativo imobilizado: 
a) os critérios de mensuração utilizados para determinar o valor 

contábil bruto; 
b) os métodos de depreciação utilizados; 
c) as vidas úteis ou as taxas de depreciação utilizadas; 
d) o valor contábil bruto e a depreciação acumulada (mais as per-

das por redução ao valor recuperável acumuladas) no início e no final 
do período; e 

e) a conciliação do valor contábil no início e no final do período 
demonstrando: 

i) adições; 
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ii) ativos classificados como mantidos para venda ou incluí-
dos em um grupo classificados como mantidos para venda de a-
cordo com a NBC TG 31 – Ativo Não Circulante Mantido para 
Venda e Operação Descontinuada e outras baixas; 

iii) aquisições por meio de combinações de negócios; 
iv) aumentos ou reduções decorrentes de reavaliações nos 

termos dos itens 31, 39 e 40 e perdas por redução ao valor recu-
perável de ativos reconhecidas ou revertidas diretamente no pa-
trimônio líquido de acordo com a NBC TG 01 – Redução ao Va-
lor Recuperável de Ativos; 

v) provisões para perdas de ativos, reconhecidas no resulta-
do, de acordo com a NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperá-
vel de Ativos; 

vi) reversão de perda por redução ao valor recuperável de a-
tivos, apropriada no resultado, de acordo com a NBC TG 01 – 
Redução ao Valor Recuperável de Ativos; 

vii) depreciações; 
viii) variações cambiais líquidas geradas pela conversão das 

demonstrações contábeis da moeda funcional para a moeda de a-
presentação, incluindo a conversão de uma operação estrangeira 
para a moeda de apresentação da entidade; e 

ix) outras alterações. 
 
74. As demonstrações contábeis também devem divulgar: 
a) a existência e os valores contábeis de ativos cuja titularidade é res-

trita, como os ativos imobilizados formalmente ou na essência oferecidos 
como garantia de obrigações e os adquiridos mediante operação de leasing 
conforme a NBC TG 06 – Operações de Arrendamento Mercantil; 

b) o valor dos gastos reconhecidos no valor contábil de um item 
do ativo imobilizado durante a sua construção; 

c) o valor dos compromissos contratuais advindos da aquisição de 
ativos imobilizados; e 

d) se não for divulgada separadamente no corpo da demonstração 
do resultado, o valor das indenizações de terceiros por itens do ativo 
imobilizado que tenham sido desvalorizados, perdidos ou abandona-
dos, incluído no resultado. 

 
75. A seleção do método de depreciação e a estimativa da vida ú-

til dos ativos são questões de julgamento. Por isso, a divulgação dos 
métodos adotados e das estimativas das vidas úteis ou das taxas de 
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depreciação fornece aos usuários das demonstrações contábeis infor-
mação que lhes permite revisar as políticas selecionadas pela adminis-
tração e facilita comparações com outras entidades. Por razões seme-
lhantes, é necessário divulgar: 

a) a depreciação, quer reconhecida no resultado, quer como parte 
do custo de outros ativos, durante o período; e 

b) a depreciação acumulada no final do período. 
 
76. De acordo com a NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança 

de Estimativa e Retificação de Erro, a entidade deve divulgar a natu-
reza e o efeito de uma mudança de estimativa contábil que tenha im-
pacto no período corrente ou em períodos subsequentes. Relativamen-
te aos ativos imobilizados, tal divulgação pode resultar de mudanças 
de estimativas relativas a: 

a) valores residuais; 
b) custos estimados de desmontagem, remoção ou restauração de 

itens do ativo imobilizado; 
c) vidas úteis; e 
d) métodos de depreciação. 
 
77. Caso os itens do ativo imobilizado sejam contabilizados a valo-

res reavaliados, quando isso for permitido legalmente, a entidade deve 
divulgar, além das divulgações exigidas pela NBC TG 46, o seguinte: (2) 

a) a data efetiva da reavaliação; 
b) se foi ou não utilizado avaliador independente; 
c) Eliminada. (2) 

d) Eliminada. (2) 

e) para cada classe de ativo imobilizado reavaliado, o valor con-
tábil que teria sido reconhecido se os ativos tivessem sido contabiliza-
dos de acordo com o método de custo; e 

(a) a reserva de reavaliação, indicando a mudança do período e 
quaisquer restrições na distribuição do saldo aos acionistas. 

 
78. De acordo com a NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperá-

vel de Ativos, a entidade deve divulgar informações sobre ativos imo-
bilizados que perderam o seu valor, além das informações exigidas no 
item 73(e) (iv)-(vi). 
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79. Os usuários das demonstrações contábeis também podem en-
tender que as informações seguintes são relevantes para as suas neces-
sidades: 

a) o valor contábil do ativo imobilizado que esteja temporaria-
mente ocioso; 

b) o valor contábil bruto de qualquer ativo imobilizado totalmente 
depreciado que ainda esteja em operação; 

c) o valor contábil de ativos imobilizados retirados de uso ativo e 
não classificados como mantidos para venda de acordo com a NBC 
TG 31 – Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Des-
continuada; e 

d) o valor justo do ativo imobilizado quando este for material-
mente diferente do valor contábil apurado pelo método do custo. 

 
Por isso, as entidades são encorajadas a divulgar esses valores. 
 
Disposição transitória 
 
80. Os requisitos dos itens 24 a 26, relativos à mensuração inicial 

de item do ativo imobilizado adquirido mediante permuta de ativos, 
devem ser aplicados prospectivamente apenas a transações após a 
adoção desta Norma pela entidade. 

 
80A. Eliminado. (4) 

 
80B. No período em que são aplicadas, pela primeira vez, as alte-

rações pertinentes a plantas portadoras, a entidade não precisa divul-
gar as informações quantitativas exigidas pelo item 28(f) da NBC TG 
23 para o período atual. No entanto, a entidade deve apresentar as 
informações quantitativas exigidas pelo item 28(f) da NBC TG 23 
para cada período anterior apresentado. (4) 

 
80C. A entidade pode optar por mensurar um item de plantas por-

tadoras pelo seu valor justo no início do período mais antigo apresen-
tado nas demonstrações contábeis relativas ao período de reporte em 
que a entidade aplicar as alterações pertinentes a plantas portadoras 
pela primeira vez e usar esse valor justo como custo atribuído (deemed 
cost) nessa data. Qualquer diferença entre o valor contábil anterior e o 
valor justo deve ser reconhecida em lucros acumulados no início do 
período mais antigo apresentado. (4) 
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Em razão dessas alterações, as disposições não alteradas desta 

norma são mantidas e a sigla da NBC TG 27 (R2), publicada no DOU, 
Seção 1, de 1º/12/2014, passa a ser NBC TG 27 (R3). 

 
As alterações desta norma entram em vigor na data de sua publi-

cação, aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro 
de 2016. 

 
Brasília, 23 de outubro de 2015. 
 
José Martonio Alves Coelho – Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Publicada no DOU, de 04-08-2009. 
(2) Alterações introduzidas pela NBC TG 27 (R1), publicada no DOU de 20-12-2013. 
(3) Alterações introduzidas pela NBC TG 27 (R2), publicada no DOU de 1º-12-2014. 
(4) Alterações introduzidas pela NBC TG 27 (R3), publicada no DOU de 06-11-2015. 
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NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 
NBC TG 28 (R3) – PROPRIEDADE PARA 

INVESTIMENTO  
 
A letra R mais o número que identifica sua alteração (R1, R2, ...) foi adicionada à sigla da 
Norma para identificar o número da consolidação e facilitar a pesquisa no site do CFC. As 
citações desta Norma em outras é identifica pela sua sigla sem a referência a R1, R2, pois, essas 
referências são sempre da norma em vigor, evitando, assim, que em cada alteração da norma 
não haja necessidade de se ajustar as citações em outras normas. 

 
Índice Item 
OBJETIVO 1 
ALCANCE 2 – 4 
DEFINIÇÕES 5 – 15 
RECONHECIMENTO 16 – 19 
MENSURAÇÃO NO RECONHECIMENTO 20 – 29 
MENSURAÇÃO APÓS RECONHECIMENTO 30 – 56  
Política contábil 30 – 32C 
Método do valor justo 33 – 55 
     Incapacidade de determinar confiavelmente o valor justo 53 – 55 
Método do custo 56 
TRANSFERÊNCIA 57 – 65 
ALIENAÇÃO 66 – 73 
DIVULGAÇÃO 74 – 79  
Método do valor justo e método do custo 74 – 79 
     Método do valor justo 76 – 78 
     Método do custo 79 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 80 – 84  
Método do valor justo 80 – 82  
Método do custo 83 – 84 

 
Objetivo 
 
1. O objetivo desta Norma é estabelecer o tratamento contábil de 

propriedades para investimento e respectivos requisitos de divulgação. 
 
Alcance 
 
2. Esta Norma deve ser aplicada no reconhecimento, mensuração 

e divulgação de propriedades para investimento. 
 
3. Entre outras coisas, esta Norma aplica-se à mensuração nas de-

monstrações contábeis de arrendatário de propriedades para investimento 
mantidas em arrendamento contabilizado como arrendamento financeiro 
e à mensuração nas demonstrações contábeis do arrendador de proprieda-



 831

des para investimento disponibilizadas ao arrendatário em arrendamento 
operacional. Esta Norma não trata de assuntos cobertos pela NBC TG 06 
– Operações de Arrendamento Mercantil, incluindo: 

a) classificação de arrendamentos como arrendamento financeiro 
ou arrendamento operacional; 

b) reconhecimento de lucros de arrendamentos resultantes de propri-
edades para investimento (ver também NBC TG 30 – Receitas); 

c) mensuração, nas demonstrações contábeis do arrendatário, de 
interesse em propriedade mantida sob contrato contabilizado como 
arrendamento operacional; 

d) mensuração, nas demonstrações contábeis do arrendador, do 
seu investimento líquido em arrendamento financeiro; 

e) contabilização de transações de venda e retro-arrendamento 
(leaseback); e 

f) divulgação de arrendamento financeiro e de arrendamento ope-
racional. 

 

4. Esta Norma não se aplica a: 
a) ativos biológicos relacionados com a atividade agrícola (ver 

NBC TG 29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola e NBC TG 27 – 
Ativo Imobilizado); e (4) 

b) direitos sobre reservas minerais tais como carvão mineral, pe-
tróleo, gás natural e recursos semelhantes não renováveis. 

 

Definições 
 

5. Os termos que se seguem são usados nesta Norma com os sig-
nificados especificados: 

 

Valor contábil é o montante pelo qual um ativo é reconhecido no 
balanço patrimonial. 

 

Custo é o montante de caixa ou equivalentes de caixa pago ou o 
valor justo de outra contraprestação dada para adquirir um ativo no 
momento da sua aquisição ou construção ou, quando aplicável, o mon-
tante atribuído àquele ativo quando inicialmente reconhecido em con-
sonância com requerimentos específicos de outras normas, por exem-
plo, NBC TG 10 – Pagamento Baseado em Ações. 

 

Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo 
ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação 
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não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. 
(Ver NBC TG 46 – Mensuração do Valor Justo). (2) 

 

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edifí-
cio – ou parte de edifício – ou ambos) mantida (pelo proprietário ou 
pelo arrendatário em arrendamento financeiro) para auferir aluguel ou 
para valorização do capital ou para ambas, e não para: 

a) uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para 
finalidades administrativas; ou  

b) venda no curso ordinário do negócio. 
 

Propriedade ocupada pelo proprietário é a propriedade mantida 
(pelo proprietário ou pelo arrendatário sob arrendamento financeiro) 
para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para 
finalidades administrativas. 

 

Classificação de propriedade como propriedade para inves-
timento ou propriedade ocupada pelo proprietário(3) 

 

6. Uma propriedade que seja mantida por arrendatário sob arren-
damento operacional pode ser classificada e contabilizada como pro-
priedade para investimento se, e apenas se, a propriedade iria de outra 
forma satisfazer à definição de propriedade para investimento e o ar-
rendatário usar o método do valor justo definido nos itens 33 a 55 para 
o ativo reconhecido. Essa alternativa de classificação deve ser analisa-
da propriedade a propriedade. Entretanto, uma vez escolhida essa al-
ternativa de classificação para um interesse em propriedade desse 
gênero mantido sob arrendamento operacional, todas as propriedades 
classificadas como propriedade para investimento devem ser contabi-
lizadas usando o método do valor justo. Quando essa alternativa de 
classificação for escolhida, qualquer interesse assim classificado é 
incluído nas divulgações exigidas nos itens 74 a 78. 

 

7. As propriedades para investimento são mantidas para obter 
rendas ou para valorização do capital ou para ambas, e por isso classi-
ficadas no subgrupo Investimentos, dentro do Ativo Não Circulante. 
Por isso, uma propriedade para investimento gera fluxos de caixa al-
tamente independentes dos outros ativos mantidos pela entidade. Isso 
distingue as propriedades para investimento de propriedades ocupadas 
pelos proprietários. A produção ou fornecimento de bens ou serviços 
(ou o uso de propriedades para finalidades administrativas) gera flu-
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xos de caixa que são atribuíveis não apenas às propriedades, mas tam-
bém a outros ativos usados no processo de produção ou de forneci-
mento. A NBC TG 27 – Ativo Imobilizado aplica-se a propriedades 
ocupadas pelos proprietários. 

 

8. O que se segue são exemplos de propriedades para investimento: 
a) terrenos mantidos para valorização de capital a longo prazo e 

não para venda a curto prazo no curso ordinário dos negócios; 
b) terrenos mantidos para futuro uso correntemente indetermina-

do (se a entidade não tiver determinado que usará o terreno como pro-
priedade ocupada pelo proprietário ou para venda a curto prazo no 
curso ordinário do negócio, o terreno é considerado como mantido 
para valorização do capital); 

c) edifício que seja propriedade da entidade (ou mantido pela en-
tidade em arrendamento financeiro) e que seja arrendado sob um ou 
mais arrendamentos operacionais; 

d) edifício que esteja desocupado, mas mantido para ser arrenda-
do sob um ou mais arrendamentos operacionais; 

e) propriedade que esteja sendo construída ou desenvolvida para 
futura utilização como propriedade para investimento. 

 

9. Seguem-se exemplos de itens que não são propriedades para 
investimento, estando, por isso, fora do alcance desta Norma: 

a) propriedade destinada à venda no decurso ordinário das ativi-
dades ou em vias de construção ou desenvolvimento para tal venda 
(ver NBC TG 16 – Estoques), como, por exemplo, propriedade adqui-
rida exclusivamente com vista à alienação subsequente no futuro pró-
ximo ou para desenvolvimento e revenda; 

b) propriedade em construção ou desenvolvimento por conta de 
terceiros (ver NBC TG 17 – Contratos de Construção); 

c) propriedade ocupada pelo proprietário (ver NBC TG 27), in-
cluindo (entre outras coisas) propriedade mantida para uso futuro co-
mo propriedade ocupada pelo proprietário, propriedade mantida para 
desenvolvimento futuro e uso subsequente como propriedade ocupada 
pelo proprietário, propriedade ocupada por empregados (paguem ou 
não aluguéis a taxas de mercado) e propriedade ocupada pelo proprie-
tário no aguardo de alienação; 

d) eliminado; 
e) propriedade que é arrendada a outra entidade sob arrendamento 

financeiro. 
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10. Algumas propriedades compreendem uma parte que é manti-
da para obter rendimentos ou para valorização de capital e outra parte 
que é mantida para uso na produção ou fornecimento de bens ou ser-
viços ou para finalidades administrativas. Se essas partes puderem ser 
vendidas separadamente (ou arrendadas separadamente sob arrenda-
mento financeiro), a entidade contabiliza as partes separadamente. Se 
as partes não puderem ser vendidas separadamente, a propriedade só é 
propriedade para investimento se uma parte insignificante for mantida 
para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para 
finalidades administrativas. 

 

11. Em alguns casos, a entidade proporciona serviços de apoio aos 
ocupantes da propriedade que ela mantenha. A entidade trata tal propri-
edade como propriedade para investimento se os serviços forem insigni-
ficantes em relação ao acordo como um todo. Um exemplo é quando o 
proprietário de edifício de escritórios proporciona serviços de segurança 
e de manutenção aos arrendatários que ocupam o edifício. 

 

12. Em outros casos, os serviços prestados são significativos. Por 
exemplo, se a entidade possui e administra um hotel, os serviços pro-
porcionados aos hóspedes são significativos para o acordo como um 
todo. Por isso, o hotel administrado pelo proprietário é propriedade 
ocupada pelo proprietário e não propriedade para investimento. 

 

13. Pode ser difícil determinar se os serviços de apoio são ou não tão 
significativos para que uma propriedade não se qualifique como proprie-
dade para investimento. Por exemplo, o proprietário de hotel por vezes 
transfere algumas responsabilidades a terceiros sob contrato de gestão. Os 
termos de tais contratos variam amplamente. Em um extremo, a posição 
do proprietário pode, em essência, ser a de um investidor passivo. No 
outro extremo, o proprietário pode simplesmente ter terceirizado funções 
do dia a dia, embora ficando com significativa exposição aos riscos das 
variações dos fluxos de caixa gerados pelas operações do hotel. 

 

14.É necessário julgamento para determinar se a propriedade se 
qualifica como propriedade para investimento. A entidade desenvolve 
critérios para que possa exercer esse julgamento consistentemente de 
acordo com a definição de propriedade para investimento e com a 
relacionada orientação dos itens 7 a 13. O item 75(c) exige que a enti-
dade divulgue esses critérios quando a classificação for difícil. 
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14A. É necessário também julgamento para determinar se a 
aquisição da propriedade de investimento é a aquisição de ativo, grupo de 
ativos ou combinação de negócios ao alcance da NBC TG 15 – 
Combinação de Negócios. Deve ser feita referência à NBC TG 15 para 
determinar se é uma combinação de negócios. Os itens 7 a 14 desta 
Norma discutem se a propriedade é propriedade ocupada pelo 
proprietário ou propriedade para investimento e não para determinar se a 
aquisição da propriedade é uma combinação de negócios, tal como 
definido na NBC TG 15. Determinar se uma transação específica atende à 
definição de combinação de negócios, tal como definido na NBC TG 15, 
e inclui uma propriedade para investimento, tal como definido nesta 
Norma, requer a aplicação separada de ambas as normas. (3) 

 

15. Em alguns casos, a entidade possui propriedade que está ar-
rendada e ocupada por sua controladora ou por outra controlada. A 
propriedade não se qualifica como propriedade para investimento nas 
demonstrações contábeis consolidadas, porque a propriedade está 
ocupada pelo proprietário sob a perspectiva do grupo. Porém, da pers-
pectiva da entidade que a possui, tal propriedade é propriedade para 
investimento se satisfizer a definição do item 5. Por isso, o arrendador 
trata a propriedade como propriedade para investimento nas suas de-
monstrações contábeis individuais. 

 

Reconhecimento 
 

16. A propriedade para investimento deve ser reconhecida como 
ativo quando, e apenas quando: 

a) for provável que os benefícios econômicos futuros associados 
à propriedade para investimento fluirão para a entidade; e 

b) o custo da propriedade para investimento possa ser mensurado 
confiavelmente. 

 

17. A entidade avalia segundo esse princípio de reconhecimento 
todos os custos da propriedade para investimento no momento em que 
eles são incorridos. Esses custos incluem custos inicialmente incorri-
dos para adquirir uma propriedade para investimento e custos incorri-
dos subsequentemente para adicionar a, substituir partes de, ou prestar 
manutenção à propriedade. 

 

18. Segundo o princípio de reconhecimento do item 16, a entida-
de não reconhece no valor contábil da propriedade para investimento 
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os custos de serviços diários da propriedade. Pelo contrário, esses 
custos são reconhecidos na demonstração do resultado quando incor-
ridos. Os custos de serviços diários são basicamente os custos da mão 
de obra e dos bens consumíveis, e podem incluir o custo de pequenas 
peças. A finalidade dessas despesas é muitas vezes descrita como sen-
do para "reparo e manutenção” da propriedade. 

 
19. Partes de propriedades para investimento podem ter sido ad-

quiridas por substituição. Por exemplo, as paredes interiores podem 
ser substituições das paredes originais. Segundo o princípio do reco-
nhecimento, a entidade reconhece no valor contábil de propriedade 
para investimento o custo da parte de substituição da propriedade para 
investimento existente no momento em que o custo é incorrido se os 
critérios de reconhecimento forem cumpridos. O valor contábil das 
partes que são substituídas é baixado de acordo com as disposições de 
baixa desta Norma. 

 
Mensuração no reconhecimento 
 
20. A propriedade para investimento deve ser inicialmente men-

surada pelo seu custo. Os custos de transação devem ser incluídos na 
mensuração inicial. 

 
21. O custo de uma propriedade para investimento comprada 

compreende o seu preço de compra e qualquer dispêndio diretamente 
atribuível. Os dispêndios diretamente atribuíveis incluem, por exem-
plo, as remunerações profissionais de serviços legais, impostos de 
transferência de propriedade e outros custos de transação. 

 

22. Eliminado. 
 

23. O custo de uma propriedade para investimento não é aumen-
tado por: 

a) custos de início de atividades (start-up) (a não ser que sejam 
necessários para trazer a propriedade à condição necessária para que 
seja capaz de funcionar da forma pretendida pela administração); 

b) perdas operacionais incorridas antes de a propriedade para in-
vestimento ter atingido o nível de ocupação previsto; ou 

c) quantidades anormais de material, mão de obra ou outros re-
cursos consumidos incorridos na construção ou desenvolvimento da 
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propriedade. 
 

24. Se o pagamento de uma propriedade para investimento for a 
prazo, o seu custo é o equivalente ao valor à vista. A diferença entre 
esta quantia e os pagamentos totais é reconhecida como despesa fi-
nanceira durante o período do crédito. 

 

25. O custo inicial do interesse em propriedade mantido em arren-
damento e classificado como propriedade para investimento deve ser o 
estabelecido para arrendamento financeiro no item 20 da NBC TG 06 – 
Operações de Arrendamento Mercantil, isto é, o ativo deve ser reconhe-
cido pelo menor entre o valor justo da propriedade e o valor presente 
dos pagamentos mínimos do arrendamento. Montante equivalente deve 
ser reconhecido como passivo de acordo com o mesmo item. 

 

26. Qualquer prêmio pago por arrendamento é tratado como parte 
dos pagamentos mínimos do arrendamento para essa finalidade, e é, 
portanto, incluído no custo do ativo, mas excluído do passivo. Se um 
interesse em propriedade mantido sob arrendamento for classificado 
como propriedade para investimento, o item contabilizado pelo valor 
justo é esse interesse e não a propriedade subjacente. Orientação sobre 
mensuração do valor justo de interesse em propriedade é desenvolvida 
no método do valor justo nos itens 33 a 35, 40, 41, 48, 50 e 52 e na 
NBC TG 46. Essa orientação também é relevante para a determinação 
do valor justo quando esse valor é usado como custo para finalidades 
do reconhecimento inicial. (2) 

 

27. Uma ou mais propriedades para investimento podem ser ad-
quiridas em troca de um ativo ou ativos não monetários, ou em uma 
combinação de ativos monetários e não monetários. A discussão se-
guinte refere-se à troca de ativo não monetário por outro, mas também 
se aplica a todas as trocas descritas na frase anterior. O custo de tal 
propriedade para investimento é mensurado pelo valor justo a menos 
que (a) a transação de troca careça de substância comercial ou (b) nem 
o valor justo do ativo recebido nem o valor justo do ativo cedido se-
jam confiavelmente mensuráveis. O ativo adquirido é mensurado des-
sa forma mesmo que a entidade não possa imediatamente baixar o 
ativo cedido. Se o ativo adquirido não for mensurado pelo valor justo, 
o seu custo é mensurado pelo valor contábil do ativo cedido. 
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28. A entidade deve determinar se a operação de troca é, na subs-
tância, de natureza comercial considerando a extensão em que espera 
que os seus fluxos de caixa futuros sejam alterados como resultado da 
transação. A operação de troca tem natureza comercial se: 

a) a configuração (risco, oportunidade e valor) dos fluxos de cai-
xa do ativo recebido diferir da configuração dos fluxos de caixa do 
ativo cedido; ou 

b) o valor específico para a entidade relativo à parte das operações 
da entidade afetadas pela transação se altera como resultado da troca; e 

c) a diferença em (a) ou (b) é significativa em relação ao valor 
justo dos ativos trocados. 

 

Para a finalidade de determinar se a transação de troca tem natu-
reza comercial, o valor específico para a entidade relativo à parte das 
operações da entidade afetada pela transação deve refletir os fluxos de 
caixa após os impostos. O resultado dessas análises pode ser claro sem 
que a entidade tenha de efetuar cálculos detalhados. 

 

29. O valor justo de ativo é confiavelmente mensurável se (a) a 
variabilidade na faixa de mensurações razoáveis do valor justo não for 
significativa para esse ativo ou (b) as probabilidades de várias estima-
tivas dentro dessa faixa puderem ser razoavelmente avaliadas e utili-
zadas na mensuração do valor justo. Caso a entidade seja capaz de 
mensurar com confiabilidade o valor justo tanto do ativo recebido 
como do ativo cedido, então o valor justo do ativo cedido é usado para 
mensurar o custo do ativo recebido, a não ser que o valor justo do 
ativo recebido seja mais claramente evidente. (2) 

 

Mensuração após reconhecimento 
 

Política contábil 
 

30. Com as exceções indicadas nos itens 32A a 34, a entidade de-
ve escolher como sua política contábil ou o método do valor justo nos 
itens 33 a 55 ou o método do custo no item 56 e deve aplicar essa 
política a todas as suas propriedades para investimento. 

 

31. A NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa 
e Retificação de Erro afirma que uma alteração voluntária na política 
contábil deve ser feita apenas se a alteração resultar numa apresenta-
ção mais apropriada das operações, de outros acontecimentos ou de 
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condições nas demonstrações contábeis da entidade. É altamente im-
provável que uma alteração do método do valor justo para o método 
do custo resulte numa apresentação mais apropriada. 

 

32. Esta Norma exige que todas as entidades mensurem o valor 
justo de propriedades para investimento para a finalidade de mensura-
ção (se a entidade usar o método do valor justo) ou de divulgação (se 
usar o método do custo). Incentiva-se a entidade, mas não se exige 
dela, a mensurar o valor justo das propriedades para investimento 
tendo por base a avaliação de avaliador independente que tenha quali-
ficação profissional relevante e reconhecida e que tenha experiência 
recente no local e na categoria da propriedade para investimento que 
esteja sendo avaliada. (2) 

 

32A. A entidade pode: 
a) escolher o método do valor justo ou o método do custo para 

todas as propriedades para investimento que suportem passivos que 
pagam retorno diretamente associado ao valor justo de, ou aos retor-
nos de ativos especificados incluindo essa propriedade para investi-
mento; e 

b) escolher o método do valor justo ou o método do custo para 
todas as restantes propriedades para investimento, independentemente 
da escolha feita na alínea (a). 

 

32B. Algumas seguradoras e outras entidades operam fundo de 
propriedades que emite cotas nocionais, com algumas unidades man-
tidas por investidores em contratos associados e outros detidos pela 
entidade. O item 32A não permite que a entidade mensure a proprie-
dade detida pelo fundo parcialmente pelo custo e parcialmente pelo 
valor justo. 

 

32C. Se a entidade escolhe diferentes métodos para as duas cate-
gorias descritas no item 32A, as vendas de propriedade para investi-
mento entre conjuntos de ativos mensurados usando métodos diferen-
tes devem ser reconhecidas pelo valor justo e a alteração cumulativa 
no valor justo deve ser reconhecida no resultado. Em conformidade, se 
a propriedade para investimento for vendida de um conjunto em que 
se usa o método do valor justo para um conjunto em que se usa o mé-
todo do custo, o valor justo da propriedade à data da venda torna-se o 
seu custo considerado. 
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Método do valor justo 
 

33. Após o reconhecimento inicial, a entidade que escolhe o mé-
todo do valor justo deve mensurar todas as suas propriedades para 
investimento pelo valor justo, exceto nos casos descritos no item 53. 

 

34. Quando um interesse em propriedade mantido por arrendatá-
rio em arrendamento operacional for classificado como propriedade 
para investimento segundo o item 6, o item 30 deixa de ser opcional; o 
método do valor justo deve ser aplicado. 

 

35. O ganho ou a perda proveniente de alteração no valor justo de 
propriedade para investimento deve ser reconhecido no resultado do 
período em que ocorra. 

 

36. Eliminado. (2) 

 

37. Eliminado. (2) 
 

38. Eliminado. (2) 
 

39. Eliminado. (2) 
 

40. Ao mensurar o valor justo da propriedade para investimento, 
de acordo com a NBC TG 46, a entidade deve assegurar que o valor 
justo reflete, entre outras, receitas provenientes de arrendamentos 
correntes e outros pressupostos que participantes do mercado utilizari-
am na precificação de propriedade para investimento sob condições 
correntes de mercado. (2) 

 

41. O item 25 especifica a base do reconhecimento inicial do cus-
to de um interesse em propriedade arrendada. O item 33 exige que o 
interesse em propriedade arrendada seja remensurado, se necessário, 
pelo valor justo. Em um arrendamento negociado às taxas de mercado, 
o valor justo de um interesse em propriedade arrendada na aquisição, 
líquido de todos os pagamentos de arrendamento esperados (incluindo 
os relativos a passivos reconhecidos), deve ser zero. Esse valor justo 
não se altera independentemente, para fins contábeis, de um ativo e 
passivo locados serem reconhecidos pelo valor justo ou pelo valor 
presente dos pagamentos mínimos de arrendamento, de acordo com o 
item 20 da NBC TG 06. Assim, remensurar um ativo arrendado para o 
custo de acordo com o item 25 para o valor justo de acordo com o 
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item 33 não deveria resultar em qualquer ganho ou perda inicial, a não 
ser que o valor justo seja mensurado em momentos diferentes. Isso 
pode ocorrer quando for feita a escolha para aplicar o método do valor 
justo após o reconhecimento inicial. 

 

42. Eliminado. (2) 
 

43. Eliminado. (2) 
 

44. Eliminado. (2) 
 
45. Eliminado. (2) 
 

46. Eliminado. (2) 
 

47. Eliminado. (2) 
 

48. Em casos excepcionais, há clara evidência, quando a entidade 
adquire pela primeira vez uma propriedade para investimento (ou 
quando a propriedade existente se torna pela primeira vez propriedade 
para investimento após a alteração em seu uso), de que a variabilidade 
no intervalo de mensurações razoáveis de valor justo seria tão grande, 
e as probabilidades dos vários efeitos tão difíceis de avaliar, que a 
utilidade de uma única mensuração de valor justo é negada. Isso pode 
indicar que o valor justo da propriedade não será mensurável com 
confiabilidade em base contínua (ver item 53). (2) 

 

49. Eliminado. (2) 

 

50. Ao determinar o valor justo da propriedade para investimento, 
a entidade não conta duplamente ativos ou passivos que estejam reco-
nhecidos como ativos ou passivos separados. Por exemplo: 

a) equipamento, tal como elevador ou ar-condicionado, é muitas 
vezes uma parte integrante de edifício e está geralmente incluído no 
valor justo da propriedade para investimento, não sendo reconhecido 
separadamente como ativo imobilizado; 

b) se o escritório for arrendado mobiliado, o valor justo do escri-
tório inclui geralmente o valor justo da mobília, porque o lucro das 
rendas se relaciona com o escritório mobiliado. Quando a mobília for 
incluída no valor justo da propriedade para investimento, a entidade 
não reconhece a mobília como ativo separado; 

c) o valor justo da propriedade para investimento exclui o lucro 
do arrendamento operacional acrescido ou pago antecipadamente, 
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porque a entidade o reconhece como passivo ou ativo separado; 
d) o valor justo da propriedade para investimento mantida em arren-

damento reflete os fluxos de caixa esperados (incluindo a receita contin-
gente que se espera que se torne pagável). Em conformidade, se a avalia-
ção obtida para a propriedade for líquida de todos os pagamentos que se 
espera que sejam feitos, será necessário voltar a adicionar qualquer passi-
vo de arrendamento reconhecido para atingir o valor contábil da proprie-
dade para investimento, utilizando o método do valor justo. 

 

51. Eliminado. (2) 

 

52. Em alguns casos, a entidade espera que o valor presente dos 
seus pagamentos relacionados com uma propriedade para investimen-
to (que não sejam pagamentos relacionados com passivos reconheci-
dos) exceda o valor presente dos respectivos recebimentos de caixa. A 
entidade aplica a NBC TG 25 – Provisões e Passivos Contingentes e 
Ativos Contingentes para determinar se reconhece um passivo e, nesse 
caso, como mensurá-lo. 

 

Incapacidade de determinar confiavelmente o valor justo 
 

53. Há presunção refutável de que a entidade pode confiavelmen-
te mensurar o valor justo de propriedade para investimento em base 
contínua. Porém, em casos excepcionais, quando a entidade adquire 
pela primeira vez uma propriedade para investimento (ou quando a 
propriedade existente se torne pela primeira vez propriedade para in-
vestimento na sequência da conclusão da construção ou do desenvol-
vimento, ou após a alteração de uso), há clara evidência de que o valor 
justo da propriedade para investimento não é mensurável com confia-
bilidade em base contínua. Isso ocorre quando, e apenas quando, o 
mercado de propriedades comparáveis está inativo (por exemplo, há 
poucas transações recentes, preços cotados não são atuais ou preços de 
transação observadas indicam que o vendedor foi forçado a vender) e 
quando não estão disponíveis mensurações alternativas confiáveis de 
valor justo (por exemplo, com base em projeções de fluxos de caixa 
descontados). Se a entidade conclui que o valor justo de propriedade 
para investimento em construção não é mensurável com confiabilida-
de, mas é esperado que o valor justo da propriedade seja mensurável 
com confiabilidade quando a construção for concluída, a propriedade 
para investimento em construção deve ser mensurada ao custo até que 
seu valor justo se torne confiavelmente mensurável ou a construção 
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seja concluída (o que ocorrer primeiro). Se a entidade conclui que o 
valor justo de propriedade para investimento (outra que não uma pro-
priedade para investimento em construção) não é confiavelmente 
mensurável, a entidade mensura essa propriedade para investimento 
usando o método do custo da NBC TG 27 – Ativo Imobilizado. O 
valor residual da propriedade para investimento deve ser assumido 
como sendo zero. A entidade deve aplicar a NBC TG 27 até a aliena-
ção da propriedade para investimento. (2) 

 

53A. Uma vez que a entidade se torne capaz de mensurar confia-
velmente o valor justo de um investimento para propriedade em cons-
trução que tenha sido previamente avaliada ao custo, deve mensurar 
essa propriedade pelo valor justo. Assim que a construção estiver 
completada, presume-se que o valor justo possa ser mensurado confi-
avelmente. Se esse não for o caso, de acordo com o item 53, a proprie- 
dade será contabilizada pelo método do custo de acordo com a NBC 
TG 27 – Ativo Imobilizado. 

 
53B. A presunção de que o valor justo de investimento para pro-

priedade em construção possa ser mensurado confiavelmente pode ser 
refutada somente no reconhecimento inicial. A entidade que tenha 
mensurado um item de investimento para propriedade em construção 
ao valor justo não pode concluir que o valor justo do investimento 
para propriedade quando completado não possa ser mensurado confia-
velmente. 

 
54. Nos casos excepcionais em que a entidade seja compelida, 

pela razão dada no item 53, a mensurar uma propriedade para investi-
mento usando o método do custo de acordo com a NBC TG 27, ela 
mensura todas as suas outras propriedades para investimento pelo 
valor justo, inclusive as propriedades para investimento em constru-
ção. Nesses casos, embora a entidade possa usar o método do custo 
para uma propriedade para investimento, a entidade deve continuar a 
contabilizar cada uma das propriedades restantes usando o método do 
valor justo. 

 
55. Se a entidade tiver previamente mensurado a propriedade pa-

ra investimento pelo valor justo, ela deve continuar a mensurar a pro-
priedade pelo valor justo até a alienação (ou até que a propriedade se 
torne propriedade ocupada pelo proprietário ou a entidade comece a 
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desenvolver a propriedade para subsequente venda no curso ordinário 
do negócio), mesmo que transações de mercado comparáveis se tor-
nem menos frequentes ou que os preços do mercado se tornem menos 
prontamente disponíveis. 

 
Método do custo 
 
56. Após o reconhecimento inicial, a entidade que escolher o mé-

todo do custo deve mensurar todas as suas propriedades para investi-
mento de acordo com os requisitos da NBC TG 27 para esse método, 
exceto aquelas que satisfaçam os critérios de classificação como manti-
das para venda (ou que estejam incluídas em grupo para alienação que 
esteja classificado como mantido para venda) de acordo com a NBC TG 
31 – Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Desconti-
nuada. As propriedades para investimento que satisfaçam os critérios de 
classificação como mantidas para venda (ou que estejam incluídas em 
um grupo para alienação que esteja classificado como mantido para 
venda) devem ser mensuradas de acordo com essa Norma. 

 
Transferência 
 
57. As transferências para ou de propriedades para investimento 

devem ser feitas quando, e apenas quando, houver alteração de uso, 
evidenciada pelo seguinte: 

a) início de ocupação pelo proprietário, para transferência de pro-
priedade para investimento para propriedade ocupada pelo proprietário; 

b) início de desenvolvimento com objetivo de venda, para trans-
ferência de propriedade para investimento para estoque; 

c) fim de ocupação pelo proprietário, para transferência de propri-
edade ocupada pelo proprietário para propriedade para investimento; 

d) começo de arrendamento operacional para outra entidade, para 
transferência de estoques para propriedade para investimento; ou 

e) eliminado. 
 
58. O item 57(b) exige que a entidade transfira a propriedade de 

propriedade para investimento para estoque quando, e apenas quando, 
houver uma alteração no uso, evidenciada pelo começo de desenvolvi-
mento com ao objetivo de venda. Quando a entidade decidir alienar a 
propriedade para investimento sem desenvolvimento, ela continua a tratar 
a propriedade como propriedade para investimento até que seja baixada 
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(eliminada da demonstração da posição financeira) e deixe de tratá-la 
como estoque. De forma semelhante, se a entidade começar a desenvol-
ver de novo a propriedade para investimento existente para futuro uso 
continuado como propriedade para investimento, a propriedade permane-
ce propriedade para investimento, não sendo reclassificada como proprie-
dade ocupada pelo proprietário durante o novo desenvolvimento. 

 

59. Os itens 60 a 65 aplicam-se aos aspectos de reconhecimento e 
mensuração resultantes quando a entidade usa o método do valor justo 
para propriedades para investimento. Quando a entidade usar o méto-
do do custo, as transferências entre propriedades para investimento, 
propriedades ocupadas pelo proprietário e estoque não alteram o valor 
contábil da propriedade transferida e não alteram o custo dessa pro- 
priedade para finalidades de mensuração ou divulgação. 

 

60. Para a transferência de propriedade para investimento escritu-
rada pelo valor justo para propriedade ocupada pelo proprietário ou 
para estoque, o custo considerado da propriedade para subsequente 
contabilização de acordo com a NBC TG 27 ou a NBC TG 16 deve 
ser o seu valor justo à data da alteração de uso. 

 

61. Se o imóvel ocupado pelo proprietário se tornar propriedade para 
investimento que seja escriturada pelo valor justo, a entidade deve aplicar 
a NBC TG 27até a data da alteração de uso. A entidade deve tratar qual-
quer diferença nessa data entre o valor contábil do imóvel de acordo com 
a NBC TG 27e o seu valor justo conforme o item 62. 

 

62. Até a data em que o imóvel ocupado pelo proprietário se torne 
propriedade para investimento escriturada pelo valor justo, a entidade 
deprecia a propriedade e reconhece quaisquer perdas por redução no 
valor recuperável (impairment) que tenham ocorrido. A entidade trata 
qualquer diferença nessa data entre o valor contábil da propriedade de 
acordo com a NBC TG 27 e o seu valor justo da seguinte forma: 

a) qualquer diminuição resultante no valor contábil da proprieda-
de é reconhecida no resultado. Porém, até o ponto em que a quantia 
esteja incluída em reavaliação anteriormente procedida nessa proprie-
dade, a diminuição é debitada contra esse excedente de reavaliação; 

b) qualquer aumento resultante no valor contábil é tratado como 
se segue: 

 
i) até o ponto em que o aumento reverta perda anterior por 
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impairment dessa propriedade, o aumento é reconhecido no resul-
tado. A quantia reconhecida no resultado não pode exceder a 
quantia necessária para repor o valor contábil para o valor contá-
bil que teria sido determinado (líquido de depreciação) caso ne-
nhuma perda por impairment tivesse sido reconhecida;  

ii) qualquer parte remanescente do aumento é creditada dire-
tamente no patrimônio líquido, em ajustes de avaliação patrimo-
nial, como parte dos outros resultados abrangentes. Na alienação 
subsequente da propriedade para investimento, eventual exceden-
te de reavaliação incluído no patrimônio líquido deve ser transfe-
rido para lucros ou prejuízos acumulados, e a transferência do 
saldo remanescente excedente de avaliação também se faz dire-
tamente para lucros ou prejuízos acumulados, e não por via da 
demonstração do resultado. 
 

63. Para uma transferência de estoque para propriedade para in-
vestimento que seja escriturada pelo valor justo, qualquer diferença 
entre o valor justo da propriedade nessa data e o seu valor contábil 
anterior deve ser reconhecida no resultado. 

 
64. O tratamento de transferência de estoque para propriedade pa-

ra investimento que é escriturada pelo valor justo é consistente com o 
tratamento de venda de estoque. 

 
65. Quando a entidade concluir a construção ou o desenvolvi-

mento de propriedade para investimento de construção própria que 
será escriturada pelo valor justo, qualquer diferença entre o valor justo 
da propriedade nessa data e o seu valor contábil anterior deve ser re-
conhecida no resultado. 

 
Alienação 
 
66. A propriedade para investimento deve ser baixada (eliminada 

do balanço patrimonial) na alienação ou quando a propriedade para 
investimento for permanentemente retirada de uso e nenhum benefício 
econômico for esperado da sua alienação. 

 
67. A alienação de propriedade para investimento pode ser alcan-

çada pela venda ou pela celebração de arrendamento financeiro. Ao 
determinar a data de alienação da propriedade para investimento, a 
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entidade aplica os critérios enunciados na NBC TG 30 – Receitas para 
reconhecimento da receita da venda de bens e considera a respectiva 
orientação de seu Apêndice. A NBC TG 06 – Operações de Arrenda-
mento Mercantil se aplica à alienação efetuada pela celebração de 
arrendamento financeiro e a venda e leaseback. 

 

68. Se, de acordo com o princípio de reconhecimento do item 16, 
a entidade reconhecer no valor contábil de ativo o custo de substitui-
ção de parte de propriedade para investimento, então ela baixa o valor 
contábil da parte substituída. Relativamente à propriedade para inves-
timento contabilizada usando o método do custo, a parte substituída 
pode não ser a parte que tenha sido depreciada separadamente. Se não 
for praticável que a entidade determine o valor contábil da parte subs-
tituída, ela pode usar o custo da substituição como indicação do custo 
da parte substituída que era no momento em que foi adquirida ou 
construída. Segundo o método do valor justo, o valor justo da proprie-
dade para investimento pode já refletir o fato de que a parte a ser subs-
tituída perdeu o seu valor. Em outros casos, pode ser difícil discernir 
quanto do valor justo deve ser reduzido para a parte a ser substituída. 
Uma alternativa à redução do valor justo para a parte substituída, 
quando não for prático realizar essa redução, é incluir o custo da subs-
tituição no valor contábil do ativo e reavaliar o valor justo, como seria 
exigido para adições não envolvendo substituição. 

 

69. Ganhos ou perdas provenientes da retirada ou alienação de 
propriedades para investimento devem ser determinados como a dife-
rença entre os valores líquidos da alienação e o valor contábil do ativo 
e devem ser reconhecidos no resultado (a menos que a NBC TG 06 – 
Operações de Arrendamento Mercantil exija outra forma no caso de 
venda e leaseback) no período da retirada ou da alienação. 

 

70. O montante a ser recebido com a alienação de uma proprie-
dade para investimento é inicialmente reconhecido pelo valor justo. 
Em particular, se o pagamento de uma propriedade para investimento 
for diferido, a contraprestação recebida é reconhecida inicialmente 
pelo equivalente ao preço à vista. A diferença entre a quantia nominal 
da contraprestação e o equivalente ao preço a dinheiro é reconhecida 
como receita de juros de acordo com a NBC TG 30 – Receitas usando 
o método do juro efetivo. 
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71. A entidade aplica a NBC TG 25 – Provisões e Passivos Con-
tingentes e Ativos Contingentes ou outras normas, interpretações e 
comunicados técnicos, conforme apropriado, a quaisquer passivos que 
detenha após a alienação de uma propriedade para investimento. 

 

72. A indenização de terceiros para propriedade para investimen-
to, que tenha sofrido redução no valor recuperável (impairment), per-
da ou tenha sido cedida, deve ser reconhecida no resultado quando se 
tornar recebível. 

 

73. Reduções no valor recuperável (impairment) ou perdas de pro-
priedade para investimento, relacionados com pedidos de ou pagamento 
de indenização de terceiros e qualquer aquisição ou construção posterior 
de ativos de substituição constituem acontecimentos econômicos separa-
dos e são contabilizados separadamente como se segue: 

a) as perdas por redução ao valor recuperável da propriedade para 
investimento são reconhecidas de acordo com a NBC TG 01; 

b) as retiradas ou alienações da propriedade para investimento 
são reconhecidas de acordo com os itens 66 a 71 desta Norma; 

c) a indenização de terceiros por propriedade para investimento 
que tenha sofrido impairment, que tenha sofrido perda ou tenha sido 
cedida é reconhecida no resultado quando se tornar recebível; e  

d) o custo dos ativos restaurados, comprados ou construídos co-
mo substituições é determinado de acordo com os itens 20 a 29 desta 
Norma. 

 

Divulgação 
 

Método do valor justo e método do custo 
 

74. As divulgações indicadas adiante se aplicam adicionalmente às 
enunciadas na NBC TG 06. De acordo com a NBC TG 06, o proprietá-
rio de propriedade para investimento proporciona as divulgações dos 
arrendadores acerca dos arrendamentos que tenham celebrado. A enti-
dade que detenha propriedade para investimento em arrendamento fi-
nanceiro ou operacional proporciona divulgação dos arrendatários para 
arrendamentos financeiros e divulgação dos arrendadores para qualquer 
arrendamento operacional que tenham celebrado. 

 

75. A entidade deve divulgar: 
a) se aplica o método do valor justo ou o método do custo; 
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b) caso aplique o método do valor justo, se e em que circunstân-
cias os interesses em propriedade mantidos em arrendamentos opera-
cionais são classificados e contabilizados como propriedade para in-
vestimento; 

c) quando a classificação for difícil (ver item 14), os critérios que 
usa para distinguir propriedades para investimento de propriedades 
ocupadas pelo proprietário e de propriedades mantidas para venda no 
curso ordinário dos negócios; 

d) os métodos e pressupostos significativos aplicados na determi-
nação do valor justo de propriedade para investimento, incluindo de-
claração afirmando se a determinação do valor justo foi ou não supor-
tada por evidências do mercado ou foi mais ponderada por outros fato-
res (que a entidade deve divulgar) por força da natureza da proprieda-
de e da falta de dados de mercado comparáveis;  

e) Eliminada. (2) 

f) as quantias reconhecidas no resultado para: 
i) lucros de rendas de propriedade para investimento; 
ii) gastos operacionais diretos (incluindo reparos e manuten-

ção) provenientes de propriedades para investimento que tenham 
gerado rendas durante o período;  

iii) gastos operacionais diretos (incluindo reparos e manu-
tenção) provenientes de propriedades para investimento que não 
tenham gerado rendas durante o período; e 

iv) a alteração cumulativa no valor justo reconhecido nos re-
sultados com a venda de propriedade para investimento de um 
conjunto de ativos em que se usa o método do custo para um con-
junto em que se usa o método do valor justo (ver item 32C). 
 

g) a existência e quantias de restrições sobre a capacidade de rea-
lização de propriedades para investimento ou a remessa de lucros e 
recebimentos de alienação; 

h) obrigações contratuais para comprar, construir ou desenvolver 
propriedades para investimento ou para reparos, manutenção ou au-
mentos. 

 

Método do valor justo 
 

76. Além das divulgações exigidas pelo item 75, a entidade que 
aplique o método do valor justo dos itens 33 a 55 deve divulgar a con-
ciliação entre os valores contábeis da propriedade para investimento 
no início e no fim do período, que mostre o seguinte: 



 850

a) adições, divulgando separadamente as adições resultantes de 
aquisições e as resultantes de dispêndio subsequente reconhecido no 
valor contábil do ativo; 

b) adições que resultem de aquisições por intermédio de combi-
nação de negócios; 

c) ativos classificados como detidos para venda ou incluídos em 
grupo para alienação classificado como detido para venda de acordo 
com a NBC TG 31 – Ativo Não Circulante Mantido para Venda e 
Operação Descontinuada e outras alienações; 

d) ganhos ou perdas líquidos provenientes de ajustes de valor justo; 
e) diferenças cambiais líquidas resultantes da conversão das de-

monstrações contábeis para outra moeda de apresentação, e da conver-
são de unidade operacional estrangeira para a moeda de apresentação 
da entidade que relata; 

f) transferências para e de estoque e propriedade ocupada pelo 
proprietário; e 

g) outras alterações. 
 

77. Quando a avaliação obtida para propriedade para investimen-
to é ajustada significativamente para a finalidade das demonstrações 
contábeis, como, por exemplo, para evitar contagem dupla de ativos 
ou passivos que sejam reconhecidos como ativos e passivos separados 
conforme descrito no item 50, a entidade deve divulgar a conciliação 
entre a valorização obtida e a avaliação ajustada incluída nas demons-
trações contábeis, mostrando separadamente a quantia agregada de 
quaisquer obrigações de arrendamento reconhecidas que tenham sido 
novamente adicionadas, e qualquer outro ajuste significativo. 

 

78. Nos casos excepcionais referidos no item 53, quando a enti-
dade mensurar uma propriedade para investimento usando o método 
do custo da NBC TG 27 – Ativo Imobilizado, a conciliação exigida 
pelo item 76 deve divulgar as quantias relacionadas com essa proprie-
dade para investimento separadamente das quantias relacionadas com 
outras propriedades para investimento. Além disso, a entidade deve 
divulgar: 

a) descrição da propriedade para investimento; 
b) explanação da razão pela qual o valor justo não pode ser men-

surado com confiabilidade; (2) 

c) se possível, o intervalo de estimativas dentro do qual seja al-
tamente provável que o valor justo venha a recair; e 



 851

d) no momento da alienação da propriedade para investimento 
não escriturada pelo valor justo: 

i) o fato de que a entidade alienou a propriedade para inves-
timento não escriturada pelo valor justo; 

ii) o valor contábil dessa propriedade para investimento no 
momento da venda; e 

iii) a quantia de ganho ou perda reconhecida. 
 

Método do custo 
 

79. Além das divulgações exigidas pelo item 75, a entidade que 
aplique o método do custo do item 56 deve divulgar: 

a) os métodos de depreciação usados; 
b) as vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas; 
c) o valor contábil bruto e a depreciação acumulada (agregada com 

as perdas por impairment acumuladas) no início e no fim do período; 
d) a conciliação do valor contábil da propriedade para investi-

mento no início e no fim do período, mostrando o seguinte: 
 

i) adições, divulgando separadamente as adições que resul-
tem de aquisições e as que resultem de dispêndio subsequente re-
conhecido como ativo; 

ii) adições que resultem de aquisições por intermédio de 
combinação de negócios; 

iii) ativos classificados como detidos para venda ou incluí-
dos em grupo para alienação classificado como detido para venda 
de acordo com a NBC TG 31 – Ativo Não Circulante Mantido 
para Venda e Operação Descontinuada e outras alienações; 

iv) depreciação; 
v) a quantia de perdas por impairment reconhecida e a quan-

tia de perdas por impairment revertida durante o período de acor-
do com a NBC TG 01; 

vi) diferenças cambiais líquidas resultantes da conversão das 
demonstrações contábeis para outra moeda de apresentação, e da 
conversão de unidade operacional estrangeira para a moeda de 
apresentação da entidade que relata; 

vii) transferências para e de estoques e propriedade ocupada 
pelo proprietário; e 

viii) outras alterações; e 
e) o valor justo das propriedades para investimento. Nos casos 
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excepcionais descritos no item 53, quando a entidade não puder men-
surar o valor justo da propriedade para investimento com confiabili-
dade, ela deve divulgar: (2) 

 

i) descrição da propriedade para investimento; 
ii) explanação da razão pela qual o valor justo não pode ser 

determinado com confiabilidade; e 
iii) se possível, o intervalo de estimativas dentro do qual seja 

altamente provável que o valor justo venha a recair. 
 

Disposições transitórias 
 

Método do valor justo 
 

80. A entidade que já tiver anteriormente aplicado os conceitos 
desta Norma e escolher pela primeira vez classificar e contabilizar 
alguns ou todos os interesses em propriedades elegíveis mantidos sob 
arrendamentos operacionais como propriedade para investimento deve 
reconhecer o efeito dessa escolha como ajuste no saldo de abertura dos 
resultados retidos do período no qual a escolha foi inicialmente feita. 
Além disso: 

a) se a entidade tiver anteriormente divulgado publicamente (nas 
demonstrações contábeis ou de outro modo) o valor justo dessas pro-
priedades em períodos anteriores (mensurado em base que satisfaça a 
definição de valor justo da NBC TG 46), a entidade é incentivada, mas 
não é exigida a: (2) 

i) ajustar o saldo de abertura dos resultados retidos relativa-
mente ao período mais recente apresentado cujo valor justo foi 
publicamente divulgado; e 

ii) re-expressar a informação comparativa desses períodos; e 
b) se a entidade não tiver anteriormente divulgado publicamente a 

informação descrita na alínea (a), a entidade não deve re-expressar a 
informação comparativa e deve divulgar esse fato. 

 

81. Esta Norma exige tratamento diferente do exigido pela NBC 
TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de 
Erro. Essa Norma exige que a informação comparativa seja refeita, a 
menos que essa re-elaboração seja impraticável. 

 

82. Quando a entidade aplicar esta Norma pela primeira vez, o 
ajuste no saldo de abertura de lucros ou prejuízos acumulados inclui a 
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reclassificação de qualquer quantia mantida no excedente de reavalia-
ção da propriedade para investimento. 

 

Método do custo 
 

83. A NBC TG 23 aplica-se a qualquer alteração nas políticas con-
tábeis que seja feita quando a entidade aplicar esta Norma pela primeira 
vez e optar por usar o método do custo. O efeito da alteração nas políti-
cas contábeis inclui a reclassificação de qualquer quantia mantida no 
excedente de reavaliação da propriedade para investimento. 

 

84. Os requisitos dos itens 27 a 29 relativos à mensuração inicial 
de propriedade para investimento adquirida em uma transação de troca 
de ativos devem ser aplicados prospectivamente, apenas a futuras 
transações. 

 

84A. Em razão da inclusão do item 14A, a entidade deve aplicar 
essa alteração prospectivamente para aquisições de propriedades para 
investimento desde o início do primeiro período para o qual ela adota essa 
alteração. Consequentemente, a contabilização de aquisições de 
propriedades para investimento em períodos anteriores não deve ser 
ajustada. No entanto, a entidade pode optar por aplicar a alteração às 
aquisições individuais de propriedade para investimento que ocorreram 
antes do início do primeiro período anual que ocorre na data de vigência 
ou após, somente se as informações necessárias para aplicar a alteração a 
essas transações anteriores estejam disponíveis para a entidade. (3) 

 

Em razão dessa alteração, as disposições não alteradas desta 
norma são mantidas e a sigla da NBC TG 28 (R2), publicada no DOU, 
Seção 1, de 1º-12-2014, passa a ser NBC TG 28 (R3). 

 

A alteração desta norma entra em vigor na data de sua publicação, 
aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2016. 

 

Brasília, 23 de outubro de 2015. 
 

José Martonio Alves Coelho – Presidente 
 
(1) Publicada no DOU, de 04-08-2009. 
(2) Alterações introduzidas pela NBC TG 28 (R1), publicada no DOU de 20-12-2013. 
(3) Alterações introduzidas pela NBC TG 28 (R2), publicada no DOU de 1º-12-2014. 
(4) Alterações introduzidas pela NBC TG 28 (R3), publicada no DOU de 06-11-2015. 



 854

 
 

NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 
NBC TG 29 (R1) – ATIVO BIOLÓGICO E 

PRODUTO AGRÍCOLA 
 

A letra R mais o número que identifica sua alteração (R1, R2, ...) foi adicionada à sigla da 
Norma para identificar o número da consolidação e facilitar a pesquisa no site do CFC. As 
citações desta Norma em outras é identifica pela sua sigla sem a referência a R1, R2, pois, essas 
referências são sempre da norma em vigor, evitando, assim, que em cada alteração da norma 
não haja necessidade de se ajustar as citações em outras normas. 
 

Índice Item 
OBJETIVO   
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DEFINIÇÕES 5 – 9 
Definições relacionadas com a área agrícola  5 – 7 
Definições gerais 8 – 9 
RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO  10 – 33 
Ganhos e perdas   26 – 29 
Incapacidade para mensurar de forma confiável o valor justo 30 – 33 
SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL 34 – 38  
DIVULGAÇÃO  39 – 57  
Geral 40 – 53  
Divulgação adicional para ativo biológico cujo valor justo não pode ser mensurado de 
forma confiável 

54 – 56 

Subvenção governamental 57 
APÊNDICE – Exemplos ilustrativos  

 

Objetivo 
 

O objetivo desta Norma é estabelecer o tratamento contábil, e as 
respectivas divulgações, relacionados aos ativos biológicos e aos pro-
dutos agrícolas. 

 

Alcance 
 

1. Esta Norma deve ser aplicada para contabilizar os seguintes 
itens relacionados com as atividades agrícolas: 

a) ativos biológicos, exceto plantas portadoras; (3) 

b) produção agrícola no ponto de colheita; 
c) subvenções governamentais previstas nos itens 34 e 35. 
 

2.  Esta Norma não é aplicável em: 
a) terras relacionadas com atividades agrícolas (ver NBC TG 27 – 

Ativo Imobilizado e NBC TG 28 – Propriedade para Investimento); e  
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b) plantas portadoras relacionadas com a atividade agrícola 
(ver NBC TG 27). Contudo, esta norma aplica-se ao produto dessas 
plantas portadoras; (3) 

c) subvenção e assistência governamentais relacionadas às 
plantas portadoras (ver NBC TG 07); (3) 

d) ativos intangíveis relacionados com atividades agrícolas (ver 
NBC TG 04 – Ativo Intangível). (3) 

 
3. Esta Norma deve ser aplicada para a produção agrícola, assim 

considerada aquela obtida no momento e no ponto de colheita dos 
produtos advindos dos ativos biológicos da entidade. Após esse mo-
mento, a NBC TG 16 – Estoques, ou outra norma mais adequada, 
deve ser aplicada. Portanto, esta Norma não trata do processamento 
dos produtos agrícolas após a colheita, como, por exemplo, o proces-
samento de uvas para a transformação em vinho por vinícola, mesmo 
que ela tenha cultivado e colhido a uva. Tais itens são excluídos desta 
Norma, mesmo que seu processamento, após a colheita, possa ser 
extensão lógica e natural da atividade agrícola, e os eventos possam 
ter similaridades. 

 

4. A tabela a seguir fornece exemplos de ativos biológicos, pro-
duto agrícola e produtos resultantes do processamento depois da co-
lheita: 

 

Ativos biológicos Produto agrícola 
Produtos resultantes do proces-

samento após a colheita 
Carneiros Lã Fio, tapete 
Plantação de árvores 
para madeira 

Árvore abatida Tora, madeira serrada  

Gado de leite Leite Queijo  
Porcos Carcaça Salsicha, presunto 
Planta de algodão Algodão colhido Fio de algodão, roupa 
Cana-de-açúcar Cana colhida Açúcar 
Plantação de fumo Folha colhida Fumo curado 
Arbusto de chá Folha colhida Chá 
Videira Uva colhida Vinho 
Árvore frutífera Fruta colhida Fruta processada 
Palmeira de dendê Fruta colhida Óleo de palma 
Seringueira Látex colhido Produto da borracha 
Algumas plantas, por exemplo, arbustos de chá, videiras, palmeira de dendê e seringueira, 
geralmente, atendem à definição de planta portadora e estão dentro do alcance da NBC TG 
27. No entanto, o produto de planta portadora, por exemplo, folhas de chá, uvas, óleo de 
palma e látex, está dentro do alcance da NBC TG 29. (3) 
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Definições 
 

Definições relacionadas com a área agrícola 
 

5. Os seguintes termos são usados nesta Norma com significados 
específicos: 

 

Planta portadora é uma planta viva que:  
a) é utilizada na produção ou no fornecimento de produtos agrí-

colas;  
b) é cultivada para produzir frutos por mais de um período; e  
c) tem uma probabilidade remota de ser vendida como produto 

agrícola, exceto para eventual venda como sucata. (3) 

 

Atividade agrícola é o gerenciamento da transformação biológica 
e da colheita de ativos biológicos para venda ou para conversão em 
produtos agrícolas ou em ativos biológicos adicionais, pela entidade. 

 
Produção agrícola é o produto colhido de ativo biológico da en-

tidade. 
 

Ativo biológico é um animal e/ou uma planta, vivos. 
 

Transformação biológica compreende o processo de crescimento, 
degeneração, produção e procriação que causam mudanças qualitativa 
e quantitativa no ativo biológico. 

 

Despesa de venda são despesas incrementais diretamente atribuí-
veis à venda de ativo, exceto despesas financeiras e tributos sobre o 
lucro. 

 

Grupo de ativos biológicos é um conjunto de animais ou plantas 
vivos semelhantes.  

 

Colheita é a extração do produto de ativo biológico ou a cessação 
da vida desse ativo biológico. 

 

5A. Não são plantas portadoras:  
a)  plantas cultivadas para serem colhidas como produto agrícola 

(por exemplo, árvores cultivadas para o uso como madeira);  
b)  plantas cultivadas para a produção de produtos agrícolas, 

quando há a possibilidade maior do que remota de que a entidade 
também vai colher e vender a planta como produto agrícola, exceto as 
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vendas de sucata como incidentais (por exemplo, árvores que são cul-
tivadas por seus frutos e sua madeira); e  

c)  culturas anuais (por exemplo, milho e trigo). (3) 

 
5B. Quando as plantas portadoras não são mais utilizadas para a 

produção de produtos, elas podem ser cortadas e vendidas como sucata, 
por exemplo, para uso como lenha. Essas vendas de sucata incidentais 
não impedem a planta de satisfazer à definição de planta portadora. (3) 

 
5C. Produto em desenvolvimento de planta portadora é ativo bio-

lógico. (3) 

 
6. Atividade agrícola compreende uma série de atividades, por 

exemplo, aumento de rebanhos, silvicultura, colheita anual ou cons-
tante, cultivo de pomares e de plantações, floricultura e cultura aquáti-
ca (incluindo criação de peixes). Certas características comuns exis-
tem dentro dessa diversidade:  

a) capacidade de mudança. Animais e plantas vivos são capazes 
de transformações biológicas; 

b) gerenciamento de mudança. O gerenciamento facilita a trans-
formação biológica, promovendo, ou pelo menos estabilizando, as 
condições necessárias para que o processo ocorra (por exemplo, nível 
de nutrientes, umidade, temperatura, fertilidade, luz). Tal gerencia-
mento é que distingue as atividades agrícolas de outras atividades. Por 
exemplo, colher de fontes não gerenciadas, tais como pesca no oceano 
ou desflorestamento,  não é atividade agrícola; e 

c) mensuração da mudança. A mudança na qualidade (por exem-
plo, mérito genético, densidade, amadurecimento, nível de gordura, 
conteúdo proteico e resistência da fibra) ou quantidade (por exemplo, 
descendência, peso, metros cúbicos, comprimento e/ou diâmetro da 
fibra e a quantidade de brotos) causada pela transformação biológica 
ou colheita é mensurada e monitorada como uma função rotineira de 
gerenciamento. 

7.  Transformação biológica resulta dos seguintes eventos: 
a) mudanças de ativos por meio de (i) crescimento (aumento em 

quantidade ou melhoria na qualidade do animal ou planta), (ii) dege-
neração (redução na quantidade ou deterioração na qualidade de ani-
mal ou planta) ou (iii) procriação (geração adicional de animais ou 
plantas); ou 

b) produção de produtos agrícolas, tais como látex, folhas de chá, 
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lã, leite. 
 
Definições gerais 
 
8. Os seguintes termos são usados nesta Norma com significados 

específicos: 
 
Valor contábil é o montante pelo qual um ativo é reconhecido no 

balanço. 
 
Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo 

ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação 
não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. 
(Ver NBC TG 46 – Mensuração do Valor Justo). (2) 

 
Subvenção governamental é definida na NBC TG 07 – Subven-

ção e Assistência Governamentais. 
 
9. Eliminado. (2) 

 
Reconhecimento e mensuração 
 
10. A entidade deve reconhecer um ativo biológico ou produto a-

grícola quando, e somente quando: 
a) controla o ativo como resultado de eventos passados; 
b) for provável que benefícios econômicos futuros associados 

com o ativo fluirão para a entidade; e 
c) o valor justo ou o custo do ativo puder ser mensurado confia-

velmente. 
 
11. Em atividade agrícola, o controle pode ser evidenciado, por 

exemplo, pela propriedade legal do gado e a sua marcação no momen-
to da aquisição, nascimento ou época de desmama. Os benefícios eco-
nômicos futuros são, normalmente, determinados pela mensuração dos 
atributos físicos significativos. 

 

12. O ativo biológico deve ser mensurado ao valor justo menos a 
despesa de venda no momento do reconhecimento inicial e no final de 
cada período de competência, exceto para os casos descritos no item 
30, em que o valor justo não pode ser mensurado de forma confiável. 
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13. O produto agrícola colhido de ativos biológicos da entidade 
deve ser mensurado ao valor justo, menos a despesa de venda, no 
momento da colheita. O valor assim atribuído representa o custo, no 
momento da aplicação da NBC TG 16 – Estoques, ou outra norma 
aplicável. 

 

14. Eliminado. 
 

15.  A mensuração do valor justo de ativo biológico ou produto 
agrícola pode ser facilitada pelo agrupamento destes, conforme os 
atributos significativos reconhecidos no mercado em que os preços 
são baseados, por exemplo, por idade ou qualidade. A entidade deve 
identificar os atributos que correspondem aos atributos usados no 
mercado como base para a fixação de preço. (2) 

 

16.  Entidades, frequentemente, fazem contratos para vender seus 
ativos biológicos ou produtos agrícolas em data futura. Os preços con-
tratados não são, necessariamente, relevantes na mensuração do valor 
justo porque este reflete as condições do mercado corrente em que 
compradores e vendedores participantes do mercado realizariam a 
transação. Como consequência, o valor justo de ativo biológico ou 
produto agrícola não é ajustado em função da existência do contrato. 
Em alguns casos, um contrato para venda de ativo biológico ou produ-
to agrícola pode ser um contrato oneroso, como definido na NBC TG 
25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes e que se 
aplica aos contratos onerosos. (2) 

 

17. Eliminado. (2) 

 

18. Eliminado. (2) 
 
19. Eliminado. (2) 
 

20. Eliminado. (2) 
 

21. Eliminado. (2) 
 

22. A entidade não deve incluir na estimativa de fluxo de caixa 
quaisquer expectativas de financiamento de ativos, tributos ou restabe-
lecimento do ativo biológico após a colheita (por exemplo, o custo de 
replantio de árvores em plantação após a colheita). 
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23.  Eliminado. (2) 
 

24. Os custos podem, algumas vezes, se aproximar do valor justo, 
particularmente, quando: 

a) uma pequena transformação biológica ocorre desde o momento 
inicial (por exemplo, mudas plantadas no período imediatamente ante-
rior ao de encerramento das demonstrações contábeis ou gado recém-
adquirido); ou (3) 

b) não se espera que o impacto da transformação do ativo bioló-
gico sobre o preço seja material (por exemplo, para o crescimento 
inicial da plantação de pinos cujo ciclo de produção é de 30 anos). 

 

25.  Ativos biológicos são, muitas vezes, implantados na terra 
(por exemplo, árvores de floresta plantada). Pode não existir mercado 
separado para os referidos ativos, mas pode existir mercado ativo para 
a combinação deles, isto é, para os ativos biológicos, terra nua e terras 
com melhorias, como um conjunto. A entidade pode usar informações 
sobre ativos combinados para mensurar o valor justo dos ativos bioló-
gicos. Por exemplo, o valor justo da terra nua e da terra com melhorias 
pode ser deduzido do valor justo dos ativos combinados, visando obter 
o valor justo do ativo biológico. (2) 

 

Ganhos e perdas 
 

26.  O ganho ou a perda proveniente da mudança no valor justo 
menos a despesa de venda de ativo biológico reconhecido no momen-
to inicial até o final de cada período deve ser incluído no resultado do 
exercício em que tiver origem. 

 

27.  A perda pode ocorrer no reconhecimento inicial de ativo bio-
lógico porque as despesas de venda são deduzidas na determinação do 
valor justo. O ganho pode originar-se no reconhecimento inicial de 
ativo biológico, como quando ocorre o nascimento de bezerro.  

 

28. O ganho ou a perda proveniente do reconhecimento inicial do 
produto agrícola ao valor justo, menos a despesa de venda, deve ser 
incluído no resultado do período em que ocorrer. 

 
29.  O ganho ou a perda pode originar-se no reconhecimento ini-

cial do produto agrícola como resultado da colheita. 
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Incapacidade para mensurar de forma confiável o valor justo 
 

30.  Há uma premissa de que o valor justo dos ativos biológicos 
pode ser mensurado de forma confiável. Contudo, tal premissa pode 
ser rejeitada no caso de ativo biológico cujo valor deveria ser cotado 
pelo mercado, porém, este não o tem disponível e as alternativas para 
mensurá-los não são, claramente, confiáveis. Em tais situações, o ati-
vo biológico deve ser mensurado ao custo, menos qualquer deprecia-
ção e perda por irrecuperabilidade acumuladas. Quando o valor justo 
de tal ativo biológico se tornar mensurável de forma confiável, a enti-
dade deve mensurá-lo ao seu valor justo menos as despesas de venda. 
Quando o ativo biológico classificado no ativo não circulante satisfi-
zer aos critérios para ser classificado como mantido para venda (ou 
incluído em grupo de ativo mantido para essa finalidade), de acordo 
com a NBC TG 31 – Ativo Não Circulante Mantido para Venda e 
Operação Descontinuada, presume-se que o valor justo possa ser men-
surado de forma confiável. (2) 

 

31.  A presunção do item 30 pode ser rejeitada somente no reco-
nhecimento inicial. A entidade que tenha mensurado previamente o 
ativo biológico ao seu valor justo, menos a despesa de venda, continu-
ará a mensurá-lo assim até a sua venda. 

 
32. Em todos os casos, a entidade deve mensurar o produto agrí-

cola no momento da colheita ao seu valor justo, menos a despesa de 
venda. Esta Norma assume a premissa de que o valor justo do produto 
agrícola no momento da colheita pode ser sempre mensurado de forma 
confiável. 

 

33. Na determinação do custo, da depreciação e da perda por irre-
cuperabilidade acumuladas, a entidade deve considerar a NBC TG 16 
– Estoques, NBC TG 27 – Ativo Imobilizado e NBC TG 01 – Redu-
ção ao Valor Recuperável de Ativos. 
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Subvenção governamental 
 
34. A subvenção governamental incondicional relacionada a um 

ativo biológico mensurado ao seu valor justo, menos a despesa de 
venda, deve ser reconhecida no resultado do período quando, e somen-
te quando, se tornar recebível. 

 
35. Se a subvenção governamental relacionada com o ativo bio-

lógico mensurado ao seu valor justo menos a despesa de venda for 
condicional, inclusive quando exigir que a entidade não se envolva 
com uma atividade agrícola especificada, deve ser reconhecida no 
resultado quando, e somente quando, a condição for atendida. 

 
36. Os termos e as condições das subvenções governamentais va-

riam. Por exemplo, uma subvenção pode requerer que a entidade agrí-
cola cultive durante cinco anos em determinada localidade, devendo 
devolvê-la, integralmente, se o cultivo se der em período inferior. 
Nesse caso, a subvenção não pode ser reconhecida no resultado antes 
de se passarem os cinco anos. Contudo, se os termos contratuais per-
mitirem a retenção do valor proporcional à passagem do tempo, seu 
reconhecimento contábil também deve ser proporcional. 

 
37.  Se a subvenção governamental estiver relacionada com ativo 

biológico mensurado ao custo menos qualquer depreciação ou perda 
irrecuperável acumuladas (ver item 30), a NBC TG 07 – Subvenção e 
Assistência Governamentais deve ser aplicada. 

 

38.  Esta Norma exige tratamento diferente da NBC TG 07 se a 
subvenção do governo se referir a ativo biológico mensurado pelo seu 
valor justo menos despesas estimadas de venda ou a subvenção do 
governo exigir que a entidade não se ocupe de uma atividade agrícola 
específica. A NBC TG 07 é somente aplicada à subvenção governa-
mental relacionada a ativo biológico mensurado pelo seu custo menos 
qualquer depreciação acumulada e quaisquer perdas irrecuperáveis 
acumuladas. 

 

Divulgação 
 

39.  Eliminado. 
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Geral 
 

40.  A entidade deve divulgar o ganho ou a perda do período cor-
rente em relação ao valor inicial do ativo biológico e do produto agrí-
cola e, também, os decorrentes da mudança no valor justo, menos a 
despesa de venda dos ativos biológicos. 

 

41. A entidade deve fornecer uma descrição de cada grupo de ati-
vos biológicos. 

 

42.  A divulgação requerida pelo item 41 pode ter a forma disser-
tativa ou quantitativa. 

 

43.  A entidade é encorajada a fornecer uma descrição da quanti-
dade de cada grupo de ativos biológicos, distinguindo entre consumí-
veis e de produção ou entre maduros e imaturos, conforme apropriado. 
Por exemplo, a entidade pode divulgar o total de ativos biológicos 
passíveis de serem consumidos e aqueles disponíveis para produção 
por grupos. A entidade pode, além disso, dividir aquele total entre 
ativos maduros e imaturos. Essas distinções podem ser úteis na deter-
minação da influência do tempo no fluxo de caixa futuro. A entidade 
deve divulgar a base para realizar tais distinções. 

 

44.  Ativos biológicos consumíveis são aqueles passíveis de serem 
colhidos como produto agrícola ou vendidos como ativos biológicos. 
Exemplos de ativos biológicos consumíveis são os rebanhos de ani-
mais mantidos para a produção de carne, rebanhos mantidos para a 
venda, produção de peixe, plantações de milho e trigo, produto de 
planta portadora e árvores para produção de madeira. Ativos biológi-
cos para produção são os demais tipos como, por exemplo: rebanhos 
de animais para produção de leite; árvores frutíferas, das quais é co-
lhido o fruto. Ativos biológicos de produção (plantas portadoras) não 
são produtos agrícolas, são, sim, mantidos para produzir produtos. (3) 

 

45. Ativos biológicos podem ser classificados como maduros ou 
imaturos. Os maduros são aqueles que alcançaram a condição para 
serem colhidos (ativos biológicos consumíveis) ou estão aptos para 
sustentar colheitas regulares (ativos biológicos de produção). 

 

46.  As demonstrações contábeis devem divulgar, caso isso não 
tenha sido feito de outra forma:  

a) a natureza das atividades envolvendo cada grupo de ativos bio-
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lógicos; e 
b) mensurações ou estimativas não financeiras de quantidade físicas: 

i) de cada grupo de ativos biológicos no final do período; e 
ii) da produção agrícola durante o período. 

 

47. Eliminado. (2) 

 

48.  Eliminado. (2) 
 

49. A entidade deve divulgar: 
a) a existência e o total de ativos biológicos cuja titularidade legal 

seja restrita, e o montante deles dado como garantia de exigibilidades; 
b) o montante de compromissos relacionados com o desenvolvi-

mento ou aquisição de ativos biológicos; e 
c) as estratégias de administração de riscos financeiros relaciona-

das com a atividade agrícola.  
 

50. A entidade deve apresentar a conciliação das mudanças no va-
lor contábil de ativos biológicos entre o início e o fim do período cor-
rente. A conciliação inclui: 

a) ganho ou perda decorrente da mudança no valor justo menos a 
despesa de venda; 

b) aumentos devido às compras; 
c) reduções atribuíveis às vendas e aos ativos biológicos classifi-

cados como mantidos para venda ou incluídos em grupo de ativos 
mantidos para essa finalidade, de acordo com a NBC TG 31 – Ativo 
Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada; 

d) reduções devidas às colheitas; 
e) aumento resultante de combinação de negócios; 
f) diferenças cambiais líquidas decorrentes de conversão das de-

monstrações contábeis para outra moeda de apresentação e, também, 
de conversão de operações em moeda estrangeira para a moeda de 
apresentação das demonstrações da entidade; e 

g) outras mudanças. 
 

51. O valor justo, menos a despesa de venda de um ativo biológi-
co pode se alterar devido a mudanças físicas e também de preços no 
mercado. Divulgações separadas são úteis para avaliar o desempenho 
do período corrente e para projeções futuras, particularmente quando 
há um ciclo de produção que compreende período superior a um ano. 
Em tais casos, a entidade é encorajada a divulgar, por grupo, ou de 
outra forma, o total da mudança no valor justo menos a despesa de 
venda, incluído no resultado, referente às mudanças físicas e de preços 
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no mercado. Geralmente, essa informação não é tão útil quando o 
ciclo de produção é menor que um ano (por exemplo, quando se criam 
frangos ou se cultivam cereais). 

 

52.  A transformação biológica resulta em várias mudanças físicas 
– crescimento, degeneração, produção e procriação, podendo cada 
uma delas ser observada e mensurada. Cada uma dessas mudanças 
físicas tem relação direta com os benefícios econômicos futuros. A 
mudança no valor justo de ativo biológico devido à colheita também é 
uma mudança física. 

 

53.  A atividade agrícola é, frequentemente, exposta aos riscos 
climáticos, de doenças e outros riscos naturais. Se um evento ocorre e 
dá origem a um item material de receita ou despesa, a natureza e o 
total devem ser divulgados de acordo com a NBC TG 26 – Apresenta-
ção das Demonstrações Contábeis. Exemplos de tais eventos incluem 
surtos de viroses, inundações, seca, geada e praga de insetos. 

 

Divulgação adicional para ativo biológico cujo valor justo 
não pode ser mensurado de forma confiável 
 

54.  Se a entidade mensura ativos biológicos pelo custo, menos 
qualquer depreciação e perda no valor recuperável acumuladas (ver 
item 30), no final do período deve divulgar: 

a) uma descrição dos ativos biológicos; 
b) uma explicação da razão pela qual o valor justo não pode ser 

mensurado de forma confiável; 
c) se possível, uma faixa de estimativas dentro da qual existe alta 

probabilidade de se encontrar o valor justo; 
d) o método de depreciação utilizado; 
e) a vida útil ou a taxa de depreciação utilizada; e 
f) o total bruto e a depreciação acumulada (adicionada da perda 

por irrecuperabilidade acumulada) no início e no final do período. 
 

55.  Se durante o período corrente a entidade mensura os ativos bioló-
gicos ao seu custo menos depreciação e perda no valor recuperável acumu-
ladas (ver item 30), deve divulgar qualquer ganho ou perda reconhecido 
sobre a venda de tais ativos biológicos, e a conciliação requerida pelo item 
50 deve evidenciar o total relacionado com tais ativos, separadamente. 
Adicionalmente, a conciliação deve conter os seguintes montantes, incluí-
dos no resultado e decorrentes daqueles ativos biológicos: 

a) perdas irrecuperáveis; 
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b) reversão de perdas no valor recuperável; e 
c) depreciação. 
 

56.  Se o valor justo dos ativos biológicos, previamente mensura-
dos ao custo, menos qualquer depreciação e perda no valor recuperá-
vel acumuladas se tornar mensurável de forma confiável durante o 
período corrente, a entidade deve divulgar: 

a) uma descrição dos ativos biológicos; 
b) uma explicação da razão pela qual a mensuração do valor justo 

se tornou mensurável de forma confiável; e 
c) o efeito da mudança. 
 

Subvenção governamental 
 

57.  A entidade deve fazer as seguintes divulgações: 
a) a natureza e a extensão das subvenções governamentais reco-

nhecidas nas demonstrações contábeis; 
b) condições não atendidas e outras contingências associadas com 

a subvenção governamental; e 
c) reduções significativas esperadas no nível de subvenções go-

vernamentais. 
 

58 a 62. Eliminados. (3) 

 

63. No período em que são aplicadas, pela primeira vez, as alte-
rações pertinentes a plantas portadoras, a entidade não precisa divul-
gar as informações quantitativas exigidas pelo item 28(f) da NBC TG 
23 para o período atual. No entanto, a entidade deve apresentar as 
informações quantitativas exigidas pelo item 28(f) da NBC TG 23 
para cada período anterior apresentado. (3) 

 

Em razão dessas alterações, as disposições não alteradas desta 
Norma são mantidas e a sigla da NBC TG 29 (R1), publicada no 
DOU, Seção I, de 20-12-13, passa a ser NBC TG 29 (R2). 

 

As alterações desta Norma entram em vigor na data de sua publicação, 
aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2016. 

 

Brasília, 23 de outubro de 2015. 
 

José Martonio Alves Coelho – Presidente 
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Apêndice – Exemplos ilustrativos 
 

Este Apêndice acompanha, mas não faz parte da Norma. O E-
xemplo 1 ilustra como as evidenciações solicitadas na Norma podem 
ser utilizadas por uma fazenda de gado leiteiro. Esta Norma encoraja 
a separação da mudança no valor justo menos despesa de venda dos 
ativos biológicos entre mudanças físicas e mudanças de preço. 

 

A separação é refletida no Exemplo 1. O Exemplo 2 ilustra como 
separar mudanças físicas e de preços. 

 

A demonstração contábil no Exemplo 1 não está de acordo com 
todos os requisitos exigidos de evidenciação e de apresentação de 
todas as normas do CFC. Portanto, alterações podem ser apropriadas. 

 

Exemplo 1 
 

XYZ Ltda. 
Balanço Patrimonial 

 
No-
tas 

31 dezembro/X1 31 dezembro/X0 

ATIVO 
Ativo circulante 
Caixa 
Contas a receber e outros rece-
bíveis  
Estoques 
     Total do ativo circulante 
Ativo não circulante 
Ativo imobilizado  
Rebanho para leite – imaturosa  
Rebanho para leite – madurosa 
     Subtotal – ativos biológicos 
Equipamentos (líquido)      
Total do ativo não circulante 
 
Total do ativo 
 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO E 
PASSIVO 
Passivo circulante 
Fornecedores e outras contas a 
pagar 
     Total do passivo circulante 

 
 
 

(3) 

 
 

10.000 
88.000 
82.950 

180.950 
 
 

52.060 
372.990 
425.050 

 
1.462.650 
1.887.700 

 
2.068.650 

 
 
 
 

165.822 
 

165.822 

 
 

10.000 
65.000 
70.650 
145.650 

 
 

47.730 
411.840 
459.570 

 
1.409.800 
1.869.370 

 
2.015.020 

 
 
 
 

150.020 
 

150.020 
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Patrimônio Líquido 
Capital realizado 
Reservas 
     Total do patrimônio líquido 
 
Total do patrimônio líquido e  
passivo 

 
 

1.000.000 
902.828 

1.902.828 
 

2.068.650 

 
 

1.000.000 
865.000 

1.865.000 
 

2.015.020 

 
(a) A entidade é encorajada, mas não obrigada, a fornecer uma 

descrição quantitativa de cada grupo de ativos biológicos, distinguin-
do entre ativos para consumo e para produção ou entre ativos maduros 
e imaturos, conforme apropriado. A entidade deve divulgar a base 
para a definição de tais distinções.  
 

XYZ Ltda. 
Demonstração do Resultado do Período * 

 Notas Exercício encerrado em 
31/12/20X1 

Valor da venda do leite produzido 
Ganho decorrente da mudança de 
valor justo menos a despesa estima-
da de venda do rebanho para produ-
ção de leite 
 
Materiais consumidos 
Mão de obra 
Depreciação 
Outros custos 
 
Lucro da operação 
Imposto sobre o resultado 
Lucro do período 

 
 

(3) 

518.240 
 

39.930 
558.170 

(137.523) 
(127.283) 
(15.250) 

(197.092) 
(477.148) 

81.022 
(43.194) 
37.828 

 
(*) Esta Demonstração do Resultado classifica os gastos conforme sua 

natureza, de acordo com o permitido pela NBC TG 26 (R1) – Apresentação 
das Demonstrações Contábeis, o qual determina que, se a demonstração não 
tiver esse formato, deve ter seus gastos assim dispostos em notas explicati-
vas. A NBC TG 26 (R1) encoraja a apresentação de análise das despesas da 
Demonstração do Resultado. 
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Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
XYZ Ltda. 

Encerrada em 31 de dezembro de 20X1 
 
 
Saldo inicial em 1º janeiro 
20X1 
Lucro do período 
Saldo final em 31 dezem-
bro 20X1 

Capital 
 

1.000.000 
 

1.000.000 

Lucros Retidos 
 

865.000 
37.828 

902.828 

Total 
 

1.865.000 
37.828 

1.902.828 

 

Demonstração dos Fluxos de Caixa* 

XYZ Ltda. 
Fluxo de caixa proveniente das atividades 
operacionais 
Recebimento das vendas de leite 
Recebimento das vendas de rebanho 
Pagamento de fornecedores e empregados 
Pagamento pela compra de rebanho 
 
Pagamento de tributos sobre resultados 
     Caixa líquido das operações 
Fluxo de caixa proveniente das atividades 
de investimento 
Aquisição de imobilizado 
     Caixa líquido das atividades de investi-
mento 
Aumento líquido de caixa 
Caixa no início do período 
Caixa no final do período 

Exercício encerrado em 
31/12/20X1 

498.027 
97.913 

(460.831) 
(23.815) 
111.294 
(43.194)  

68.100 
 
 

(68.100) 
(68.100) 

 
0 

10.000 
10.000 

 
(*) Esta Demonstração dos Fluxos de Caixa informa o caixa decorrente 

das operações usando o método direto.  
Notas 

 
1 Atividades principais e operações 
A companhia XYZ Ltda. desenvolve a atividade de produção de leite para fornecimento 
a vários clientes. Em 31 de dezembro de 20X1, a companhia mantinha 419 cabeças de 
vacas para a produção de leite (ativos maduros) e 137 bezerros para produção futura 
de leite (ativos imaturos). A companhia produziu 157.584 kg de leite pelo valor justo, 
menos a despesa de venda, de $ 518.240 (que foi determinado no momento da extra-
ção do leite) no exercício social encerrado no dia 31 de dezembro de 20X1. 
2 Políticas contábeis  
Rebanho de leite 
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Os rebanhos são mensurados pelo valor justo menos a despesa de venda. O valor 
justo é determinado com base no preço de mercado de ativos com idade, raça e quali-
dades genéticas similares. O leite é inicialmente mensurado pelo valor justo menos a 
despesa de venda no momento da extração e com base no preço de mercado local.  
3 Ativos biológicos  
Conciliação do total contabilizado do rebanho leiteiro 
Total contabilizado em 1º de janeiro 20X1 
Aumento em função de compras 
Ganhos decorrentes de mudanças no valor justo menos a despesa de 
venda atribuído a mudanças físicas* 

Ganho decorrente de mudança no valor justo, menos a despesa de venda 
atribuível a mudanças de preço * 

Redução devido a vendas 
Total contabilizado em 31 de dezembro 20X1 

 
 

20X1 
459.570 
26.250 
15.350 

 
24.580 

(100.700
) 

425.050 
4 Administração estratégica de riscos financeiros 
A companhia está exposta aos riscos financeiros inerentes à mudança de preço do 
leite. A administração não prevê declínio significativo do preço do leite em futuro pró-
ximo e, portanto, não contratou nenhum derivativo ou outras formas de proteção para 
os riscos de declínio para os referidos preços. A companhia revê suas expectativas 
com relação ao preço futuro do leite regularmente avaliando a necessidade de geren-
ciar os riscos financeiros. 

 
(*) A separação do aumento do valor justo, menos a estimativa da des-

pesa de venda no momento de venda, entre a parte atribuível a mudanças 
físicas e a parte atribuível a mudanças de preços, não é obrigatória, porém, é 
estimulada. 

 
Exemplo 2 - Mudança física e mudança de preço 
 
O exemplo seguinte ilustra como separar a mudança física e de 

preço, que é estimulada pela Norma. 
 
Havia um rebanho de 10 unidades com 2 anos de idade em 1º de ja-

neiro de 20X1. Um animal de 2,5 anos foi comprado em 1º de julho de 
20X1 por $ 108 e nessa mesma data nasceu outro. Nenhum animal foi 
vendido ou colocado à disposição para venda durante o período. Os valo-
res justos unitários, menos a despesa de venda são os seguintes: 
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Animais de 2 anos de idade em 1º de janeiro de 20X1 
Animal nascido em 1º de julho de 20X1 
Animal de 2,5 anos de idade em 1º de julho de 20X1 
Animal nascido no ano, em 31 de dezembro de 20X1 
Animal de 0,5 ano de idade, em 31 de dezembro 20X1 
Animal de 2 anos de idade em 31 de dezembro 20X1 
Animal de 2,5 anos em 31 dezembro 20X1 
Animais antigos com 3 anos de idade em 31 de dezembro 20X1 
 
Valor justo menos a despesa de venda do rebanho em 1º de janei-
ro de 20X1 (10 x 100) 
Compra em 1º de julho 20X1 (1 x 108) 
Aumento no valor justo menos a despesa de venda devido à mu-
dança de preço: 
10 × (105 – 100) 
1 × (111 – 108) 
1 × (72 – 70) 
Aumento no valor justo menos a despesa de venda devido à mu-
dança física: 
10 × (120 – 105) 
1 × (120 – 111) 
1 × (80 – 72) 
1 × 70 
Valor justo menos a despesa de venda do rebanho em 31 de 
dezembro de 20X1 
11 × 120 
1 × 80 

100 
70 

108 
72 
80 

105 
111 
120 

 
 
 
 
 
 

50 
3 
2 
 
 

150 
9 
8 

70 
 
 

1.320 
80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.000 
108 

 
 
 

55 
 
 
 
 
 

237 
 
 
 

1.400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Publicada no DOU, de 15-09-2009. 
(2) Redação dada pela NBC TG 29 (R1), publicada no DOU de 20-12-2013. 
(3) Redação dada pela NBC TG 29 (R2), publicada no DOU de 06-11-2015. 
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RESOLUÇÃO CFC nº 1.412(1) 

de 26 de outubro de 2012 
 
 

Dá nova redação à NBC TG 30 – Recei-
tas. 

 
 

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercí-
cio de suas atribuições legais e regimentais e com fundamento no dis-
posto na alínea “f” do Art. 6º do Decreto-Lei n.º 9.295-46, alterado 
pela Lei n.º 12.249-10, 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Dar nova redação à NBC TG 30 – Receitas, anexo à pre-

sente Resolução, que tem por base o Pronunciamento Técnico CPC 30 
(R1) (IAS 18 do IASB). 

 
Art. 2º Revogar a Resolução CFC n.º 1.187-09, publicada no 

DOU, Seção I, de 15-9-09. 
 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2012. 
 
Brasília, 26 de outubro de 2012. 
 
Juarez Domingues Carneiro – Presidente 
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NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 
NBC TG 30 – RECEITAS 

 
Índice Item 
OBJETIVO   
ALCANCE 1 – 6 
DEFINIÇÕES  7 – 8B 
MENSURAÇÃO DA RECEITA 9 – 12 
IDENTIFICAÇÃO DA TRANSAÇÃO 13 
VENDA DE BENS 14 – 19 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 20 – 28 
JUROS, ROYALTIES E DIVIDENDOS 29 – 34 
DIVULGAÇÃO 35 – 36 
APÊNDICE – Exemplos ilustrativos  
INTERPRETAÇÃO A – Programas de Fidelidade com o Cliente – 
IFRIC 13) 

 

INTERPRETAÇÃO B – Receita – Transação de Permuta Envolvendo 
Serviços de Publicidade (Barter Transactions) – SIC 31) 

 

 

Objetivo 
 

A receita é definida na NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL 
– Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório 
Contábil-Financeiro como aumento nos benefícios econômicos duran-
te o período contábil sob a forma de entrada de recursos ou aumento 
de ativos ou diminuição de passivos que resultam em aumentos do 
patrimônio líquido da entidade e que não sejam provenientes de aporte 
de recursos dos proprietários da entidade. As receitas englobam tanto 
as receitas propriamente ditas como os ganhos. A receita surge no 
curso das atividades ordinárias da entidade e é designada por uma 
variedade de nomes, tais como vendas, honorários, juros, dividendos e 
royalties. O objetivo desta Norma é estabelecer o tratamento contábil 
de receitas provenientes de certos tipos de transações e eventos. 

 

A questão primordial na contabilização da receita é determinar 
quando reconhecê-la. A receita deve ser reconhecida quando for pro-
vável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e esses 
benefícios possam ser confiavelmente mensurados. Esta Norma identi-
fica as circunstâncias em que esses critérios são satisfeitos e, por isso, 
a receita deve ser reconhecida. Ele também fornece orientação prática 
sobre a aplicação desses critérios. 
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Alcance 
 

1. Esta Norma deve ser aplicada na contabilização da receita 
proveniente de: 

(d) venda de bens; 
(e) prestação de serviços; e 
(f) utilização, por parte de terceiros, de outros ativos da entidade 

que geram juros, royalties e dividendos. 
 

2. (Eliminado). 
 

3. O termo “bens” inclui bens produzidos pela entidade com a 
finalidade de venda e bens comprados para revenda, tais como merca-
dorias compradas para venda no atacado e no varejo, terrenos e outras 
propriedades mantidas para revenda. 

 

4. A prestação de serviços envolve tipicamente o desempenho da 
entidade em face da tarefa estabelecida contratualmente a ser executada 
ao longo de um período estabelecido entre as partes. Tais serviços podem 
ser prestados dentro de um ou mais períodos. Alguns contratos para a 
prestação de serviços estão diretamente relacionados a contratos de cons-
trução, como, por exemplo, os contratos para gestão de projetos e de ar-
quitetura. As receitas provenientes de contratos dessa natureza não são 
tratadas no âmbito desta Norma, e sim de acordo com os requisitos para 
os contratos de construção, conforme especificados na NBC TG 17 – 
Contratos de Construção. 

 

5. A utilização, por parte de terceiros, de ativos da entidade dá 
origem a receitas na forma de: 

(a) juros – encargos pela utilização de caixa e equivalentes de 
caixa ou de quantias devidas à entidade; 

(b) royalties – encargos pela utilização de ativos de longo prazo 
da entidade, como, por exemplo, patentes, marcas, direitos autorais e 
software de computadores; e 

(c) dividendos – distribuição de lucros a detentores de instrumen-
tos patrimoniais na proporção das suas participações em uma classe 
particular do capital. 

 

6. Esta Norma não trata das receitas provenientes de: 
(a) contratos de arrendamento mercantil (ver a NBC TG 06 – O-

perações de Arrendamento Mercantil); 
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(b) dividendos provenientes de investimentos que sejam contabi-
lizados pelo método da equivalência patrimonial (ver a NBC TG 18 – 
Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento 
Controlado em Conjunto); 

(c) contratos de seguro (ver a NBC TG 11 – Contratos de Seguro); 
(d) alterações no valor justo de ativos e passivos financeiros, ou 

da sua alienação (ver a NBC TG 38 – Instrumentos Financeiros: Re-
conhecimento e Mensuração); 

(e) alterações no valor de outros ativos circulantes; 
(f) reconhecimento inicial e alterações no valor justo de ativos 

biológicos, relacionados com a atividade agrícola (ver a NBC TG 29 – 
Ativo Biológico e Produto Agrícola); 

(g) reconhecimento inicial de produtos agrícolas (ver a NBC TG 
29); e 

(h) extração de recursos minerais. 
 

Definições 
 

7. Nesta Norma são utilizados os seguintes termos com os signi-
ficados especificados a seguir: 

Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o 
período observado no curso das atividades ordinárias da entidade que 
resultam no aumento do seu patrimônio líquido, exceto os aumentos 
de patrimônio líquido relacionados às contribuições dos proprietários. 

Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo 
ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação 
ordenada entre participantes do mercado na data de mensuração (De-
finição dada pela NBC TG 46 – Mensuração do Valor Justo.). 

 

8. Para fins de divulgação na demonstração do resultado, a recei-
ta inclui somente os ingressos brutos de benefícios econômicos rece-
bidos e a receber pela entidade quando originários de suas próprias 
atividades. As quantias cobradas por conta de terceiros – tais como 
tributos sobre vendas, tributos sobre bens e serviços e tributos sobre 
valor adicionado não são benefícios econômicos que fluam para a 
entidade e não resultam em aumento do patrimônio líquido. Portanto, 
são excluídos da receita. Da mesma forma, na relação de agenciamen-
to (entre o principal e o agente), os ingressos brutos de benefícios 
econômicos provenientes dos montantes arrecadados pela entidade 
(agente), em nome do principal, não resultam em aumentos do patri-
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mônio líquido da entidade (agente), uma vez que sua receita corres-
ponde tão somente à comissão combinada entre as partes contratantes. 

 

8A. A divulgação da receita na demonstração do resultado deve 
ser feita a partir das receitas conforme conceituadas nesta Norma. A 
entidade deve fazer uso de outras contas de controle interno, como 
“Receita Bruta Tributável”, para fins fiscais e outros. 

 

8B. A conciliação entre os valores registrados conforme o item 
8A para finalidades fiscais e os evidenciados como receita para fins de 
divulgação conforme item 8 será evidenciada em nota explicativa às 
demonstrações contábeis. 

 

Mensuração da receita 
 

9. A receita deve ser mensurada pelo valor justo da contrapresta-
ção recebida ou a receber. A esse respeito, ver a Interpretação B – 
Receita – Transação de permuta envolvendo serviços de publicidade 
(Barter Transactions), em anexo a esta Norma. 

 

10. O montante da receita proveniente de uma transação é geralmen-
te estabelecido entre a entidade e o comprador ou usuário do ativo. É 
mensurado pelo valor justo da contraprestação recebida, ou a receber, 
deduzida de quaisquer descontos comerciais (trade discounts) e/ou boni-
ficações (volume rebates) concedidos pela entidade ao comprador. 

 

11. Na maior parte dos casos, a contraprestação é feita na forma 
de caixa ou equivalente de caixa e o valor da receita é o valor em cai-
xa ou equivalente de caixa recebido ou a receber. Entretanto, quando o 
ingresso de caixa ou seu equivalente vier a ser diferido, o valor justo 
da contraprestação pode vir a ser menor do que o valor nominal do 
caixa recebido ou a receber. Por exemplo, a entidade pode conceder ao 
comprador crédito isento de juros ou mesmo aceitar um recebível em 
que a taxa de juros do crédito concedido seja inferior àquela praticada 
pelo mercado, em contraprestação à venda de bens. Quando o acordo 
contratual efetivamente constituir uma transação de financiamento, o 
valor justo da contraprestação deve ser determinado por meio do des-
conto de todos os futuros recebimentos previstos, tomando por base a 
taxa de juros imputada. A taxa de juros imputada é a mais claramente 
determinável entre: 

(a) a taxa prevalecente de instrumento financeiro similar de emi-
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tente com classificação (rating) de crédito similar; ou 
(b) a taxa de juros que desconte o valor nominal do instrumento 

para o preço de venda à vista dos bens ou serviços. 
A diferença entre o valor justo e o valor nominal da contrapresta-

ção deve ser reconhecida como receita de juros de acordo com os itens 
29 e 30 e de acordo com a NBC TG 38 e a NBC TG 12 – Ajuste a 
Valor Presente. 

 

12. Quando os bens ou serviços forem objeto de troca ou de per-
muta, por bens ou serviços que sejam de natureza e valor similares, a 
troca não é vista como uma transação que gera receita. Exemplificam 
tais casos as transações envolvendo commodities como petróleo ou 
leite em que os fornecedores trocam ou realizam permuta de estoques 
em vários locais para satisfazer a procura, em base tempestiva e em 
local específico. Por outro lado, quando os bens são vendidos ou os 
serviços são prestados em troca de bens ou serviços não similares, tais 
trocas são vistas como transações que geram receita. Nesses casos, a 
receita deve ser mensurada pelo valor justo dos bens ou serviços recebi-
dos, ajustados pela quantia transferida em caixa ou equivalentes de cai-
xa. Quando o valor justo dos bens ou serviços recebidos não pode ser 
mensurado com confiabilidade, a receita deve ser mensurada utilizando-
se como parâmetro o valor justo dos bens ou serviços entregues, ajusta-
do pelo valor transferido em caixa ou equivalentes de caixa. 

 

Identificação da transação 
 

13. Os critérios de reconhecimento nesta Norma devem ser ge-
ralmente aplicados separadamente a cada transação. Entretanto, em 
certas circunstâncias pode ser necessário aplicar os critérios de reco-
nhecimento aos componentes separadamente identificáveis de uma 
única transação, com o objetivo de refletir a essência econômica da 
transação. Um exemplo de tal situação ocorre quando o preço da ven-
da de um produto inclui valores identificáveis, correspondentes a ser-
viços a serem executados posteriormente. Para esses casos, tais valo-
res devem ser diferidos e reconhecidos como receita durante o período 
em que o serviço vier a ser executado. Inversamente, os critérios de 
reconhecimento devem ser aplicados a duas ou mais transações con-
juntas quando elas estiverem ligadas de tal maneira que o efeito co-
mercial não possa ser compreendido sem visualizar as transações co-
mo um todo. Por exemplo: a entidade pode vender bens e, ao mesmo 
tempo, firmar um contrato separado para recomprá-los em data poste-
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rior, descaracterizando assim a essência econômica da transação. Em 
tais casos, as duas transações devem ser tratadas conjuntamente. 

 

Venda de bens 
 

14. A receita proveniente da venda de bens deve ser reconhecida 
quando forem satisfeitas todas as seguintes condições: 

(a) a entidade tenha transferido para o comprador os riscos e be-
nefícios mais significativos inerentes à propriedade dos bens; 

(b) a entidade não mantenha envolvimento continuado na gestão 
dos bens vendidos em grau normalmente associado à propriedade e 
tampouco efetivo controle sobre tais bens; 

(c) o valor da receita possa ser mensurado com confiabilidade; 
(d) for provável que os benefícios econômicos associados à tran-

sação fluirão para a entidade; e 
(e) as despesas incorridas ou a serem incorridas, referentes à tran-

sação, possam ser mensuradas com confiabilidade. 
 

15. A avaliação do momento em que a entidade transfere os riscos 
e os benefícios significativos da propriedade para o comprador exige o 
exame das circunstâncias da transação. Na maior parte dos casos, a 
transferência dos riscos e dos benefícios inerentes à propriedade coin-
cide com a transferência da titularidade legal ou da transferência da 
posse do ativo para o comprador. Tais casos são típicos das vendas a 
varejo. Em outros casos, porém, a transferência dos riscos e benefícios 
da propriedade ocorre em momento diferente da transferência da titu-
laridade legal ou da transferência da posse do ativo. 

 

16. Se a entidade retiver riscos significativos da propriedade, a 
transação não é uma venda e a receita não pode ser reconhecida. A 
retenção de risco significativo inerente à propriedade pode ocorrer de 
várias formas. Exemplos de situações em que a entidade pode reter 
riscos e os benefícios significativos da propriedade são: 

(a) quando a entidade vendedora retém uma obrigação em decor-
rência de desempenho insatisfatório que não esteja coberto por cláusu-
las normais de garantia; 

(b) nos casos em que o recebimento da receita de uma venda em 
particular é contingente, pois depende da venda dos bens pelo com-
prador (genuína consignação); 

(c) quando os bens expedidos estão sujeitos à instalação, sendo 
esta uma parte significativa do contrato e ainda não tenha sido com-
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pletada pela entidade; e 
(d) quando o comprador tem o direito de rescindir a compra por 

uma razão especificada no contrato de venda e a entidade vendedora 
não está certa da probabilidade de devolução. 

 

17. Se a entidade retiver somente um risco insignificante inerente à 
propriedade, a transação é uma venda e a receita deve ser reconhecida. 
Por exemplo, um vendedor pode reter a titularidade legal sobre os bens 
unicamente para garantir o recebimento do valor devido. Em tal caso, se 
a entidade tiver transferido os riscos e benefícios significativos inerentes 
à propriedade, a transação é uma venda e a receita deve ser reconhecida. 
Outro exemplo de entidade retendo tão só um insignificante risco de 
propriedade diz respeito às vendas a varejo em que o valor da compra 
pode ser reembolsado se o cliente não ficar satisfeito. A receita em tais 
casos deve ser reconhecida no momento da venda, desde que o vende-
dor possa estimar com confiabilidade as devoluções futuras. O passivo 
correspondente a tais devoluções deve ser mensurado tomando por base 
experiências anteriores e outros fatores relevantes. 

 

18. A receita só deve ser reconhecida quando for provável que os 
benefícios econômicos associados à transação fluirão para a entidade. 
Em alguns casos específicos isso só pode ser determinado quando do 
recebimento ou quando a incerteza for removida. Por exemplo, pode 
ser incerto que uma autoridade governamental estrangeira conceda 
permissão para que a entidade compradora remeta o pagamento da 
venda efetuada a um país estrangeiro. Quando a permissão for conce-
dida, a incerteza desaparece e a receita deve ser reconhecida. Entretan-
to, quando surgir incerteza relativa à realização de valor já reconheci-
do na receita, o valor incobrável ou a parcela do valor cuja recupera-
ção é improvável deve ser reconhecido como despesa e não como 
redução do montante da receita originalmente reconhecida. 

 

19. A receita e as despesas relacionadas à mesma transação ou a 
outro evento devem ser reconhecidas simultaneamente; esse processo 
está vinculado ao princípio da confrontação das despesas com as recei-
tas (regime de competência). As despesas, incluindo garantias e outros 
custos a serem incorridos após o despacho dos bens, podem ser mensu-
radas com confiabilidade, quando as outras condições para o reconhe-
cimento da receita tenham sido satisfeitas. Contudo, quando as despesas 
não puderem ser mensuradas com confiabilidade, a receita não pode ser 
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reconhecida. Em tais circunstâncias, quaisquer contraprestações já rece-
bidas pela venda dos bens devem ser reconhecidas como passivo. 

 

Prestação de serviços 
 

20. Quando a conclusão de uma transação que envolva a presta-
ção de serviços puder ser estimada com confiabilidade, a receita asso-
ciada à transação deve ser reconhecida tomando por base o estágio de 
execução (stage of completion) da transação ao término do período de 
reporte. O desfecho de uma transação pode ser estimado com confiabi-
lidade quando todas as seguintes condições forem satisfeitas: 

(a) o valor da receita puder ser mensurado com confiabilidade; 
(b) for provável que os benefícios econômicos associados à tran-

sação fluirão para a entidade; 
(c) o estágio de execução (stage of completion) da transação ao tér-

mino do período de reporte puder ser mensurado com confiabilidade; e 
(d) as despesas incorridas com a transação assim como as despe-

sas para concluí-la puderem ser mensuradas com confiabilidade. A 
esse respeito ver a ITG 03 – Aspectos Complementares das Operações 
de Arrendamento Mercantil (IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27) e a Interpre-
tação B – Transações de permuta envolvendo serviços de publicidade 
(Barter Transactions), em anexo a esta Norma. 

 

21. O reconhecimento da receita com referência ao estágio de e-
xecução de uma transação é usualmente denominado como sendo o 
método da percentagem completada. Por esse método, a receita é re-
conhecida nos períodos contábeis em que os serviços são prestados. O 
reconhecimento da receita nessa base proporciona informação útil 
sobre a extensão da atividade e o desempenho dos serviços prestados 
durante o período. A NBC TG 17 também exige o reconhecimento da 
receita nessa mesma base. As exigências naquela Norma são geral-
mente aplicáveis ao reconhecimento da receita e dos gastos associados 
a uma transação que envolva a prestação de serviços. 

 

22. A receita somente deve ser reconhecida quando for provável 
que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a 
entidade. Porém, quando surgir incerteza acerca da realização de valor 
já incluído na receita, o valor incobrável, ou o valor com respeito ao 
qual a recuperação tenha deixado de ser provável, deve ser reconheci-
do como despesa, e não como ajuste (dedução) do valor da receita 
originalmente reconhecida. 
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23. A entidade geralmente é capaz de fazer estimativas confiáveis 
após ter concordado com os outros parceiros da transação a respeito 
do seguinte: 

(a) os direitos que cada uma das partes está habilitada a receber 
quanto ao serviço a ser prestado e recebido pelas partes; 

(b) a contraprestação a ser trocada; e 
(c) o modo e os termos da liquidação da operação. 
 É também importante que a entidade tenha sistema interno e-

ficaz de orçamento e de relatórios financeiros. Tomando ambos por 
base, a entidade pode revisar e, quando necessário, alterar as estimati-
vas de receita à medida que os serviços forem sendo executados. A 
necessidade de tais revisões não é indício de que o término da transa-
ção não possa ser estimado com confiabilidade. 

 

24. O estágio de execução de uma transação pode ser determinado 
por diversos métodos. A entidade deve escolher um método que men-
sure com confiabilidade os serviços executados. Dependendo da natu-
reza da transação, os métodos podem incluir: 

(a) levantamento ou medição do trabalho executado; 
(b) serviços executados até a data, indicados como percentual do 

total dos serviços a serem executados; ou 
(c) a proporção entre os custos incorridos até a data e os custos totais 

estimados da transação. Somente os custos que efetivamente possam ser 
identificados com os serviços executados até a data devem ser incluídos 
nos custos incorridos até a data de mensuração. Da mesma forma, somen-
te os custos que reflitam serviços executados ou a serem executados de-
vem ser incluídos nos custos totais estimados da transação. 

Para efeito de reconhecimento das receitas de prestação de servi-
ços, os pagamentos parcelados e os adiantamentos recebidos de clien-
tes não correspondem, necessariamente, aos serviços executados. 

 

25. Para fins práticos, quando os serviços prestados correspondam a 
um número indeterminado de etapas, durante um período específico de 
tempo, a receita deve ser reconhecida pelo método linear durante tal 
período, a menos que haja evidências de que outro método represente 
melhor o estágio de execução da transação. Quando determinada etapa 
for muito mais significativa do que quaisquer outras, o reconhecimento 
da receita deve ser adiado até que essa etapa seja executada. 
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26. Quando a conclusão da transação que envolva a prestação de 
serviços não puder ser estimada com confiabilidade, a receita somente 
deve ser reconhecida na proporção dos gastos recuperáveis. 

 

27. Durante os primeiros estágios da transação, costuma ser fre-
quente o caso de não se poder estimar com confiabilidade a conclusão 
da transação. Contudo, pode ser provável que a entidade recupere os 
custos incorridos com a transação até aquela data. Dessa forma, a re-
ceita deve ser reconhecida somente na extensão em que haja indícios 
consistentes de expectativa de recuperação dos custos incorridos. 
Quando a conclusão da transação não puder ser estimada com confia-
bilidade, não deve ser reconhecido qualquer lucro. 

 

28. Quando a conclusão da transação não puder ser estimada com 
confiabilidade e não for provável que os custos incorridos serão recu-
perados, a receita não deve ser reconhecida e os custos incorridos 
devem ser reconhecidos como despesa. Quando deixarem de existir 
tais incertezas, a receita deve ser reconhecida de acordo com o item 20 
e não de acordo com o item 26. 

 

Juros, royalties e dividendos 
 

29. A receita proveniente da utilização, por terceiros, de ativos da 
entidade que produzam juros, royalties e dividendos deve ser reconhe-
cida nas bases estabelecidas no item 30, quando: 

(a) for provável que os benefícios econômicos associados com a 
transação fluirão para a entidade; e 

(b) o valor da receita puder ser mensurado com confiabilidade. 
 

30. A receita deve ser reconhecida nas seguintes bases: 
(a) os juros devem ser reconhecidos utilizando-se o método da ta-

xa efetiva de juros tal como definido na NBC TG 38; 
(b) os royalties devem ser reconhecidos pelo regime de compe-

tência em conformidade com a essência do acordo; e 
(c) os dividendos devem ser reconhecidos quando for estabeleci-

do o direito do acionista de receber o respectivo valor.  
 

31. (Eliminado). 
 

32. Quando os juros não pagos estiverem incorporados ao custo 
do investimento adquirido que renda juros periódicos (interest-
bearing investment), o recebimento subsequente de juros deve ser 
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alocado entre os períodos de pré-aquisição e pós-aquisição. Somente a 
parcela dos juros referente ao período pós-aquisição deve ser reconhe-
cida como receita, sendo que a parcela de juros correspondente ao 
período antecedente à aquisição deve ser reconhecida como redutora 
do custo de aquisição. 

 

33. Os royalties devem ser apropriados ao resultado de acordo com 
os termos do contrato e devem ser usualmente reconhecidos nessa base a 
menos que, em atenção à essência econômica do acordo, seja mais ade-
quado reconhecer a receita em outra base sistemática e racional. 

 

34. A receita somente deve ser reconhecida quando for provável 
que os benefícios econômicos inerentes à transação fluirão para a en-
tidade. Contudo, quando houver incerteza acerca do recebimento do 
valor já reconhecido como receita, tal valor incobrável ou cujo rece-
bimento deixou de ser provável deve ser reconhecido como despesa e 
não como ajuste (dedução) da receita originalmente reconhecida. 

 

Divulgação 
 

35. A entidade deve divulgar: 
(a) as políticas contábeis adotadas para o reconhecimento das re-

ceitas, incluindo os métodos adotados para determinar o estágio de 
execução (stage of completion) das transações que envolvam a presta-
ção de serviço; 

(b) o montante de cada categoria significativa de receita reconhe-
cida durante o período, incluindo as receitas provenientes de: 

(i) venda de bens; 
(ii)  prestação de serviços; 
(iii)  juros; 
(iv) royalties; 
(v) dividendos; 

(c) o montante de receitas provenientes de troca de bens ou servi-
ços incluídos em cada categoria significativa de receita; e 

(d) a conciliação entre a receita divulgada na demonstração do re-
sultado e a registrada para fins tributáveis, conforme itens 8A e 8B. 

 

36. A entidade deve divulgar quaisquer ativos contingentes e pas-
sivos contingentes, de acordo com a NBC TG 25 – Provisões, Passi-
vos Contingentes e Ativos Contingentes. Os passivos contingentes e 



 884

os ativos contingentes podem surgir de itens tais como custos de ga-
rantia, indenizações, multas ou perdas possíveis. 
 

Apêndice – Exemplos ilustrativos 
 

Este apêndice acompanha, mas não faz parte da NBC TG 30. Os 
exemplos se concentram em aspectos específicos de alguns tipos de 
operação e não correspondem a uma discussão exaustiva de todos os 
fatores relevantes que possam influenciar o reconhecimento das recei-
tas. Os exemplos, de maneira geral, partem do princípio de que o 
valor da receita pode ser mensurado com confiabilidade, que é pro-
vável que os benefícios econômicos fluam para a entidade e que as 
despesas incorridas ou a serem incorridas podem ser mensuradas 
com confiabilidade. 

 

Venda de bens 
 

1. Venda faturada e não entregue (bill and hold sales). 
 

Refere-se à modalidade de venda na qual a entrega da mercadoria 
é retardada a pedido do comprador, porém este detém a propriedade e 
aceita a fatura. Nesses casos, a receita deve ser reconhecida quando o 
comprador passa a deter a propriedade, desde que: 

(a) seja provável que a entrega será efetuada; 
(b) o item esteja no estoque do vendedor, identificado e pronto para 

entrega ao comprador no momento em que a venda é reconhecida; 
(c) o comprador forneça instruções específicas relacionadas ao 

adiamento da entrega; e 
(d) as condições de pagamento sejam as usualmente praticadas. 
A receita não deve ser reconhecida quando existe apenas a 

intenção de adquirir ou produzir as mercadorias a tempo para a entrega. 
 

2. Bens expedidos sujeitos a condições. 
 

(a) Instalação e inspeção. 
 

A receita deve ser normalmente reconhecida quando o comprador 
aceitar a entrega, e a instalação e a inspeção forem concluídas. No 
entanto, a receita pode ser reconhecida imediatamente após a aceita-
ção da entrega pelo comprador quando: 

(i) o processo de instalação for de natureza simples, como, por 
exemplo, a instalação de aparelho de televisão previamente testa-
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do na fábrica e a instalação se limita a desembalar e proceder aos 
ajustes de voltagem e imagem; ou  

(ii)  a inspeção for feita unicamente para fins de determinação fi-
nal dos preços dos contratos, como, por exemplo, remessas de mi-
nério de ferro, açúcar ou soja. 
 

(b) Em aprovação quando o comprador tiver negociado um di-
reito limitado de devolução. 

 

Quando o comprador tiver negociado um direito, ainda que limi-
tado, de devolver a mercadoria adquirida, e houver incerteza sobre a 
possibilidade de devolução, a receita deve ser reconhecida quando 
houver aceitação formal do comprador ou os bens tenham sido entre-
gues e o tempo de rejeição tenha expirado. 

 

(c) Venda consignada, por meio da qual a venda é feita pelo 
comprador, por conta e ordem do vendedor. 

 

A receita deve ser reconhecida pelo remetente apenas quando as 
mercadorias forem vendidas pelo comprador a um terceiro. O mesmo se 
aplica à consignação em que, na essência, o comprador somente adquire a 
mercadoria do vendedor quando ele, comprador, a vende a terceiros. 

 

(d) Entrega da mercadoria condicionada ao recebimento do 
caixa. 

 

A receita deve ser reconhecida quando a entrega for concluída e o 
caixa for recebido pelo vendedor ou seu agente (por exemplo, venda 
pelos correios). 

 

3. Vendas para entrega no pagamento final (lay away sales), se-
gundo as quais as mercadorias são entregues somente quando o com-
prador fizer o pagamento final de uma série de prestações. 

 

A receita de tais vendas deve ser reconhecida quando da entrega 
da mercadoria correspondente. No entanto, quando a experiência indi-
car que a maior parte dessa modalidade de venda é concretizada, a 
receita pode ser reconhecida a partir do momento em que uma parcela 
significativa do valor total do objeto da compra tenha sido recebida pelo 
vendedor, desde que as mercadorias estejam disponíveis nos estoques, 
devidamente identificadas e prontas para entrega ao comprador. 
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4. Adiantamentos de clientes, totais ou parciais, para a entrega 
futura de bens que não se encontram no estoque (os bens serão ainda 
produzidos ou serão entregues diretamente ao cliente por terceiro). 

 

A receita deve ser reconhecida quando as mercadorias forem en-
tregues ao comprador. 

 

5. Acordos de venda e recompra de bens (exceto operações de 
swap), segundo os quais o vendedor concorda no momento da venda 
em recomprar os mesmos bens em data futura, ou quando o vendedor 
possuir opção de compra para readquirir os bens, ou o comprador 
possuir opção de venda que lhe confira o direito de exigir a recompra 
dos bens pelo vendedor. 

 

Em se tratando de venda e acordo de recompra de ativo que não 
seja financeiro, os termos do acordo devem ser analisados para verifi-
car se, na essência, o vendedor transferiu os riscos e os benefícios de 
propriedade para o comprador. Se isso ocorrer, a receita deve ser re-
conhecida. Se, por outro lado, o vendedor retiver os riscos e os benefí-
cios de propriedade, ainda que a propriedade legal tenha sido transfe-
rida, a transação é caracterizada como acordo de financiamento e não 
dá origem à receita. Em se tratando de venda e acordo de recompra de 
ativo financeiro, a NBC TG 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhe-
cimento e Mensuração deve ser aplicada. 

 

6. Vendas a intermediários, tais como distribuidores e revende-
dores, para revenda. 

 

A receita de tais vendas é geralmente reconhecida quando os ris-
cos e benefícios da propriedade forem transferidos. Quando, na essên-
cia, o comprador está atuando como agente, a venda é tratada como 
venda consignada. 

 

7. Assinaturas de publicações e itens similares. 
 

Quando os itens envolvidos possuem valores semelhantes ao longo 
do tempo, a receita deve ser reconhecida em base linear ao longo do perí-
odo em que os itens são despachados. Quando os itens variam de valor, 
de período a período, a receita deve ser reconhecida com base no valor de 
venda do item despachado, proporcionalmente ao valor total estimado das 
vendas de todos os itens abrangidos pela assinatura. 

 



 887

8. Vendas a prazo, segundo as quais os valores são recebidos em 
prestações. 

 

A receita atribuível ao preço de venda, líquido de juros, deve ser 
reconhecida na data da venda. O preço de venda é o valor presente da 
contraprestação, descontando-se das parcelas a receber a taxa de juros 
imputada. Os juros devem ser reconhecidos como receita à medida 
que são gerados, utilizando-se o método da taxa efetiva de juros. 

 

9. Vendas de unidades imobiliárias 
 

Este exemplo foi retirado em função da emissão da Interpretação 
Técnica ITG 02 – Contrato de Construção do Setor Imobiliário, cor-
respondente à IFRIC 15 do IASB. 

 

Prestação de serviços 
 

10. Taxas de instalação. 
 

Taxas de instalação devem ser reconhecidas como receita toman-
do por referência o estágio de execução da instalação, a menos que 
seja incidental à venda do produto, quando o reconhecimento se fará 
no reconhecimento da venda do produto. 

 

11. Taxas de manutenção incluídas no preço do produto. 
 

Quando o preço de venda do produto incluir o valor identificável 
de serviços subsequentes (por exemplo, serviços de suporte pós-venda 
e de melhoria e aperfeiçoamento de software), esse valor deve ser 
diferido e reconhecido como receita durante o período em que o servi-
ço for prestado. O montante diferido deve ser aquele que irá cobrir os 
custos esperados dos serviços contratados, juntamente com uma mar-
gem de lucro razoável sobre esses serviços. 

 

12. Comissões de publicidade. 
 

Comissões de publicidade devem ser reconhecidas quando o res-
pectivo anúncio ou comercial são apresentados ao público. Comissões 
relacionadas à produção publicitária (criação, texto, etc.) devem ser 
reconhecidas com base no estágio de execução do projeto. 

 

13. Comissões de agentes de seguros. 
 

Comissões recebidas ou a receber que não requeiram que o agen-
te preste serviços adicionais à venda devem ser reconhecidas como 
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receita pelo agente na data do efetivo início ou renovação das respec-
tivas apólices. No entanto, se for provável que o agente venha a ser 
obrigado a prestar serviços adicionais durante o período de vigência 
da apólice, a comissão, ou parte dela, deve ser diferida e reconhecida 
como receita durante o período em que a apólice estiver em vigor. 

 

14. Taxas sobre serviços financeiros. 
 

O reconhecimento das receitas provenientes de taxas sobre servi-
ços financeiros depende das finalidades para as quais as taxas são 
obtidas e da base de contabilização de qualquer instrumento financeiro 
a elas associado. A descrição das taxas sobre serviços financeiros po-
de não ser indicativa da natureza e da essência dos serviços prestados. 
Portanto, é necessário distinguir as taxas que são parte integrante da 
taxa efetiva de juros do instrumento financeiro, das taxas que são ob-
tidas quando os serviços são prestados e das que são obtidas quando 
da execução de ato significativo. 

 

(a) Taxas que são parte integrante da taxa efetiva de juros de ins-
trumento financeiro. 

 

Essas taxas são geralmente tratadas como ajuste à taxa efetiva de 
juros. Entretanto, quando o instrumento financeiro é mensurado ao 
valor justo por meio do resultado, as taxas devem ser reconhecidas 
como receita quando o instrumento for inicialmente reconhecido. 

 

(i) Taxas de originação (origination fees) recebidas pela enti-
dade, relativas à criação ou à aquisição de ativo financeiro, que 
não esteja, conforme ditames da NBC TG 38, classificado como 
ativo financeiro ao valor justo por meio do resultado. 
 

Essas taxas podem incluir compensações por atividades tais como 
a avaliação da condição financeira do tomador de empréstimo, avalia-
ção e registro de garantias, colaterais e outros acordos com valores 
mobiliários, negociação dos termos do instrumento, elaboração e pro-
cessamento dos documentos e fechamento da transação. Essas taxas 
são parte integrante da criação de relação com o instrumento financei-
ro resultante e, juntamente com os respectivos custos de transação (*) 
(conforme definição da NBC TG 38), devem ser diferidas e reconhe-
cidas como ajuste da taxa efetiva de juros. 

 
(*) No projeto de melhoria anual das IFRSs, relativo a maio de 2008, o Board do 
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IASB substituiu o termo “custos diretos” por “custos de transação” (IAS 39, § 9). 
Essa emenda removeu uma inconsistência que havia para os custos incorridos na 
originação de ativos e passivos financeiros que deveriam ser diferidos e reconhecidos 
como ajuste na taxa efetiva de juros subjacente. “Custos diretos”, conforme previa-
mente definidos, não precisam ser incrementais. 

 

(ii)  Taxas de compromisso (commitment fees) recebidas pela 
entidade para originar um empréstimo quando o empréstimo está 
fora do alcance da NBC TG 38. 

 

Se for provável que a entidade venha a ingressar em operação es-
pecífica de empréstimo e o compromisso de empréstimo não estiver 
no alcance da NBC TG 38, a taxa de compromisso recebida deve ser 
considerada como compensação por uma relação continuada com a 
aquisição de instrumento financeiro e, junto com seus respectivos 
custos de transação (conforme definição da NBC TG 38), deve ser 
diferida e reconhecida como ajuste da taxa efetiva de juros. Se o com-
promisso expirar sem que a entidade faça o empréstimo, a taxa deve 
ser reconhecida como receita na expiração. Compromissos de emprés-
timo que estejam dentro do alcance da NBC TG 38 devem ser contabi-
lizados como derivativos e mensurados ao valor justo. 

 

(iii)  Taxas de originação recebidas na emissão de passivos fi-
nanceiros mensurados ao custo amortizado. 
 

Essas taxas são parte integral da criação de uma relação com o pas-
sivo financeiro. Quando um passivo financeiro não é classificado como 
mensurado ao valor justo por meio do resultado, as taxas de originação 
recebidas devem ser incluídas, com os respectivos custos de transação 
(conforme definição da NBC TG 38), no valor contábil inicial do passi-
vo financeiro e reconhecidas como ajuste à taxa efetiva de juros. A en-
tidade deve distinguir taxas e custos que são parte integrante da taxa 
efetiva de juros de um passivo financeiro das taxas de originação e cus-
tos de transação relativos ao direito de fornecer serviços, como, por 
exemplo, os serviços de administração de investimentos. 

 

(b) Taxas obtidas quando os serviços são prestados. 
 

(i) Taxas obtidas por serviços de cobrança, custódia e gestão 
de empréstimos (loan servicing) (*). 
 
(*) Os serviços de empréstimos (loan servicing), prestados em mercados mais 

desenvolvidos, compreendem a administração dos aspectos relacionados ao emprés-
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timo desde o momento em que os recursos são concedidos até o pagamento do em-
préstimo. No rol de serviços estão contemplados: o envio mensal de demonstrativos 
de pagamento, a cobrança mensal de pagamentos, a manutenção de registros para fins 
de controle e contabilidade, a retenção na fonte para recolhimento de tributos e o 
pagamento de prêmios de seguro (e a gestão de contas de depósito de caução – scrow 
account – e de fundos de garantia de pagamento – impound funds), a remessa de 
fundos a detentor do empréstimo ou título de dívida e o acompanhamento periódico 
no exercício do dever fiduciário (follow-up) de eventuais problemas. 

 

As taxas cobradas pela entidade por esses serviços de emprésti-
mos (loan servicing) devem ser reconhecidas como receita assim que 
os serviços forem prestados. 

 

(ii)  Taxas de compromisso para originar um empréstimo 
quando o compromisso de empréstimo está fora do alcance da 
NBC TG 38. 
 

Se for improvável que uma operação específica de empréstimo 
venha a se efetivar e o compromisso de empréstimo estiver fora do 
alcance da NBC TG 38, a taxa de compromisso deve ser reconhecida 
como receita com base na proporção de tempo ao longo do período do 
compromisso. Compromissos de empréstimo que estejam dentro do 
alcance da NBC TG 38 devem ser contabilizados como derivativos e 
mensurados ao valor justo. 

 

(iii)  Taxas de administração de investimento. 
 

Taxas cobradas pela administração de investimentos devem ser 
reconhecidas como receita à medida que os serviços são prestados. 

 

Custos incrementais que são diretamente atribuíveis ao processo de 
assegurar um contrato de administração de investimento devem ser reco-
nhecidos como ativo se eles puderem ser identificados separadamente e 
mensurados com confiabilidade e se for provável que serão recuperados. 
Assim como na NBC TG 38, custo incremental é aquele que não teria 
sido incorrido se a entidade não tivesse assegurado o contrato de adminis-
tração de investimento. O ativo representa o direito contratual da entidade 
de se beneficiar do fornecimento de serviços de administração de inves-
timento, e deve ser amortizado à medida que a entidade for reconhecendo 
a receita relacionada. Se a entidade tiver uma carteira de contratos de 
administração de investimentos, ela pode verificar sua recuperabilidade 
com base na sua carteira. 
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Alguns contratos de serviços financeiros incluem tanto a criação 
de um ou mais instrumentos financeiros quanto o fornecimento de 
serviços de administração de investimento. Um exemplo é o contrato 
de investimento mensal de longo prazo atrelado à administração de 
uma carteira de instrumentos patrimoniais. O fornecedor do contrato 
deve distinguir os custos de transação relativos à criação do instru-
mento financeiro daqueles custos de transação para assegurar o direito 
de fornecer serviços de administração de investimentos. 

 

(c) Taxas que são obtidas na execução de ato significativo. 
 

As taxas devem ser reconhecidas como receita quando um ato 
significativo for praticado, como nos exemplos a seguir: 

(i) Comissão pela distribuição de um lote de ações (allotment) 
para um cliente. 

A comissão deve ser reconhecida como receita quando as a-
ções tiverem sido distribuídas. 

(ii)  Taxas pela obtenção de empréstimo para um tomador junto 
a um investidor. 

 

A taxa deve ser reconhecida como receita quando o empréstimo 
estiver negociado. 

 

(iii)  Taxas de empréstimo sindicalizado. 
 

A taxa de sindicalização recebida por entidade que negocia um 
empréstimo, mas não retém parte do pacote de empréstimo para si 
própria (ou retém parte pela mesma taxa efetiva de juros para um risco 
comparável a outros participantes), é uma compensação pelo serviço 
de sindicalização. Tal taxa deve ser reconhecida como receita quando 
a sindicalização estiver concluída. 

 

15. Venda de ingressos em eventos. 
 

As receitas provenientes de apresentações artísticas, banquetes e 
outros eventos especiais devem ser reconhecidas quando o evento 
ocorrer. Quando os ingressos para uma série de eventos forem vendi-
dos, a comissão deve ser alocada a cada evento em base que reflita a 
extensão em que os serviços são prestados para cada evento. 

 

16  Taxas de matrícula. 
 

A receita deve ser reconhecida ao longo do período em que as au-
las são ministradas. 
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17. Taxas de adesão a clubes e entidades sociais. 
 

O reconhecimento das receitas depende da natureza dos serviços 
prestados. Se a taxa permite tão só adesão e todos os outros produtos 
ou serviços são pagos, separadamente ou se houver uma assinatura 
anual separada, a receita da taxa deve ser reconhecida quando não 
houver qualquer incerteza significativa quanto ao seu recebimento. Se 
a taxa de membro dá direito a serviços ou publicações a serem presta-
dos durante o período de adesão, ou de compra de bens ou serviços a 
preços inferiores aos praticados para não membros, a receita deve ser 
reconhecida em base que reflita a tempestividade, a natureza e o valor 
dos benefícios proporcionados. 

 

18. Taxas de franquia. 
 

As taxas de franquia podem cobrir o fornecimento inicial e sub-
sequente de serviços, equipamentos e outros ativos tangíveis, e know-
how. Consequentemente, as taxas de franquia devem ser reconhecidas 
como receita em base que reflita a finalidade para a qual as taxas fo-
ram cobradas. Os seguintes métodos de reconhecimento de taxas de 
franquia são adequados: 

 

(a)  Fornecimento de equipamentos e outros ativos tangíveis. 
 

O montante, com base no valor justo dos ativos vendidos, deve 
ser reconhecido como receita quando os itens são entregues ou quando 
da transferência da titularidade. 

 

(b) Prestações de serviços iniciais e subsequentes. 
 

As taxas para a prestação contínua de serviços – sejam elas parte 
da taxa inicial ou uma taxa à parte – devem ser reconhecidas como 
receita à medida que os serviços forem prestados. Quando a taxa à 
parte não cobrir o custo da prestação contínua de serviços com um 
lucro razoável, parte da taxa inicial, suficiente para cobrir os custos da 
prestação de serviços e continuar a proporcionar um lucro razoável 
sobre esses serviços, deve ser diferida e reconhecida como receita à 
medida que os serviços forem sendo prestados. 

 

O acordo de franquia pode prever que o franqueador fornecerá 
equipamentos, estoques ou outros ativos tangíveis a um preço inferior 
ao cobrado para terceiros ou a um preço que não contempla um lucro 
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razoável sobre as vendas. Nessas circunstâncias, parte da taxa inicial, 
suficiente para cobrir o excedente dos custos estimados e para propor-
cionar um lucro razoável sobre as vendas, deve ser diferida e reconhe-
cida ao longo do período em que os bens provavelmente venham a ser 
vendidos ao franqueado. O saldo da taxa inicial deve ser reconhecido 
como receita quando o desempenho de todos os serviços iniciais e as 
outras obrigações exigidas do franqueador (tais como a assistência 
com a escolha do local, o treinamento do pessoal, financiamento e 
publicidade) tiverem sido substancialmente cumpridos. 

 

Os serviços iniciais e outras obrigações dentro de um acordo de fran-
quia em uma área podem depender do número de pontos de venda nessa 
área. Nesse caso, as taxas atribuíveis aos serviços iniciais devem ser reco-
nhecidas como receita na proporção do número de pontos de venda para os 
quais os serviços iniciais tenham sido substancialmente executados. 

 

Se a taxa inicial for cobrada durante um período prolongado e 
houver incerteza significativa se será recebida integralmente, a taxa 
deve ser reconhecida à medida que as parcelas são recebidas. 

 

(c) Taxas de franquia recebidas de modo contínuo. 
 

As taxas cobradas pela utilização contínua de direitos concedidos 
pelo contrato ou por outros serviços prestados durante a vigência do 
contrato devem ser reconhecidas como receita à medida que os servi-
ços forem sendo prestados ou os direitos exercidos. 

 

(d) Transações de agenciamento. 
 

Podem ocorrer situações em que o franqueador atue em essência 
como agente do franqueado. Por exemplo, o franqueador pode contratar 
fornecimento e entrega de produtos ao franqueado, sem obter qualquer 
ganho na operação. Referidas operações não dão origem a receitas. 

 

19. Taxas decorrentes do desenvolvimento de software personalizado. 
 

As taxas obtidas com o desenvolvimento de software personali-
zado devem ser reconhecidas como receita tomando como referência o 
estágio de execução desse desenvolvimento, incluindo a execução de 
serviços de suporte fornecidos pós-entrega. 
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Juros, royalties e dividendos 
 

20. Taxas de licenciamento e royalties. 
 

Taxas e royalties pagos pelo uso dos ativos de uma entidade (tais 
como marcas, patentes, software, direitos autorais de composição, 
produção cinematográfica, etc.) devem ser normalmente reconhecidos 
em conformidade com a essência do contrato. De modo prático, o 
reconhecimento da receita pode ocorrer em base linear, durante o pra-
zo contratual, como, por exemplo, quando o licenciado tem o direito 
de uso de certa tecnologia por um período específico. 

 

A cessão de direitos mediante um valor fixo ou uma garantia não re-
embolsável sob um contrato que não possa ser cancelado, que autoriza o 
licenciado a explorar esses direitos livremente e que não incumbe qual-
quer obrigação ao cedente da licença, é, em essência, uma venda. Um 
exemplo é um contrato de licenciamento para o uso de software quando o 
cedente da licença não tem obrigações posteriores à entrega. Outro exem-
plo é a concessão dos direitos de exibição de filme em mercados em que 
o cedente da licença não tem qualquer controle sobre o distribuidor e não 
espera receber nenhuma receita relativa à venda de ingressos. Nesses 
casos, a receita deve ser reconhecida no momento da venda. 

 

Em alguns casos, o recebimento ou não de uma taxa de licencia-
mento ou royalty é algo contingente, sujeito à ocorrência de evento 
futuro. Nesses casos, a receita deve ser reconhecida somente quando 
for provável que a taxa de licenciamento ou royalty venham a ser re-
cebidos. Isso se observa normalmente após a ocorrência do evento. 

 

Reconhecimento e mensuração 
 

21. Determinando se entidade está agindo como principal ou 
como agente. 

 

O item 8 determina que “na relação de agenciamento (entre o 
principal e o agente), os ingressos brutos de benefícios econômicos 
provenientes dos montantes arrecadados pela entidade (agente) em 
nome do principal não resultam em aumentos do patrimônio líquido 
da entidade (agente), uma vez que sua receita corresponde tão somente 
à comissão combinada entre as partes contratantes”. Para determinar 
se a entidade está agindo como principal ou agente requer-se exercício 
de julgamento e consideração de todos os fatos e circunstâncias. 
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A entidade está agindo como principal quando está exposta a ris-
cos e benefícios significativos associados com a venda dos bens ou 
com a prestação dos serviços. Situações que indicam que a entidade 
está agindo como principal incluem: 

(a) a entidade tem a responsabilidade primária de fornecer os 
bens ou os serviços ao cliente ou executar a ordem, como, por exem-
plo, sendo responsável pela aceitação ou não dos produtos ou serviços 
ordenados ou comprados pelo cliente; 

(b) a entidade tem risco de estocagem antes ou depois da ordem 
do cliente, durante o embarque ou no retorno; 

(c) a entidade tem liberdade para estabelecer preços, direta ou in-
diretamente, por exemplo, por meio do fornecimento de bens ou servi-
ços adicionais; e 

(d) a entidade assume o risco de crédito do cliente pelo valor do 
recebível gerado. 

 

A entidade está agindo como agente quando não tem exposição a 
riscos e benefícios significativos associados com a venda dos bens ou 
com a prestação dos serviços. Uma situação que indica que a entidade 
está agindo como agente é quando o valor que ela ganha é predetermi-
nado, podendo ser tanto uma recompensa fixa por transação quanto 
uma determinada porcentagem do valor faturado ao cliente. 
 

Interpretação A – Programa de Fidelidade com o Cliente 
 

Esta Interpretação, que corresponde ao IFRIC 13, é parte integrante 
da Norma. 
 

Índice Item 
REFERÊNCIAS  
ANTECEDENTES 1 – 2 
ALCANCE 3 
ASSUNTOS TRATADOS 4 
CONSENSO 5 – 9 
APÊNDICE – ORIENTAÇÃO DE APLICAÇÃO  
EXEMPLOS ILUSTRATIVOS  

 

Referências: 
 

NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retifica-
ção de Erro 
NBC TG 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 
NBC TG 30 – Receitas 
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Antecedentes 
 

1. Os programas de fidelidade com o cliente são usados pelas enti-
dades como meio de dar aos seus clientes incentivos para con-
sumir seus produtos ou serviços. Se um cliente consome produ-
tos ou serviços, a entidade em contrapartida concede ao cliente 
créditos em prêmio (frequentemente descritos como “pontos”, 
“milhagens”, etc.). O cliente pode resgatar/converter os créditos 
acumulados em prêmio por benefícios tais como produtos ou 
serviços gratuitos ou com desconto. 

 

2. Os programas operam de diversas formas. Os clientes podem ser 
obrigados a acumular um número mínimo especificado ou um 
valor de créditos em prêmio antes que possam resgatá-los. Os 
créditos em prêmio podem estar vinculados a compras individu-
ais ou grupos de compras, ou à fidelização do cliente por um pe-
ríodo especificado. A entidade pode operar o programa de fideli-
dade com o cliente por conta própria ou participar de programa 
operado por terceiro. Os prêmios oferecidos podem incluir produ-
tos ou serviços oferecidos pela própria entidade e/ou direitos de 
reivindicar produtos ou serviços oferecidos por terceiro. 

 

Alcance 
 

3. Esta Interpretação é aplicável aos créditos em prêmio por fide-
lidade com o cliente quando: 
(a) a entidade concede aos seus clientes como parte de uma 

transação de venda, como, por exemplo, a venda de produ-
tos, a prestação de serviços ou a utilização pelo cliente dos 
ativos da entidade; e 

(b) sujeitos ao cumprimento de quaisquer outras condições pa-
ra qualificação, os clientes podem resgatar no futuro pro-
dutos ou serviços gratuitos ou com desconto. 

 Esta Interpretação trata da contabilização pela entidade que 
concede os créditos em prêmio aos seus clientes. 

 

Assuntos tratados 
 

4. As questões tratadas nesta Interpretação são: 
(a) se a obrigação da entidade em fornecer produtos ou servi-

ços gratuitos ou com desconto (prêmios) no futuro deve ser 



 897

reconhecida e mensurada por meio de: 
(i)  alocação de parte da contraprestação recebida ou a re-

ceber proveniente da transação de venda aos créditos 
de prêmio, com o diferimento do reconhecimento da 
receita (aplicação do item 13 da NBC TG 30); ou 

(ii)  constituição de provisão para custos futuros estimados 
para fornecer os prêmios (aplicação do item 19 da 
NBC TG 30); e 

(b) se a contraprestação for alocada aos créditos de prêmio: 
(i)  quanto deve ser alocado a eles; 
(ii)  quando a receita deve ser reconhecida; e 
(iii)  se um terceiro fornecer os prêmios, como a receita de-

ve ser mensurada. 
 

Consenso 
 

5. A entidade deve aplicar o item 13 da NBC TG 30 e deve conta-
bilizar os créditos em prêmio como componente separadamente 
identificável da transação de venda em que eles são concedidos 
(venda inicial). O valor justo da contraprestação recebida ou a 
receber em relação à venda inicial deve ser alocado entre os 
créditos em prêmio e os outros componentes da venda. 

 

6. A contraprestação alocada aos créditos em prêmio deve ser 
mensurada com base no seu valor justo. 

 

7. Se a própria entidade fornecer os prêmios, ela deve reconhecer 
a contraprestação alocada aos créditos em prêmio como receita 
quando os créditos em prêmio forem resgatados e ela cumprir 
suas obrigações de fornecer os prêmios. O valor da receita re-
conhecida deve ser baseado no número de créditos de prêmio 
que tiverem sido resgatados em troca dos prêmios, com relação 
ao número total que se espera seja resgatado. 

 

8. Se um terceiro fornecer os prêmios, a entidade deve avaliar se 
está cobrando a contraprestação alocada aos créditos em prêmio 
por sua própria conta (ou seja, como principal na transação) ou 
em nome do terceiro (ou seja, como agente do terceiro). 
(a) Se a entidade estiver cobrando a contraprestação em nome 

do terceiro, ela: 
(i)  deve mensurar sua receita pelo valor líquido retido por 
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sua própria conta, ou seja, a diferença entre a contra-
prestação alocada aos créditos em prêmio e o valor 
pagável ao terceiro pelo fornecimento dos prêmios; e 

(ii)  deve reconhecer esse valor líquido como receita 
quando o terceiro for obrigado a fornecer os prêmios e 
tiver direito a receber uma contraprestação por fazê-
lo. Esses eventos podem ocorrer tão logo os créditos 
em prêmio sejam concedidos. Alternativamente, se o 
cliente puder escolher entre reivindicar os prêmios da 
entidade ou de terceiro, esses eventos podem ocorrer 
somente quando o cliente escolher reivindicar os prê-
mios de terceiro. 

(b) Se a entidade estiver cobrando a contraprestação por sua 
própria conta, ela deve mensurar sua receita como a con-
traprestação bruta alocada aos créditos em prêmio e deve 
reconhecer a receita quando cumprir suas obrigações com 
relação aos prêmios. 

 

9. Se a qualquer momento houver a expectativa de que os custos 
inevitáveis de cumprir as obrigações de fornecer os prêmios ex-
cedam a contraprestação recebida e a receber em relação a eles 
(ou seja, a contraprestação alocada aos créditos em prêmio no 
momento da venda inicial que ainda não foi reconhecida como 
receita acrescida de qualquer outra contraprestação a receber 
quando o cliente resgatar os créditos de prêmio), a entidade terá 
contratos onerosos. O passivo deve ser reconhecido pelo exce-
dente de acordo com a NBC TG 25 – Provisões, Passivos Con-
tingentes e Ativos Contingentes. A necessidade de reconhecer 
esse passivo pode surgir se os custos esperados para fornecer os 
prêmios aumentarem. Por exemplo, se a entidade revisar suas 
expectativas sobre a quantidade de créditos em prêmio que se-
rão resgatados. 

 

Apêndice – Orientação de aplicação 
 

Este apêndice é parte integrante da Interpretação A. 
 

Mensuração do valor justo dos créditos em prêmio 
 

OA1. O item 6 do consenso exige que a contraprestação alocada aos 
créditos em prêmio seja mensurada com base no seu valor justo. 
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Se não houver preço de mercado cotado para crédito prêmio i-
dêntico, o valor justo deve ser mensurado utilizando outra téc-
nica de avaliação. 

 

OA2. A entidade pode mensurar o valor justo dos créditos em prêmio 
com base no valor justo dos prêmios por meio do qual eles po-
dem ser resgatados. O valor justo dos prêmios deve levar em 
consideração, quando apropriado: 
(a) o montante em descontos ou em incentivos que de outro 

modo seriam oferecidos aos clientes que não obtiveram 
créditos em prêmio na venda inicial;  

(b) a proporção dos créditos em prêmio para a qual não há a 
expectativa de que seja resgatada pelos clientes; e 

(c) risco de não desempenho (non-performance risk). 
 Se os clientes puderem escolher entre uma faixa alternativa de 

prêmios, o valor justo dos créditos em prêmio deve refletir o va-
lor justo da faixa alternativa de prêmios disponíveis, ponderado 
pela proporção de frequência com a qual se espera que cada 
prêmio seja selecionado. 

 

OA3. Em algumas circunstâncias, outras técnicas de avaliação podem 
ser usadas. Por exemplo, se um terceiro fornecer os prêmios e a 
entidade pagar o terceiro por cada crédito em prêmio que conce-
der, a entidade pode mensurar o valor justo dos créditos em prê-
mio com base no valor que paga ao terceiro, adicionando uma 
margem de lucro razoável. É necessário julgamento para selecio-
nar e aplicar a técnica de avaliação que atenda aos requisitos do 
item 6 do consenso e seja mais adequada nas circunstâncias. 

 

Exemplos ilustrativos 
 

Estes exemplos acompanham, porém não fazem parte da Interpreta-
ção A (equivalente a IFRIC 13). 
 

Exemplo 1 – Prêmios fornecidos pela entidade 
 

EI1 Uma entidade varejista opera um programa de fidelidade com o 
cliente. Ela concede aos membros do programa pontos por fide-
lidade quando eles gastam um valor específico nos seus produ-
tos comercializados. Os membros do programa podem resgatar 
os pontos por quaisquer produtos. Os pontos não têm data para 
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expirar. Em dado ano, a entidade concede 100 pontos. A admi-
nistração da entidade estima em $ 1,25 o valor justo dos produ-
tos por meio dos quais cada ponto do programa de fidelidade 
pode ser resgatado. Esse valor leva em consideração uma esti-
mativa do desconto que a administração teria a expectativa de 
oferecer alternativamente aos clientes que não tivessem ganho 
créditos em prêmio quando da venda inicial. Adicionalmente, a 
administração tem a expectativa de que somente 80 desses pon-
tos serão resgatados. Assim sendo, o valor justo de cada ponto 
passa a ser $ 1,00, como sendo o resultado do valor justo de ca-
da ponto concedido estimado em $ 1,25 reduzido pelos pontos 
para os quais não se tem a expectativa de resgate [(80 pon-
tos/100 pontos) x $ 1,25 = $ 1,00]. Em consequência, a admi-
nistração acaba diferindo a receita de $ 100. 

 

Ano 1 
 

EI2 No final do primeiro ano, 40 dos pontos são resgatados em troca 
de produtos, ou seja, metade do que se esperava que fosse res-
gatado. A entidade reconhece receita de (40 pontos/80 (*) pon-
tos) x $ 100 = $ 50. 

(*) Número total de pontos que se tinha a expectativa de resgate. 
 

Ano 2 
 

EI3 No segundo ano, a administração revisa suas expectativas. Ago-
ra, espera-se que 90 pontos sejam resgatados no total. 

 

EI4 Durante o segundo ano, 41 pontos são resgatados, trazendo o 
número total resgatado para 40 (*) + 41 = 81 pontos. A receita 
acumulada que a entidade reconhece é (81 pontos/90 (**) pon-
tos) x $ 100 = $ 90. A entidade reconheceu receita de $ 50 no 
primeiro ano, portanto ela reconhece $ 40 no segundo ano. 

(*) Número de pontos resgatados no ano 1. 
(**) Estimativa revisada do número total de pontos correspondentes à expectativa de 
resgate. 

 

Ano 3 
 

EI5 No terceiro ano, outros nove pontos são resgatados, perfazendo 
um número total de pontos resgatados de 81 + 9 = 90. A admi-
nistração mantém a expectativa de que somente 90 pontos serão 
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resgatados no total, ou seja, que nenhum outro ponto seja resga-
tado após o terceiro ano. Portanto, a receita acumulada até a da-
ta é (90 pontos/90 (*) pontos) x $ 100 = $ 100. A entidade já re-
conheceu $ 90 de receita ($ 50 no primeiro ano e $ 40 no se-
gundo ano). Portanto, ela deve reconhecer $ 10 restantes no ter-
ceiro ano. Toda a receita inicialmente diferida agora estará re-
conhecida. 

(*) Número total de pontos que ainda correspondem à expectativa de resgate. 
 

Exemplo 2 – Prêmios fornecidos por terceiro 
 

EI6 Uma entidade varejista de produtos elétricos participa de programa 
de fidelidade com o cliente operado por uma companhia aérea. Ela 
concede aos membros do programa um ponto em passagem aérea, 
por cada $ 1 que gastarem em produtos elétricos. Os membros do 
programa podem resgatar os pontos para viagens aéreas junto à 
companhia aérea, sujeito à disponibilidade. A entidade varejista 
paga à companhia aérea $ 0,009 por cada ponto. 

 

EI7 No período, a entidade varejista vende produtos elétricos por 
contraprestação que totaliza $ 1 milhão. Ela concede 1 milhão 
em pontos. 

 

Alocação de contraprestação aos pontos de viagem 
 

EI8 A entidade varejista estima que o valor justo de um ponto seja 
de $ 0,01. Ela aloca aos pontos 1 milhão x $ 0,01 = $ 10.000 da 
contraprestação que recebeu pelas vendas de seus produtos elé-
tricos. 

 

Reconhecimento da receita 
 

EI9 Tendo concedido os pontos, o varejista cumpriu suas obrigações 
perante o cliente. A companhia aérea é obrigada a fornecer os 
prêmios e tem o direito de receber uma contraprestação por fa-
zê-lo. Portanto, a entidade varejista deve reconhecer a receita 
proveniente dos pontos quando vender os produtos elétricos. 

 

Mensuração da receita 
 

EI10 Se a entidade varejista tiver cobrado a contraprestação alocada 
aos pontos por sua própria conta, ela deve mensurar sua receita 
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como sendo $ 10.000 brutos alocados a eles. Ela deve reconhe-
cer separadamente os $ 9.000 pagos ou a pagar à companhia aé-
rea como uma despesa. Se a entidade varejista tiver cobrado a 
contraprestação em nome da companhia aérea, ou seja, como 
agente da companhia aérea, ela mensura sua receita como sendo 
o valor líquido que retém por sua própria conta. Esse valor de 
receita é a diferença entre a contraprestação de $ 10.000 alocada 
aos pontos e os $ 9.000 repassados à companhia aérea. 

 

Interpretação B – Receita – Transação de Permuta Envolvendo Ser-
viços de Publicidade (Barter Transactions) 
 

Esta Interpretação, que corresponde à SIC 31 do IASB, é parte inte-
grante da Norma. 
 

Índice Item 
REFERÊNCIAS  
ASSUNTOS TRATADOS 1 – 4 
CONSENSO 5 

 

Referências: 
 

NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retifica-
ção de Erro 
NBC TG 30 – Receitas 
 

Assuntos tratados 
 

1. Uma entidade (vendedora) pode celebrar uma transação de 
permuta para fornecer serviços de publicidade em troca do re-
cebimento de serviços de publicidade de seu cliente (cliente). 
Os anúncios podem ser exibidos na internet ou em cartazes, 
transmitidos pela televisão ou rádio, publicados em revistas ou 
jornais ou apresentados em outros meios de comunicação. 

 

2. Em alguns casos, não há troca de dinheiro ou outra contrapres-
tação entre as entidades. Em alguns outros casos, valores equi-
valentes ou aproximadamente equivalentes em dinheiro ou ou-
tra contraprestação também são trocados. 

 

3. A vendedora que fornece serviços de publicidade no curso de 
suas atividades ordinárias deve reconhecer a receita, de acordo 
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com a NBC TG 30, proveniente de transação de permuta que 
envolve publicidade quando, entre outros critérios, os serviços 
trocados não são similares (NBC TG 30, item 12) e o valor das 
receitas possa ser mensurado com confiabilidade (NBC TG 30, 
item 20(a)). Esta Interpretação é aplicável somente à troca de 
serviços de publicidade não similares. A troca de serviços de 
publicidade similares não é uma transação que gera receita, de 
acordo com a NBC TG 30. 

 

4. A questão é sob quais circunstâncias a vendedora pode mensu-
rar com confiabilidade a receita pelo valor justo de serviços de 
publicidade recebidos ou fornecidos em transação de permuta. 

 

Consenso 
 

5. A receita proveniente de transação de permuta que envolva 
publicidade não pode ser mensurada com confiabilidade pelo 
valor justo dos serviços de publicidade recebidos. Contudo, a 
vendedora pode mensurar com confiabilidade a receita pelo va-
lor justo dos serviços de publicidade que ela fornecer em tran-
sação de permuta, tendo por referência somente as transações de 
não permuta que: 
(a) envolvam publicidade similar à publicidade da transação 

de permuta; 
(b) ocorram com frequência; 
(c) representem um número expressivo de transações e valor 

quando comparado a todas as transações para fornecer pu-
blicidade que sejam similares à publicidade da transação de 
permuta; 

(d) envolvam dinheiro e/ou outra forma de contraprestação 
(por exemplo, valores mobiliários negociáveis, ativos não 
monetários e outros serviços) que tenham valor justo men-
surado com confiabilidade; e 

(e) não envolvam a mesma contraparte envolvida na transação 
de permuta. 

 
 
 
 
(1) Publicada no DOU, de 12-11-2012. 
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NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 
NBC TG 31 (R3) – ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO 

PARA VENDA E OPERAÇÃO DESCONTINUADA 
 

A letra R mais o número que identifica sua alteração (R1, R2, ...) foi adicionada à sigla da 
Norma para identificar o número da consolidação e facilitar a pesquisa no site do CFC. As 
citações desta Norma em outras é identifica pela sua sigla sem a referência a R1, R2, pois, essas 
referências são sempre da norma em vigor, evitando, assim, que em cada alteração da norma 
não haja necessidade de se ajustar as citações em outras normas. 

 
Índice Item 
OBJETIVO 1  
ALCANCE 2 – 5B 
CLASSIFICAÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE COMO MANTIDO PARA VENDA 6 – 14 
Ativo não circulante a ser baixado 13 – 14 
MENSURAÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE CLASSIFICADO COMO MANTIDO 
PARA VENDA 

15 – 29  

Mensuração de ativo não circulante mantido para venda 15 – 19 
Reconhecimento de perda por redução ao valor recuperável e reversão 20 – 25 
Alteração em plano de venda 26 – 29 
APRESENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO 30 – 42  
Apresentação de operação descontinuada 31 – 36A 
Ganho ou perda relacionada com operação em continuidade 37 
Apresentação de ativo não circulante classificado como mantido para venda 38 – 40 
Divulgações adicionais 41 – 42 
DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA 43 
APÊNDICE A – Definição de termos  
APÊNDICE B – Suplemento de aplicação 
APÊNDICE C – Guia de implementação 

 

 

Objetivo 
 

1.  O objetivo desta Norma é estabelecer a contabilização de ati-
vos não circulantes mantidos para venda (colocados à venda) e a apre-
sentação e a divulgação de operações descontinuadas. Em particular, a 
Norma exige que os ativos que satisfazem aos critérios de classifica-
ção como mantidos para venda sejam: 

 

(a) mensurados pelo menor entre o valor contábil até então re-
gistrado e o valor justo menos as despesas de venda, e que a deprecia-
ção ou a amortização desses ativos cesse;  

(b) apresentados separadamente no balanço patrimonial e que os 
resultados das operações descontinuadas sejam apresentados separa-
damente na demonstração do resultado. 
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Alcance 
 

2.  Os requisitos de classificação e de apresentação desta Norma 
aplicam-se a todos os ativos não circulantes reconhecidos e a todos os 
grupos de ativos mantidos para venda da entidade. Os requisitos de 
mensuração desta Norma aplicam-se a todos os ativos não circulantes 
reconhecidos e aos grupos de ativos mantidos para venda (tal como 
definido no item 4), com exceção dos ativos listados no item 5, que 
devem continuar a ser mensurados de acordo com as normas específi-
cas aplicáveis. 

 

3.  Os ativos classificados como não circulantes, de acordo com a 
NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, não de-
vem ser reclassificados para ativos circulantes enquanto não satisfize-
rem aos critérios de classificação como mantidos para venda de acor-
do com esta Norma. Os ativos de uma classe que a entidade normal-
mente consideraria como não circulante, e que sejam adquiridos para 
revenda, não devem ser classificados como circulantes, a não ser que 
satisfaçam aos critérios de classificação como mantidos para venda de 
acordo com esta Norma. 

 

4.  Por vezes, a entidade coloca à venda um grupo de ativos, possi-
velmente com alguns passivos diretamente associados, em conjunto 
numa única transação. Um grupo de ativos mantido para venda pode ser 
um grupo de unidades geradoras de caixa, uma única unidade geradora 
de caixa ou parte de uma unidade geradora de caixa. (*) O grupo de 
ativos pode incluir quaisquer ativos e quaisquer passivos da entidade, 
incluindo ativos circulantes, passivos circulantes e ativos excluídos pelo 
item 5 dos requisitos de mensuração desta Norma. Se um ativo não 
circulante dentro do alcance dos requisitos de mensuração desta Norma 
fizer parte do grupo de ativos mantido para venda, os requisitos de men-
suração desta Norma aplicam-se ao grupo de ativos como um todo, de 
forma que o grupo de ativos seja mensurado pelo menor entre o seu 
valor contábil e o valor justo menos a despesa de venda. Os requisitos 
para mensuração de ativos e passivos individuais dentro do grupo de 
ativos mantido para venda estão definidos nos itens 18, 19 e 23. 

 
(*) Contudo, uma vez que se espera que os fluxos de caixa do ativo ou grupo de ativos 
resultem principalmente da venda, e não do uso contínuo, estes se tornam menos 
dependentes dos fluxos de caixa resultantes de outros ativos, e o grupo de ativos 
mantido para venda que fez parte da unidade geradora de caixa torna-se uma unidade 
geradora de caixa individual. 
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5.  As regras de mensuração desta Norma (*) não se aplicam aos 
ativos listados a seguir, os quais são abrangidos pelas normas indica-
das, seja como ativos individuais, seja como parte de grupo de ativos 
mantido para venda: 

(a) imposto de renda diferido ativo (NBC TG 32 – Tributos so-
bre o Lucro); 

(b) ativos provenientes de benefícios a empregados (NBC TG 
33 – Benefícios a Empregados); 

(c) ativos financeiros no alcance da NBC TG 38 – Instrumentos 
Financeiros: Reconhecimento e Mensuração; 

(d) ativos não circulantes que sejam contabilizados de acordo 
com o valor justo nos termos da NBC TG 28 - Propriedade para Inves-
timento; 

(e) ativos não circulantes que sejam mensurados pelo valor justo 
menos as despesas estimadas no ponto de venda, de acordo com a 
NBC TG 29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola; 

(f) direitos contratuais de acordo com contratos de seguro tal 
como definido na NBC TG 11 - Contratos de Seguro. 

 
(*) Aplicam-se a estes o exposto nos itens 18 e 19, os quais exigem que os ativos em 
questão sejam mensurados de acordo com outras normas aplicáveis. 

 

5A. A classificação, a apresentação e a mensuração requeridas 
nesta Norma aplicáveis a ativo não circulante (ou grupo de ativos) 
classificado como mantido para venda também se aplicam a ativo não 
circulante (ou grupo de ativos) que seja classificado como destinado a 
ser distribuído aos sócios na sua condição de proprietários (mantido 
para distribuição aos proprietários). 

 

5B. Esta Norma especifica as divulgações requeridas sobre ativos 
não circulantes (ou grupos de ativos) classificados como mantidos 
para venda ou operações descontinuadas. Divulgações exigidas por 
outras normas não se aplicam a esses ativos (ou grupos de ativos) a 
menos que essas normas exijam: 

(a) divulgação específica a respeito dos ativos não circulantes 
(ou grupos de ativos) classificados como mantidos para venda ou ope-
rações descontinuadas; ou 

(b) divulgação sobre mensuração de ativos e passivos de grupo de 
ativos mantidos para venda que não estejam dentro do alcance das exi-
gências de mensuração desta Norma e que essas divulgações não estejam 
já disponíveis em outras notas às demonstrações contábeis.  
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Divulgações adicionais sobre ativos não circulantes (ou grupos de 
ativos) classificados como mantidos para venda ou operações descon-
tinuadas podem ser necessárias para o atendimento aos requisitos ge-
rais da NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, em 
particular seus itens 15 e 125. 

 

Classificação de ativo não circulante como 
mantido para venda 
 

6.  A entidade deve classificar um ativo não circulante como 
mantido para venda se o seu valor contábil vai ser recuperado, princi-
palmente, por meio de transação de venda em vez do uso contínuo. 

 

7.  Para que esse seja o caso, o ativo ou o grupo de ativos manti-
do para venda deve estar disponível para venda imediata em suas con-
dições atuais, sujeito apenas aos termos que sejam habituais e costu-
meiros para venda de tais ativos mantidos para venda. Com isso, a sua 
venda deve ser altamente provável. 

 

8.  Para que a venda seja altamente provável, o nível hierárquico 
de gestão apropriado deve estar comprometido com o plano de venda 
do ativo, e deve ter sido iniciado um programa firme para localizar um 
comprador e concluir o plano. Além disso, o ativo mantido para venda 
deve ser efetivamente colocado à venda por preço que seja razoável 
em relação ao seu valor justo corrente. Ainda, deve-se esperar que a 
venda se qualifique como concluída em até um ano a partir da data da 
classificação, com exceção do que é permitido pelo item 9, e as ações 
necessárias para concluir o plano devem indicar que é improvável que 
possa haver alterações significativas no plano ou que o plano possa ser 
abandonado. 

 

8A. A entidade que estiver compromissada com um plano de ven-
da para a alienação de controlada deve classificar todos os ativos e pas-
sivos dessa controlada (no balanço consolidado) como mantidos para 
venda quando os critérios estabelecidos nos itens 6 a 8 estiverem pre-
sentes, independentemente de a entidade passar a deter uma participa-
ção na investida como não controladora após a venda dessa controlada. 

 

9.  Acontecimentos ou circunstâncias podem estender o período 
de conclusão da venda para além de um ano. A extensão do período 
durante o qual se exige que a venda seja concluída não impede que o 
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ativo seja classificado como mantido para venda se o atraso for causa-
do por acontecimentos ou circunstâncias fora do controle da entidade 
e se houver evidência suficiente de que a entidade continua compro-
metida com o seu plano de venda do ativo. Esse é o caso quando os 
critérios do Apêndice B forem satisfeitos. 

 

10. As transações de venda incluem trocas de ativos não circulan-
tes por outros ativos não circulantes quando a troca tiver substância 
comercial de acordo com a NBC TG 27 – Ativo Imobilizado. 

 

11. Quando a entidade adquire um ativo não circulante ou um 
grupo de ativos exclusivamente com vistas à sua posterior alienação 
(inclusive no caso de ativo recebido em troca de outro, como na dação 
em pagamento), só deve classificá-lo como mantido para venda na 
data de aquisição se o requisito de um ano previsto no item 8 for satis-
feito (com exceção do que é permitido pelo item 9) e se for altamente 
provável que qualquer outro critério dos itens 7 e 8, o qual não esteja 
satisfeito nessa data, estará satisfeito em curto prazo após a aquisição 
(normalmente, no prazo de três meses). 

 

12. Se os critérios dos itens 7 e 8 forem satisfeitos após a data do 
balanço, a entidade não deve classificar o ativo não circulante ou o 
grupo de ativos mantido para venda como tais nessas demonstrações 
contábeis quando forem divulgadas. Contudo, quando esses critérios 
forem satisfeitos após a data de balanço, mas antes da autorização para 
emissão das demonstrações contábeis, a entidade deve divulgar infor-
mação específica nas notas explicativas, como está previsto nos itens 
41(a), (b) e (d). 

 

12A. O ativo não circulante (ou grupo de ativos) é classificado 
como mantido para distribuição aos sócios quando a entidade está 
comprometida para distribuir esse ativo (ou grupo de ativos) aos pro-
prietários. Para isso é necessário que os ativos estejam disponíveis 
para imediata distribuição na sua condição atual e que a distribuição 
seja altamente provável. Para essa distribuição ser altamente provável, 
ações para completar a distribuição devem já ter sido iniciadas e deve 
estar presente a expectativa de serem completadas dentro de um ano a 
partir da classificação. Ações requeridas para completar a distribuição 
devem indicar não ser provável que mudanças significativas na distri-
buição sejam feitas ou que a distribuição virá a não ser feita. A proba-
bilidade da aprovação dos sócios (se requerida legal ou estatutaria-
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mente) deve ser considerada como fator na verificação de ser a distri-
buição classificável como altamente provável. 

 

Ativo não circulante a ser baixado 
 

13. A entidade não deve classificar como mantido para venda o 
ativo não circulante ou o grupo de ativos destinado a ser baixado. Isso 
se deve ao fato de o seu valor contábil ser recuperado principalmente 
por meio do uso contínuo. Contudo, se o grupo de ativos classificado 
como mantido para venda que será baixado satisfizer aos critérios do 
item 32(a) a (c), a entidade deve apresentar os resultados e os fluxos 
de caixa do ativo mantido para venda como operações descontinuadas, 
de acordo com os itens 33 e 34, na data na qual ele deixar de ser usa-
do. Os ativos não circulantes a serem baixados incluem ativos que 
devem ser usados até o final da sua vida econômica e ativos não circu-
lantes que devem ser fechados em vez de vendidos. 

 

14. A entidade não deve contabilizar o ativo não circulante que 
tenha sido temporariamente retirado de serviço como se tivesse sido 
baixado. 

 

Mensuração de ativo não circulante classificado 
como mantido para venda 
Mensuração de ativo não circulante mantido para venda 
 

15. A entidade deve mensurar o ativo ou o grupo de ativos não 
circulantes classificado como mantido para venda pelo menor entre o 
seu valor contábil e o valor justo menos as despesas de venda. 

 

15A. A entidade deve mensurar o ativo não circulante (ou grupo de 
ativos) mantido para distribuição aos sócios pelo menor entre seu valor 
contábil e seu valor justo diminuído das despesas de distribuição (*). 

 
(*) Despesas de distribuição são as despesas incrementais diretamente atribuíveis à 
distribuição, excluídos as financeiras e os tributos sobre o lucro. 

 

16. Se o ativo ou o grupo de ativos recém-adquiridos satisfizer aos 
critérios de classificação como mantido para venda (ver item 11), a apli-
cação do item 15 resultará em que o ativo ou o grupo de ativos seja men-
surado no reconhecimento inicial pelo valor mais baixo entre o que seria 
seu valor contábil, caso não tivesse sido assim classificado (por exemplo, 
o custo), e o valor justo menos as despesas de venda. Se o ativo ou o gru-
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po de ativos for adquirido como parte de combinação de negócios, ele 
deve ser mensurado pelo valor justo menos as despesas de venda. 

 

17. Quando se espera que a venda ocorra após um ano, a entidade 
deve mensurar as despesas de venda pelo valor presente. Qualquer 
aumento no valor presente das despesas de venda que resulte da pas-
sagem do tempo deve ser apresentado nos resultados como despesa 
financeira, aplicando-se no que couber as disposições da NBC TG 12 
– Ajuste a Valor Presente. 

 

18. Imediatamente antes da classificação inicial do ativo ou do 
grupo de ativos como mantido para venda, os valores contábeis do 
ativo (ou de todos os ativos e passivos do grupo de ativos) devem ser 
mensurados de acordo com as normas aplicáveis. 

 

19. Na mensuração subsequente de grupo de ativos mantido para 
venda, os valores contábeis de quaisquer ativos e passivos que não 
estejam no âmbito dos requisitos de mensuração desta Norma, mas 
que estejam incluídos em grupo de ativos classificado como mantido 
para venda, devem ser remensurados de acordo com as normas aplicá-
veis antes de o valor justo menos as despesas de venda do grupo de 
ativos mantido para venda ser remensurado. 

 

Reconhecimento de perda por redução ao valor 
recuperável e reversão 
 

20. A entidade deve reconhecer, nos termos da NBC TG 01 – 
Redução ao Valor Recuperável de Ativos, a perda por redução ao 
valor recuperável relativamente a qualquer redução inicial ou posterior 
do ativo ou do grupo de ativo mantido para venda ao valor justo me-
nos as despesas de venda, além de qualquer outra perda que tenha sido 
reconhecida de acordo com o item 19. 

 

21. A entidade deve reconhecer o ganho para qualquer aumento 
posterior no valor justo menos as despesas de venda de um ativo, limi-
tado à perda por redução ao valor recuperável acumulada que tenha 
sido reconhecida, seja de acordo com esta Norma, seja anteriormente, 
de acordo com a NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de 
Ativos. 
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22. A entidade deve reconhecer o ganho para qualquer aumento 
posterior no valor justo menos as despesas de venda de grupo de ati-
vos mantido para venda: 

(a) na medida em que não tenha sido reconhecido de acordo 
com o item 19; mas  

(b) não além da perda por redução ao valor recuperável acumu-
lada que tenha sido reconhecida, seja de acordo com esta Norma ou 
anteriormente de acordo com a NBC TG 01 – Redução ao Valor Re-
cuperável de Ativos, nos ativos não circulantes que estejam dentro do 
âmbito dos requisitos de mensuração desta Norma. 

 

23. A perda por redução ao valor recuperável (ou qualquer ganho 
posterior) reconhecida para um grupo de ativos mantido para venda 
deve reduzir (ou aumentar) o valor contábil dos ativos não circulantes 
do grupo de ativos que esteja dentro do escopo dos requisitos de mensu-
ração desta Norma pela ordem de alocação definida nos itens 99(a) e (b) 
e 117 da NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos. 

 

24. O ganho ou a perda que não tenha sido reconhecido anterior-
mente à data da venda de ativo não circulante ou de grupo de ativos 
mantido para venda deve ser reconhecido à data da baixa. Os requisi-
tos relacionados à baixa estão definidos: 

(a) nos itens 67 a 72 da NBC TG 27 – Ativo Imobilizado; e  
(b) nos itens 112 a 117 da NBC TG 04 – Ativo Intangível, rela-

cionados a ativos intangíveis. 
 

25. A entidade não deve depreciar (ou amortizar) o ativo não cir-
culante enquanto estiver classificado como mantido para venda ou 
enquanto fizer parte de grupo de ativos classificado como mantido 
para venda. Os juros e os outros gastos atribuíveis aos passivos de 
grupo de ativos classificado como mantido para venda devem conti-
nuar a ser reconhecidos. 

 

Alteração em plano de venda ou em plano de distribuição 
aos proprietários (4) 

 

26. Se a entidade tiver classificado um ativo como mantido para 
venda ou como mantido para distribuição aos proprietários, mas os 
critérios dos itens 7 a 9 (para mantido para venda) ou do item 12A 
(para mantido para distribuição aos proprietários) já não estiverem 
mais satisfeitos, a entidade deve deixar de classificar o ativo (ou grupo 
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de ativos) como mantido para venda ou como mantido para distribui-
ção aos proprietários (respectivamente). Nesses casos, a entidade deve 
seguir a orientação dos itens 27 a 29 para contabilizar essa mudança, 
exceto quando se aplica o item 26A. (4) 

 

26A. Se a entidade reclassificar um ativo (ou grupo de ativos) di-
retamente de mantido para venda para mantido para distribuição aos 
proprietários, ou diretamente de mantido para distribuição aos proprie-
tários para mantido para venda, então, a mudança na classificação 
deve ser considerada como continuação do plano original de aliena-
ção. A entidade: (4) 

(a) não deve seguir a orientação dos itens 27 a 29 para contabili-
zar essa mudança. A entidade deve aplicar os requisitos de classifica-
ção, apresentação e mensuração desta norma aplicáveis ao novo méto-
do de alienação; (4) 

(b) deve mensurar o ativo não circulante (ou grupo de ativos), se-
guindo os requisitos do item 15 (se reclassificado como mantido para 
venda) ou 15A (se reclassificado como mantido para distribuição aos 
proprietários) e deve reconhecer qualquer redução ou aumento do 
valor justo menos as despesas de venda ou de distribuição do ativo 
não circulante (ou grupo de ativos), seguindo os requisitos dos itens 
20 a 25; (4) 

(c) não deve alterar a data da classificação, de acordo com os i-
tens 8 e 12A. Isso não impede a extensão do período necessário para 
concluir a venda ou a distribuição aos proprietários, se forem atendi-
das as condições do item 9. (4) 

 

27. A entidade deve mensurar o ativo não circulante (ou grupo de 
ativos) que deixar de ser classificado como mantido para venda ou 
como mantido para distribuição aos proprietários (ou deixar de ser 
incluído em grupo de ativos classificado como mantido para venda ou 
como mantido para distribuição aos proprietários) pelo valor mais 
baixo entre: (4) 

a) o seu valor contábil antes de o ativo ou o grupo de ativos ser 
classificado como mantido para venda (ou como mantido para distri-
buição aos proprietários), ajustado por qualquer depreciação, amorti-
zação ou reavaliação (se permitida legalmente) que teria sido reconhe-
cida se o ativo ou o grupo de ativos não estivesse classificado como 
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mantido para venda (ou como mantido para distribuição aos proprietá-
rios); e  (4) 

b) o seu montante recuperável à data da decisão posterior de não 
vender ou distribuir aos proprietários (*). (4) 

 
(*) Se o ativo não circulante fizer parte de unidade geradora de caixa, o seu montante 
recuperável é o valor contábil que teria sido reconhecido após a alocação de qualquer 
perda por redução ao valor recuperável resultante dessa unidade geradora de caixa de 
acordo com a NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos. 

 

28. A entidade deve incluir no resultado qualquer ajuste exigido 
no valor contábil de ativo não circulante que deixe de ser classificado 
como mantido para venda ou como mantido para distribuição aos pro-
prietários (*) de operações em continuidade no período em que os 
critérios dos itens 7 a 9 ou 12A, respectivamente, já não estiverem 
mais satisfeitos. Demonstrações contábeis relativas aos períodos desde 
a classificação como mantido para venda ou como mantido para dis-
tribuição aos proprietários devem ser alteradas se o ativo não circulan-
te que deixar de ser classificado como mantido para venda ou como 
mantido para distribuição aos proprietários for controlada, operação 
em conjunto, empreendimento controlado em conjunto, coligada, ou 
parcela de participação em empreendimento controlado em conjunto 
ou em coligada. A entidade deve apresentar esse ajuste na mesma 
linha da demonstração do resultado usada para apresentar o ganho ou 
a perda, se houver, reconhecida de acordo com o item 37. (4) 

 
(*)A não ser que o ativo seja um imobilizado ou um intangível que tenha sido reavali-
ado (se permitido legalmente), de acordo com a NBC TG 04 ou NBC TG 27, antes da 
classificação como mantido para venda, quando o ajuste deve ser tratado como acrés-
cimo ou decréscimo da reavaliação. (2) 

 

29. Se a entidade remover um ativo ou um passivo individual de 
um grupo de ativos classificado como mantido para venda, os ativos e 
os passivos restantes do grupo de ativos a ser vendido devem continu-
ar a ser mensurados como um grupo de ativos apenas se o grupo satis-
fizer aos critérios dos itens 7 a 9. Se a entidade remover um ativo ou 
um passivo individual de um grupo de ativos classificado como man-
tido para distribuição aos proprietários, os ativos e passivos restantes 
do grupo de ativos a serem distribuídos devem continuar a ser mensu-
rados como grupo apenas se o grupo atender aos critérios do item 
12A. De outro modo, os ativos não circulantes restantes do grupo de 
ativos que satisfizerem individualmente aos critérios de classificação 
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como mantidos para venda (ou como mantidos para distribuição aos 
proprietários) devem ser mensurados individualmente pelo menor 
valor entre os seus valores contábeis e os valores justos menos as des-
pesas de venda (ou de distribuição) nessa data. Quaisquer ativos não 
circulantes que não satisfaçam aos critérios para serem mantidos para 
venda devem deixar de ser classificados como mantidos para venda, 
de acordo com o item 26. Os ativos não circulantes que não cumpram 
com os critérios para serem mantidos para distribuição aos proprietá-
rios devem deixar de ser classificados como mantidos para distribui-
ção aos proprietários, de acordo com o item 26. (4) 

 

Apresentação e divulgação 
 

30. A entidade deve apresentar e divulgar informação que permi-
ta aos usuários das demonstrações contábeis avaliarem os efeitos fi-
nanceiros das operações descontinuadas e das baixas de ativos não 
circulantes mantidos para venda. 

 

Apresentação de operação descontinuada 
 

31. Um componente da entidade compreende operações e fluxos 
de caixa que podem ser claramente distinguidos, operacionalmente e 
para fins de divulgação nas demonstrações contábeis, do resto da enti-
dade. Em outras palavras, um componente da entidade terá sido uma 
unidade geradora de caixa ou um grupo de unidades geradoras de cai-
xa enquanto mantido em uso. 

 

32. Uma operação descontinuada é um componente da entidade 
que foi baixado ou está classificado como mantido para venda e 

(a) representa uma importante linha separada de negócios ou á-
rea geográfica de operações; 

(b) é parte integrante de um único plano coordenado para venda 
de uma importante linha separada de negócios ou área geográfica de 
operações; ou 

(c) é uma controlada adquirida exclusivamente com o objetivo 
da revenda. 

 

33. A entidade deve evidenciar: 
(a) um montante único na demonstração do resultado compre-

endendo:  
(i)  o resultado total após o imposto de renda das operações 
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descontinuadas; e 
(ii)  os ganhos ou as perdas após o imposto de renda reco-

nhecidos na mensuração pelo valor justo menos as despesas de 
venda ou na baixa de ativos ou de grupo de ativos(s) mantidos 
para venda que constituam a operação descontinuada. 
(b) análise da quantia única referida na alínea (a) com: 

(i)  as receitas, as despesas e o resultado antes dos tributos 
das operações descontinuadas; 

(ii)  as despesas com os tributos sobre o lucro relacionadas 
conforme exigido pelo item 81(h) da NBC TG 32 – Tributos so-
bre o Lucro;  

(iii)  os ganhos ou as perdas reconhecidas na mensuração pe-
lo valor justo menos as despesas de venda ou na alienação de ati-
vos ou de grupo de ativos mantidos para venda que constitua a 
operação descontinuada; e 

(iv)  as despesas de imposto de renda relacionadas conforme 
exigido pelo item 81(h) da NBC TG 32 - Tributos sobre o Lucro. 
 

A análise pode ser apresentada nas notas explicativas ou na de-
monstração do resultado. Se for na demonstração do resultado, deve 
ser apresentada em seção identificada e que esteja relacionada com as 
operações descontinuadas, isto é, separadamente das operações em 
continuidade. A análise não é exigida para grupos de ativos mantidos 
para venda que sejam controladas recém-adquiridas que satisfaçam 
aos critérios de classificação como destinadas à venda no momento da 
aquisição (ver item 11). 

(c) os fluxos de caixa líquidos atribuíveis às atividades opera-
cionais, de investimento e de financiamento das operações desconti-
nuadas. Essas evidenciações podem ser apresentadas nas notas expli-
cativas ou nos quadros das demonstrações contábeis. Essas evidencia-
ções não são exigidas para grupos de ativos mantidos para venda que 
sejam controladas recém-adquiridas que satisfaçam aos critérios de 
classificação como destinadas à venda no momento da aquisição (ver 
item 11); 

(d) o montante do resultado das operações continuadas e o das 
operações descontinuadas atribuível aos acionistas controladores. Essa 
evidenciação pode ser apresentada alternativamente em notas explica-
tivas que tratam do resultado. 

 



 916

33A. Se a entidade apresentar a demonstração do resultado como 
uma demonstração  separada, conforme, descrito no item 10A da NBC 
TG 26, uma seção identificada como relacionada às operações descon-
tinuadas deve ser apresentada nessa demonstração. (2) 

 

34. A entidade deve apresentar novamente as evidenciações do 
item 33 para períodos anteriores apresentados nas demonstrações con-
tábeis, de forma que as divulgações se relacionem com todas as opera-
ções que tenham sido descontinuadas à data do balanço do último 
período apresentado. 

 

35. Os ajustes efetuados no período corrente nos montantes ante-
riormente apresentados em operações descontinuadas que estejam 
diretamente relacionados com a baixa de operação descontinuada em 
período anterior devem ser classificados separadamente nas operações 
descontinuadas. A natureza e o montante desses ajustes devem ser 
divulgados. Exemplos de circunstâncias em que esses ajustes podem 
ocorrer incluem o seguinte:  

(a) a solução de incertezas que resultem dos termos da transação 
de alienação, tais como a solução dos ajustes no preço de compra e 
das questões de indenização com o comprador; 

(b) a solução de incertezas resultantes e que estejam diretamente 
relacionadas com as operações do componente antes da sua alienação, 
tais como obrigações ambientais e de garantia de produtos mantidas 
pelo vendedor; 

(c) a liquidação das obrigações de planos de benefícios a em-
pregados, desde que essa liquidação esteja diretamente relacionada 
com a transação de alienação. 

 

36. Se a entidade deixar de classificar um componente da entida-
de como mantido para venda, os resultados das operações do compo-
nente anteriormente apresentado em operações descontinuadas, de 
acordo com os itens 33 a 35, devem ser reclassificados e incluídos no 
resultado das operações em continuidade em todos os períodos apre-
sentados. Os montantes relativos a períodos anteriores devem ser des-
critos como tendo sido novamente apresentados. 

 

36A. A entidade que esteja compromissada com plano de venda 
do controle de uma controlada deve divulgar as informações requeri-
das nos itens 33 a 36 quando a controlada for um grupo de ativos e 
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passivos mantidos para venda dentro da definição de operação descon-
tinuada conforme o item 32. 

 

Ganho ou perda relacionado com operação em continuidade 
 

37. Qualquer ganho ou perda relativa à remensuração de ativo 
não circulante classificado como mantido para venda que não satisfaça 
à definição de operação descontinuada deve ser incluído nos resulta-
dos das operações em continuidade. 

 

Apresentação de ativo não circulante classificado 
como mantido para venda 
 

38. A entidade deve apresentar o ativo não circulante classificado 
como mantido para venda separadamente dos outros ativos no balanço 
patrimonial. Os passivos de grupo de ativos classificado como manti-
do para venda devem ser apresentados separadamente dos outros pas-
sivos no balanço patrimonial. Esses ativos e passivos não devem ser 
compensados nem apresentados em um único montante. As principais 
classes de ativos e passivos classificados como mantidos para venda 
devem ser divulgadas separadamente no balanço patrimonial ou nas 
notas explicativas, exceto conforme permitido pelo item 39. A entida-
de deve apresentar separadamente qualquer receita ou despesa acumu-
lada reconhecida diretamente no patrimônio líquido (outros resultados 
abrangentes) relacionada a um ativo não circulante ou a um grupo de 
ativos classificado como mantido para venda. 

 

39. Se o grupo de ativos mantido para venda for controlada re-
cém-adquirida que satisfaça aos critérios de classificação como desti-
nada à venda no momento da aquisição (ver item 11), não é exigida a 
divulgação das principais classes de ativos e passivos. 

 

40. A entidade não deve reclassificar ou reapresentar montantes 
divulgados de ativos não circulantes ou de ativos e passivos de grupos 
de ativos classificados como mantidos para venda nos balanços de 
períodos anteriores para refletir a classificação no balanço do último 
período apresentado. 
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Divulgações adicionais 
 

41. A entidade deve divulgar a seguinte informação nas notas ex-
plicativas do período em que o ativo não circulante tenha sido classifi-
cado como mantido para venda ou vendido: 

(a) descrição do ativo (ou grupo de ativos) não circulante; 
(b) descrição dos fatos e das circunstâncias da venda, ou que 

conduziram à alienação esperada, forma e cronograma esperados para 
essa alienação; 

(c) ganho ou perda reconhecido de acordo com os itens 20 a 22 e, 
se não for apresentado separadamente na demonstração do resultado, a 
linha na demonstração do resultado que inclui esse ganho ou perda; 

(d) se aplicável, segmento em que o ativo não circulante ou o 
grupo de ativos mantido para venda está apresentado de acordo com a 
NBC TG 22 - Informações por Segmento. 

 

42. Caso se aplique o item 26 ou o item 29, a entidade deve di-
vulgar, no período da decisão de alterar o plano de venda do ativo não 
circulante mantido para venda, a descrição dos fatos e das circunstân-
cias que levaram à decisão e o efeito dessa decisão nos resultados das 
operações para esse período e qualquer período anterior apresentado. 

 

Disposição transitória 
 

43. A entidade pode aplicar retrospectivamente os requisitos da 
Norma a todos os ativos não circulantes ou a grupos de ativos que 
satisfaçam aos critérios de classificação como mantidos para venda e a 
operações que satisfaçam aos critérios de classificação como descon-
tinuadas, desde que as avaliações e as outras informações necessárias 
para aplicar esta Norma tenham sido obtidas no momento em que 
esses critérios foram originalmente satisfeitos. 

 

Em razão dessas alterações, as disposições não alteradas desta 
norma são mantidas e a sigla da NBC TG 31 (R2), publicada no DOU, 
Seção 1, de 17/4/2014, passa a ser NBC TG 31 (R3). 

 

As alterações desta norma entram em vigor na data de sua publicação, 
aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2016. 

 

Brasília, 23 de outubro de 2015. 
 

José Martonio Alves Coelho – Presidente 
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Apêndice A – Definição de termos 
 
Este apêndice é parte integrante desta Norma. 
 
Unidade geradora de caixa é o menor grupo identificável de ati-

vos que gera fluxos de entrada de caixa e que seja amplamente inde-
pendente dos fluxos de entrada de caixa de outros ativos ou grupos de 
ativos. 

 
Componente de uma entidade é a operação e o fluxo de caixa que 

podem ser claramente distinguidos, operacionalmente e para fins de 
demonstrações contábeis, do resto da entidade. 

 
Despesa de venda é a despesa incremental diretamente atribuível 

à alienação de ativo ou grupo de ativos mantido para venda, excluindo 
despesa financeira e tributo sobre o lucro. 

 
Ativo circulante é o ativo que satisfaz a qualquer um dos seguin-

tes critérios: 
(a) espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido 

ou consumido no curso normal do ciclo operacional da entidade; 
(b) é mantido essencialmente com o propósito de ser negociado; 
(c) espera-se que seja realizado no período de até doze meses 

após a data do balanço; ou 
(d) é caixa ou equivalente de caixa, a menos que sua troca ou 

seu uso tenha limitações para a liquidação de passivo durante, pelo 
menos, doze meses após a data do balanço. 

 
Operação descontinuada é o componente da entidade que tenha 

sido alienado ou esteja classificado como mantido para venda e: 
 
(a) representa uma importante linha separada de negócios ou á-

rea geográfica de operações; 
(b) é parte integrante de um único plano coordenado para vender 

uma importante linha separada de negócios ou área geográfica de ope-
rações; ou 

(c) é uma controlada adquirida exclusivamente com o objetivo 
de revenda. 
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Grupo de ativos mantido para venda (colocado à venda) é um 
grupo de ativos a ser alienado, por venda ou de outra forma, em con-
junto como um grupo de ativos em uma só transação, e passivos dire-
tamente associados a esses ativos que serão transferidos na transação. 
O grupo de ativos inclui ágio por expectativa de rentabilidade futura 
(goodwill) adquirido em combinação de negócios se o grupo de ativos 
for uma unidade geradora de caixa à qual tenha sido alocado ágio 
(goodwill) de acordo com os requisitos dos itens 77 a 83 da NBC TG 
01 (R2) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos ou se for uma 
operação dentro dessa unidade geradora de caixa. 

 
Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo 

ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação 
não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração 
(ver NBC TG 46). (2) 

 
Compromisso firme de compra é um acordo com uma parte não 

relacionada, vinculando ambas as partes e geralmente com vínculo 
jurídico, que (a) especifica todos os termos significativos, incluindo o 
preço e o cronograma da transação, e (b) inclui uma penalidade por 
não desempenho, que é suficientemente grande para tornar o desem-
penho altamente provável. 

 
Altamente provável significa mais provável que simplesmente 

provável. 
 
Ativo não circulante é um ativo que não satisfaz à definição de a-

tivo circulante. 
 
Provável é o que tem mais chance de ocorrer do que de não ocorrer. 
 
Montante recuperável é o valor mais alto entre o valor justo de 

um ativo menos as despesas de venda e o seu valor de uso. 
 
Valor de uso é o valor presente dos fluxos de caixa futuros esti-

mados que se espera que surjam do uso contínuo de um ativo e da sua 
disposição ao final da sua vida útil. 
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Apêndice B – Suplemento de aplicação 
 
Este apêndice é parte integrante desta Norma. 
 
Extensão do período exigido para concluir uma venda 
 
B1. Tal como indicado no item 9, a extensão do período durante 

o qual se exige que a venda seja concluída não impossibilita que o 
ativo ou o grupo de ativos seja classificado como mantido para venda 
se o atraso for causado por acontecimentos ou circunstâncias fora do 
controle da entidade e se houver evidência suficiente de que a entidade 
continua comprometida com o seu plano de venda do ativo ou do gru-
po de ativos. Uma exceção ao requisito de um ano exposto no item 8 
deve, portanto, aplicar-se a situações em que esses acontecimentos ou 
essas circunstâncias ocorram. São elas: 

 
(a) na data em que a entidade se compromete a planejar a 

venda de ativo ou grupo de ativos não circulantes mantido para venda, 
ela espera, razoavelmente, que outros (não o comprador) imponham 
condições à transferência do ativo ou do grupo de ativos que estendam 
o período exigido com o objetivo de que a venda seja concluída, e: 

(i)  as ações necessárias para responder a essas condições não 
podem ser iniciadas antes do compromisso firme de compra ser 
obtido; e 

(ii)  um compromisso firme de compra é altamente provável 
dentro de um ano. 
 
(b) a entidade obtém um compromisso firme de compra e, 

como resultado, o comprador ou outros compradores impõem inespe-
radamente condições à transferência do ativo não circulante anterior-
mente classificado como mantido para venda que irão estender o perí-
odo exigido para que a venda seja concluída, e: 

 
(i)  foram oportunamente tomadas as ações necessárias para 

responder às condições; e 
(ii)  espera-se uma solução favorável dos fatores que causa-

ram o atraso. 
 
(c) durante o período inicial de um ano, surgem circunstân-

cias que foram anteriormente consideradas improváveis e, como resul-
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tado, o ativo não circulante ou grupo de ativos anteriormente classifi-
cado como mantido para venda não foi vendido até ao final desse pe-
ríodo, e: 

(i)  durante o período inicial de um ano, a entidade envidou 
as ações necessárias para responder à alteração nas circunstân-
cias; 

(ii)  o ativo ou o grupo de ativos não circulante mantido para 
venda está sendo oferecido a um preço que é razoável, dada a al-
teração nas circunstâncias; e 

(iii)  foram satisfeitos os critérios dos itens 7 e 8. 
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Apêndice C – Guia de implementação  
Este guia acompanha, porém não é parte integrante da Norma. 
 
Disponibilidade para venda imediata (item 7) 
 
Para se qualificar para classificação como mantido para venda, 

um ativo não circulante (ou grupo de ativos) deve estar disponível 
para venda imediata em sua condição atual, sujeito apenas aos termos 
que sejam usuais e habituais para a venda desses ativos (ou grupo de 
ativos) (item 7). Um ativo não circulante (ou grupo de ativos) está 
disponível para venda imediata se a entidade tiver, no momento, a 
intenção e a capacidade de transferir o ativo (ou grupo de ativos) a um 
comprador em sua condição presente. Os exemplos de 1 a 3 ilustram 
situações em que o critério do item 7 seria ou não cumprido.  

 

Exemplo 1 
 

A entidade está comprometida com o plano de venda do prédio 
de sua sede e iniciou ações para localizar um comprador.  

 
(a) A entidade pretende transferir o prédio a um comprador após 

desocupá-lo. O tempo necessário para desocupar o prédio é usual e 
habitual para vendas desse tipo de ativo. O critério no item 7 seria 
cumprido na data de adesão ao plano. 

(b) A entidade continua a usar o prédio até que a construção de 
novo prédio-sede seja concluída. A entidade não pretende transferir o 
prédio existente a um comprador até que a construção do novo prédio 
seja concluída (e ela desocupar o prédio existente). O atraso no momen-
to da transferência do prédio existente imposto pela entidade (vendedor) 
demonstra que o prédio não está disponível para venda imediata. O 
critério no item 7 não seria cumprido até que a construção do novo pré-
dio esteja concluída, mesmo se um compromisso firme de compra para 
a transferência futura do prédio existente for obtido antecipadamente. 

 

Exemplo 2 
 

A entidade está comprometida com o plano de venda de instala-
ção de fabricação e iniciou ações para localizar um comprador. Na 
data de adesão ao plano, há uma encomenda de pedidos de cliente não 
concluídos.  
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(a) A entidade pretende vender a instalação de fabricação com su-
as operações. Quaisquer pedidos de cliente não concluídos na data de 
venda serão transferidos ao comprador. A transferência de pedidos de 
cliente não concluídos na data de venda não afetará o momento da 
transferência da instalação. O critério no item 7 seria cumprido na data 
de implementação do plano.  

 

(b) A entidade pretende vender a instalação de fabricação, porém 
sem as suas operações. A entidade não pretende transferir a instalação 
a um comprador até que sejam encerradas todas as operações da insta-
lação e sejam eliminadas as encomendas dos pedidos de cliente não 
concluídos. O atraso no momento da transferência da instalação im-
posta pela entidade (vendedor) demonstra que a instalação não está 
disponível para venda imediata. O critério no item 7 não seria cumpri-
do até que as operações da instalação sejam encerradas, mesmo se um 
compromisso firme de compra para a transferência futura da instala-
ção tiver sido obtido antecipadamente. 

 

Exemplo 3 
 
A entidade adquire, por meio de execução de hipoteca, um imó-

vel que inclui terreno e edificações que pretende vender.  
(a) A entidade não pretende transferir o imóvel a um comprador, 

até que ele conclua as reformas para aumentar o valor de venda do 
imóvel. O atraso no momento da transferência do imóvel imposto pela 
entidade (vendedor) demonstra que o imóvel não está disponível para 
venda imediata. O critério no item 7 não seria cumprido até que as 
reformas sejam concluídas.  

 

(b) Após as reformas serem concluídas e o imóvel ser classificado 
como mantido para venda, mas antes que um compromisso firme de 
compra seja obtido, a entidade fica ciente de danos ambientais que 
exigem reparação. A entidade ainda pretende vender o imóvel. Contu-
do, a entidade não tem capacidade de transferir o imóvel a um com-
prador até que o reparo seja concluído. O atraso no momento da trans-
ferência do imóvel, imposto por outros antes que um compromisso 
firme de compra seja obtido, demonstra que o imóvel não está dispo-
nível para venda imediata. O critério no item 7 continuaria a não ser 
cumprido. O imóvel seria reclassificado como mantido em uso, de 
acordo com o item 26. 
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Conclusão de venda esperada dentro de um ano (item 8) 
 

Exemplo 4 
 

Para se qualificar para classificação como mantido para venda, a 
venda de um ativo não circulante (ou grupo de ativos) deve ser alta-
mente provável (item 7) e a transferência do ativo (ou grupo de ativos) 
deve ser esperada para se qualificar para reconhecimento como venda 
concluída dentro de um ano (item 8). Esse critério não seria cumprido 
se, por exemplo: 

(a) a entidade, que é uma empresa financeira e de leasing co-
mercial, estiver mantendo para venda ou arrendamento equipamentos 
que deixaram de ser recentemente arrendados e a última forma de 
transação futura (venda ou arrendamento) ainda não foi determinada;  

(b) a entidade estiver comprometida com o plano de “vender” 
um imóvel que esteja em uso e a transferência do imóvel será contabi-
lizada como venda e retroarrendamento (leaseback) financeiro.  

 

Exceções ao critério no item 8 
 

Uma exceção ao requisito de um ano do item 8 se aplica em situ-
ações limitadas em que o período exigido para concluir a venda de um 
ativo não circulante (ou grupo de ativos) será (ou foi) prorrogado por 
eventos ou circunstâncias além do controle da entidade e as condições 
específicas forem cumpridas (itens 9 e B1). Os exemplos 5 a 7 ilus-
tram essas situações.  

 

Exemplo 5 
 

A entidade na indústria de geração de energia está comprometida 
com o plano de venda de grupo de ativos que representa parte signifi-
cativa de suas operações regulamentadas. A venda exige aprovação 
regulamentar que pode prolongar o prazo necessário para concluir a 
venda além de um ano. As ações necessárias para obter essa aprova-
ção não podem ser iniciadas até que um comprador seja conhecido e 
seja obtido um compromisso firme de compra. Entretanto, um com-
promisso firme de compra é altamente provável dentro de um ano. 
Nessa situação, as condições no item B1(a) para uma exceção ao re-
quisito de um ano do item 8 seriam cumpridas.  

 

Exemplo 6 

 

A entidade está comprometida com o plano de venda de instala-
ção de fabricação em sua condição atual e classifica a instalação como 
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mantida para venda nessa data. Após ser obtido um compromisso fir-
me de compra, a inspeção do imóvel pelo comprador identifica danos 
ambientais cuja existência não era conhecida anteriormente. A entida-
de é obrigada a reparar os danos, o que ampliará o período necessário 
para concluir a venda além de um ano. Contudo, a entidade iniciou 
ações para reparar os danos e a retificação satisfatória do dano é alta-
mente provável. Nessa situação, as condições no item B1(b) para uma 
exceção ao requisito de um ano do item 8 seriam cumpridas.  

 
Exemplo 7 
 
A entidade está comprometida com o plano de venda de ativo não 

circulante e classifica o ativo como mantido para venda nessa data.  
 
(a) Durante o período inicial de um ano, as condições de mercado 

que existiam na data em que o ativo foi classificado inicialmente co-
mo mantido para venda deterioraram-se e, como resultado, o ativo não 
é vendido até o fim desse período. Durante esse período, a entidade 
solicitou ativamente, mas não recebeu nenhuma oferta razoável para 
comprar o ativo e, em resposta, reduziu o preço. O ativo continua a ser 
ativamente negociado a um preço que é razoável, considerando as 
mudanças nas condições de mercado e os critérios nos itens 7 e 8 es-
tão, portanto, cumpridos. Nessa situação, as condições no item B1(c) 
para uma exceção ao requisito de um ano do item 8 seriam cumpridas. 
No final do período inicial de um ano, o ativo continuaria a ser classi-
ficado como mantido para venda.  

 
(b) Durante o período seguinte de um ano, as condições de mer-

cado se deterioram ainda mais e o ativo não é vendido até o final desse 
período. A entidade acredita que as condições de mercado melhorarão 
e não mais reduziu o preço do ativo. O ativo continua a ser mantido 
para venda, porém a um preço acima de seu valor justo atual. Nessa 
situação, a ausência de uma redução de preço demonstra que o ativo 
não está disponível para venda imediata, conforme exigido pelo item 
7. Além disso, o item 8 também exige que um ativo seja negociado a 
um preço que seja razoável em relação ao seu valor justo atual. Por-
tanto, as condições no item B1(c), para uma exceção ao requisito de 
um ano do item 8, não seriam cumpridas. O ativo seria reclassificado 
como mantido em uso de acordo com o item 26. 

 



 927

Determinando se um ativo foi abandonado 
 

Os itens 13 e 14 da Norma especificam os requisitos para quando 
os ativos devem ser tratados como abandonados. O exemplo 8 ilustra 
quando um ativo não foi considerado abandonado. 

 

Exemplo 8 
 

A entidade deixa de usar uma unidade de fabricação, pois a de-
manda de seu produto foi reduzida. Contudo, a fábrica é mantida em 
condições operacionais e espera-se que ela voltará a ser usada se a 
demanda aumentar. A fábrica não é considerada como abandonada. 

 

Apresentação de operação descontinuada que foi abandonada  
 
O item 13 da Norma proíbe os ativos que serão abandonados de 

serem classificados como mantidos para venda. Contudo, se os ativos 
a serem abandonados constituírem uma linha importante de negócios 
ou área geográfica de operações, eles serão reportados em operações 
descontinuadas, na data em que forem abandonados. O exemplo 9 
ilustra este caso. 

 

Exemplo 9 
 

Em outubro de 20x5, uma entidade decide abandonar todas as su-
as fábricas de fiação de algodão, que constituem uma importante linha 
de negócios. Todos os trabalhos são paralisados nas fábricas de fiação 
de algodão durante o ano encerrado em 31 de dezembro de 20x6. Nas 
demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro 
de 20x5, os resultados e os fluxos de caixa das fábricas de fiação de 
algodão são tratados como operações em continuidade. Nas demons-
trações contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 20x6, 
os resultados e os fluxos de caixa das fábricas de fiação de algodão 
são tratados como operações descontinuadas e a entidade faz as divul-
gações exigidas pelos itens 33 e 34 da Norma. 

 

Alocação de perda por redução ao valor recuperável 
de grupo de ativos 
 

O item 23 da Norma exige que uma perda por redução ao valor 
recuperável de ativos (ou qualquer ganho subsequente), reconhecida 
para um grupo de ativos, reduza (ou aumente) o valor contábil dos 



 928

ativos não circulantes no grupo que esteja dentro do alcance dos re-
quisitos de mensuração da Norma, na ordem de alocação definida 
pelos itens 104 e 122. O exemplo 10 ilustra a alocação de perda por 
redução ao valor recuperável de ativos em um grupo de ativos. 

 

Exemplo 10 
 

A entidade planeja alienar um grupo de seus ativos (como uma 
venda de ativo). Os ativos formam um grupo de ativos, e são mensu-
rados conforme a seguir: 

 

 Valor contábil no 
final do período, 
antes da 
classificação como 
mantido para venda  

Valor contábil 
conforme 
remensurado 
imediatamente antes 
da classificação 
como mantido para 
venda 

 $ $ 

Ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (goodwill) 1.500 1.500 

Imobilizado (escriturado por valores 
reavaliados) 4.600 4.000 

Imobilizado (escriturado pelo custo) 5.700 5.700 

Estoque 2.400 2.200 

Ativos financeiros  1.800 1.500 

Total 16.000 14.900 
 

A entidade reconhece o prejuízo de $ 1.100 ($ 16.000 – $ 14.900) 
imediatamente antes de classificar o grupo de ativos como mantido 
para venda. 

 

A entidade estima que o valor justo menos despesas de venda do 
grupo de ativos totaliza $ 13.000. Visto que a entidade mensura o 
grupo de ativos classificado como mantido para venda pelo menor 
dentre o seu valor contábil e o valor justo menos despesas de venda, a 
entidade reconhece a perda por redução ao valor recuperável de ativos 
de $ 1.900 ($ 14.900 – $ 13.000) quando o grupo é inicialmente classi-
ficado como mantido para venda. 
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A perda por redução ao valor recuperável de ativos é alocada a a-
tivos não circulantes aos quais são aplicáveis os requisitos de mensu-
ração da Norma. Portanto, nenhuma perda por redução ao valor recu-
perável de ativos é alocada para estoque e ativos financeiros. A perda 
é alocada a outros ativos, na ordem de alocação definida pelos itens 
104 e 122 da Norma. 

 

A alocação pode ser ilustrada conforme a seguir: 
 

 Valor contábil 
conforme 
remensurado 
imediatamente 
antes da 
classificação 
como mantido 
para venda 

Perda por 
redução ao 
valor 
recuperável de 
ativos alocada  

Valor contábil 
após a 
alocação de 
perda por 
redução no 
valor 
recuperável de 
ativos 

 $ $ $ 
Ágio por expectativa de rentabi-
lidade futura (goodwill) 1.500 (1.500) 0 
Imobilizado (escriturado por 
valores reavaliados) 4.000 (165) 3.835 
Imobilizado (escriturado pelo 
custo) 5.700 (235) 5.465 
Estoque 2.200 – 2.200 
Ativos financeiros  1.500 – 1.500 
Total 14.900 (1.900) 13.000 
 

Em primeiro lugar, a perda por redução ao valor recuperável de 
ativos reduz qualquer valor de ágio (goodwill). A seguir, a perda resi-
dual é alocada a outros ativos proporcionalmente com base nos valo-
res contábeis desses ativos. 

 
Apresentação de operações descontinuadas 
na demonstração do resultado 
 
O item 33 da Norma exige que a entidade divulgue um valor úni-

co na demonstração do resultado para operações descontinuadas com 
uma análise nas notas explicativas ou em uma seção da demonstração 
do resultado das operações em continuidade. O exemplo 11 ilustra 
como esses requisitos podem ser cumpridos. 
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Exemplo 11 
GRUPO XYZ – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO 
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 20X2 
(ilustrando a classificação de despesas por função) 
 

(em milhares de $) 20X2 20X1 
Operações em continuidade   
Receita X X 
Custo dos produtos vendidos (X) (X) 
Lucro bruto X X 
Outras receitas X X 
Despesas de distribuição (X) (X) 
Despesas administrativas (X) (X) 
Outras despesas (X) (X) 
Participação no lucro de coligadas X X 
Lucro antes das despesas financeiras X X 
Despesas financeiras (X) (X) 
Lucro antes dos tributos X X 
Despesa de imposto de renda e contribuição social (X) (X) 
Lucro do período proveniente de operações em continuidade X X 
Operações descontinuadas   
Lucro do período proveniente de operações descontinuadas (a) X X 
Lucro líquido do período X X 
Atribuível a:    
 Proprietários da controladora   

 
Lucro do período proveniente de operações em 
continuidade X X 

 
Lucro do período proveniente de operações descon-
tinuadas X X 

 
Lucro do período atribuível a proprietários da contro-
ladora X X 

 Participações de não controladores   

 
Lucro do período proveniente de operações em 
continuidade X X 

 
Lucro do período proveniente de operações des-
continuadas X X 

 
Lucro do período atribuível a participações não 
controladores X X 

  X X 
(a) A análise necessária seria dada nas notas explicativas. 
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Apresentação de ativos não circulantes ou grupos de 
ativos classificados como mantidos para venda 
 
O item 38 da Norma exige que a entidade apresente um ativo não 

circulante classificado como mantido para venda e os ativos de grupo 
de ativos classificados como mantidos para venda separadamente de 
outros ativos, no balanço patrimonial. Os passivos de grupo de ativos 
classificados como mantidos para venda também são apresentados 
separadamente de outros passivos no balanço. Esses ativos e passivos 
não são compensados e apresentados como um único valor. O exem-
plo 12 ilustra esses requisitos. 

 
Exemplo 12 
 
No final de 20X5, a entidade decide alienar parte de seus ativos 

(e diretamente passivos associados). A alienação, que atende aos crité-
rios dos itens 7 e 8 para ser classificada como mantida para venda, 
assume a forma de dois grupos de alienação, conforme abaixo: 

 
Valor contábil após a classificação 
como mantido para venda 

 

Grupo de ativos 
I: 
$ 

Grupo de ativos II: 
$ 

Imobilizado 4.900  1.700  
Ativo financeiro  1.400(a)  – 
Passivos (2.400) (900) 
Valor contábil líquido do grupo de 
ativos 3.900  800  
(a) o valor de $ 400 relativo a esses ativos foi reconhecido em outros resultados 
abrangentes e acumulado no patrimônio líquido. 

 
A apresentação no balanço da entidade dos grupos de ativos clas-

sificados como mantidos para venda pode ser mostrada conforme a 
seguir: 

 
 20X5 20X4 
ATIVOS   
Ativos circulantes   
DDD X X 
EEE X X 
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 20X5 20X4 
 X X 
Ativos não circulantes classificados como mantidos para venda 8.000 – 
 X X 
Ativos não circulantes   
AAA X X 
BBB X X 
CCC X X 
 X X 
   
Total do ativo X X 
   
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO    
Passivos circulantes   
KKK X X 
LLL X X 
MMM X X 
Passivos diretamente associados a ativos não circulantes classifica-
dos como mantidos para venda 3.300 – 
 X X 
Passivos não circulantes   
HHH X X 
III X X 
JJJ X X 
 X X 
Total dos passivos X X 
Patrimônio líquido    
Valores atribuíveis a proprietários da controladora   
FFF X X 
GGG X X 
Valores reconhecidos em outros resultados abrangentes e acumula-
dos no patrimônio líquido relacionados a ativos não circulantes 
mantidos para venda 400 – 
 X X 
Participações de não controladores X X 
Total do patrimônio líquido X X 
Total do Passivo e Patrimônio Líquido X X 

 

Os requisitos de apresentação para ativos (ou grupos de aliena-
ção) classificados como mantidos para venda no final do período não 
se aplicam retrospectivamente. Os balanços comparativos de quais-
quer períodos anteriores, portanto, não são reapresentados. 

 

Mensuração e apresentação de controladas adquiridas com 
vistas à revenda e classificadas como mantidas para venda 
 

Uma controlada adquirida com vistas à revenda não está isenta da 
consolidação, de acordo com a NBC TG 36 – Demonstrações Conso-
lidadas, a menos que a adquirente seja entidade de investimento, con-
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forme definido na NBC TG 36, e seja obrigada a mensurar o investi-
mento nessa controlada ao valor justo por meio do resultado. Contudo, 
se ela atender aos critérios estabelecidos no item 11, é apresentada 
como um grupo de ativos classificado como mantido para venda. O 
exemplo 13 ilustra esses requisitos. (3) 

 

Exemplo 13 
 

A entidade A adquire a entidade H, que é uma controladora com duas 
subsidiárias, S1 e S2. A S2 é adquirida exclusivamente com vistas à venda 
e atende aos critérios para ser classificada como mantida para venda. De 
acordo com o item 32(c), a S2 também é uma operação descontinuada. 

 

O valor justo estimado menos despesas de venda da S2 é $ 135. 
A entidade A contabiliza S2 da seguinte forma: 

• inicialmente, mensura os passivos identificáveis de S2 pelo 
valor justo, ou seja, a $ 40. 

 

• inicialmente, mensura os ativos adquiridos como o valor justo 
menos despesas de venda de S2 ($ 135) mais o valor justo dos passi-
vos identificáveis ($ 40), ou seja, a $ 175. 

• no final do período, remensura o grupo de ativos pelo menor entre 
o seu custo e valor justo menos despesas para vender, ou seja, a $ 130. Os 
passivos são remensurados de acordo com as normas aplicáveis, ou seja, a 
$ 35. O total de ativos é mensurado a $ 130 + $ 35, ou seja, a $ 165. 

• no final do período, apresenta os ativos e passivos separadamente 
de outros ativos e passivos em suas demonstrações contábeis consolida-
das, conforme ilustrado no exemplo 12 – Apresentação de ativos não 
circulantes ou grupos de ativos classificados como mantidos para venda. 

• na demonstração do resultado, apresenta o total de lucro ou 
prejuízo depois de impostos de S2 e o ganho ou perda pós-impostos 
reconhecidos na remensuração subsequente de S2, que equivale à 
remensuração do grupo de ativos de $ 135 para $ 130. 

 

Não é necessária análise adicional dos ativos e passivos ou da 
mudança no valor do grupo de ativos. 
 
(1) Publicada no DOU, de 15-09-2009. 
(2) Redação dada pela NBC TG 31 (R1), publicada no DOU de 20-12-2013. 
(3) Redação dada pela NBC TG 31 (R2), publicada no DOU de 17-04-2014. 
(4) Redação dada pela NBC TG 31 (R3), publicada no DOU de 06-11-2015. 
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NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 
NBC TG 32 (R2) – TRIBUTOS SOBRE O LUCRO 

 
A letra R mais o número que identifica sua alteração (R1, R2, ...) foi adicionada à sigla da 
Norma para identificar o número da consolidação e facilitar a pesquisa no site do CFC. As 
citações desta Norma em outras é identifica pela sua sigla sem a referência a R1, R2, pois, essas 
referências são sempre da norma em vigor, evitando, assim, que em cada alteração da norma 
não haja necessidade de se ajustar as citações em outras normas. 
 

Índice Item 
OBJETIVO   
ALCANCE 1 – 4 
DEFINIÇÕES 5 – 11 
Base fiscal 7 – 11 
RECONHECIMENTO DE PASSIVOS E ATIVOS FISCAIS CORRENTES 12 – 14 
RECONHECIMENTO DE PASSIVOS E ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS 15 – 45  
Diferença temporária tributável 15 – 23 

Combinação de negócios 19 
Ativo registrado contabilmente ao valor justo 20 
Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) 21 – 21B 
Reconhecimento inicial de ativo ou passivo 22 – 23  

Diferença temporária dedutível 24 – 33 
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Objetivo 
 

O objetivo desta Norma é estabelecer o tratamento contábil para 
os tributos sobre o lucro. A questão principal na contabilização dos 
tributos sobre o lucro é como contabilizar os efeitos fiscais atuais e 
futuros de: 

a) futura recuperação (liquidação) do valor contábil dos ativos 
(passivos) que são reconhecidos no balanço patrimonial da entidade; e 

b) operações e outros eventos do período atual que são reconhe-
cidos nas demonstrações contábeis da entidade. 

 

É inerente ao reconhecimento de ativo ou passivo que a entidade 
espera recuperar ou liquidar o valor contábil daquele ativo ou passivo. 
Se for provável que a recuperação ou a liquidação desse valor contábil 
tornará futuros pagamentos de tributos maiores (menores) do que eles 
seriam se tal recuperação ou liquidação não tivessem efeitos fiscais, 
esta Norma exige que a entidade reconheça um passivo fiscal diferido 
(ativo fiscal diferido), com certas limitadas exceções. 

 

Esta Norma exige que a entidade contabilize os efeitos fiscais das 
transações e de outros eventos da mesma maneira que ela contabiliza as 
próprias transações e os outros eventos. Assim, para transações e outros 
eventos reconhecidos no resultado, quaisquer efeitos fiscais relacionados 
também são reconhecidos no resultado. Para transações e outros eventos 
reconhecidos fora do resultado (tratados como outros resultados abran-
gentes dentro do patrimônio líquido – ver NBC TG 26 – Apresentação 
das Demonstrações Contábeis sobre a demonstração do resultado abran-
gente), quaisquer efeitos fiscais relacionados também devem ser reconhe-
cidos fora do resultado (em outros resultados abrangentes ou diretamente 
no patrimônio líquido, respectivamente). Similarmente, o reconhecimento 
de ativos e passivos fiscais diferidos em combinação de negócios afeta o 
valor do ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) 
advindo daquela combinação de negócios ou o valor do ganho de compra 
vantajosa (barganha) reconhecida. 

 

Esta Norma também trata do reconhecimento de ativos fiscais di-
feridos advindos de prejuízos fiscais não utilizados ou créditos fiscais 
não utilizados, da apresentação dos tributos sobre o lucro nas demons-
trações contábeis e da divulgação das informações relacionadas aos 
tributos sobre o lucro. 
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Alcance 
 

1. Esta Norma aplica-se à contabilização de tributos sobre o lucro. 
 

2.  Para fins desta Norma, a expressão tributo sobre o lucro inclui 
todos os impostos e contribuições nacionais e estrangeiros incidentes 
sobre lucros tributáveis. O termo tributo sobre o lucro também inclui 
impostos, tais como impostos retidos na fonte, que são devidos por 
controlada, coligada ou empreendimento sob controle conjunto (joint 
venture) nas distribuições (créditos ou pagamentos) à entidade que 
apresenta o relatório. 

 

3. Eliminado. 
 

4. Esta Norma não trata dos métodos de contabilidade para conces-
sões governamentais (consultar NBC TG 07 – Subvenção e Assistência 
Governamentais) ou créditos fiscais de investimentos. Entretanto, esta 
Norma trata da contabilização das diferenças temporárias que podem 
surgir de créditos fiscais de tais subvenções ou investimentos. 

 

Definições 
 

5. Os seguintes termos são utilizados nesta Norma com os signi-
ficados especificados: 

 

Resultado contábil é o lucro ou prejuízo para um período antes da 
dedução dos tributos sobre o lucro. 

 

Lucro tributável (prejuízo fiscal) é o lucro (prejuízo) para um pe-
ríodo, determinado de acordo com as regras estabelecidas pelas auto-
ridades tributárias, sobre o qual os tributos sobre o lucro são devidos 
(recuperáveis). 

 

Despesa tributária (receita tributária) é o valor total incluído na 
determinação do lucro ou prejuízo para o período relacionado com o 
tributo sobre o lucro corrente ou diferido. 

 

Tributo corrente é o valor do tributo devido (recuperável) sobre o 
lucro tributável (prejuízo fiscal) do período. 

 

Passivo fiscal diferido é o valor do tributo sobre o lucro devido 
em período futuro relacionado às diferenças temporárias tributáveis. 

 



 937

Ativo fiscal diferido é 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. 
 

Diferença temporária é a diferença entre o valor contábil de ativo 
ou passivo no balanço e sua base fiscal. As diferenças temporárias 
podem ser tanto: 

a) diferença temporária tributável, a qual é a diferença temporá-
ria que resulta em valores tributáveis para determinar o lucro tributá-
vel (prejuízo fiscal) de períodos futuros quando o valor contábil de 
ativo ou passivo é recuperado ou liquidado; ou 

b) diferença temporária dedutível, a qual é a diferença temporária 
que resulta em valores que são dedutíveis para determinar o lucro tri- 
butável (prejuízo fiscal) de futuros períodos quando o valor contábil 
do ativo ou passivo é recuperado ou liquidado. 

 

Base fiscal de ativo ou passivo é o valor atribuído àquele ativo ou 
passivo para fins fiscais. 

 

6.  A despesa tributária (receita tributária) compreende a despesa 
tributária corrente (receita tributária corrente) e a despesa tributária 
diferida (receita tributária diferida). 

 
Base fiscal 
 
7.  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 serão tributáveis, a base 
fiscal do ativo é igual ao seu valor contábil. 

 

Exemplos 
 

1.  Uma máquina custa $ 100. Para fins fiscais a depreciação de $ 
30 já foi deduzida nos períodos corrente e anterior, e o custo remanes-
cente será dedutível nos períodos futuros, tanto como depreciação ou 
por meio de dedução na alienação. O lucro gerado pelo uso da máqui-
na é tributável, qualquer ganho sobre a alienação da máquina é tribu-
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tável e qualquer perda na venda é dedutível para fins fiscais. A base 
fiscal da máquina é $ 70. 

 

2.  Os juros a receber têm o valor contábil de $ 100. A receita de 
juros relacionada é tributada pelo regime de caixa. A base fiscal dos 
juros a receber é zero. 

 

3.  Contas a receber têm o valor contábil de $ 100. A receita rela-
cionada já foi incluída no lucro tributável (prejuízo fiscal). A base 
fiscal das contas a receber é $ 100. 

 

4.  Dividendos a receber de controlada possuem o valor contábil 
de $ 100. Os dividendos não são tributáveis. Em essência, todo o valor 
contábil do ativo é dedutível contra os benefícios econômicos. Conse-
quentemente, a base fiscal dos dividendos a receber é $ 100(*). 

 
(*) De acordo com essa análise, não existe nenhuma diferença temporária tributável. 
Uma análise alternativa é que os dividendos reconhecidos a receber têm base fiscal 
zero, e a alíquota do imposto de zero é aplicada na diferença temporária tributável 
resultante de $ 100. Conforme ambas as análises, não existe nenhum passivo fiscal 
diferido. 

 

5.  Um empréstimo a receber tem o valor contábil de $ 100. O re-
cebimento do empréstimo não tem nenhum efeito fiscal. A base fiscal 
do empréstimo é $ 100. 

 

8.  A base fiscal de um passivo é o seu valor contábil, menos 
qualquer valor que será dedutível para fins fiscais relacionado àquele 
passivo em períodos futuros. No caso da receita que é recebida anteci-
padamente, a base fiscal do passivo resultante é o seu valor contábil, 
menos qualquer valor da receita que não será tributável em períodos 
futuros. 

 

Exemplos 
 

1.  O passivo circulante inclui despesas provisionadas com o va-
lor contábil de $ 100. A despesa correspondente é deduzida para fins 
fiscais pelo regime de caixa. A base fiscal das despesas provisionadas 
é zero. 

 

2.  O passivo circulante inclui receita de juros recebidos anteci-
padamente, com o valor contábil de $ 100. A receita de juros corres-
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pondente foi tributada em regime de caixa. A base fiscal dos juros 
recebidos antecipadamente é zero. 

 

3.  O passivo circulante inclui despesas provisionadas com o va-
lor contábil de $ 100. A despesa correspondente já foi deduzida para 
fins fiscais. A base fiscal das despesas provisionadas é $ 100. 

 

4.  O passivo circulante inclui multas e penalidades provisionadas 
com o valor contábil de $ 100. Multas e penalidades não são dedutí-
veis para fins fiscais. A base fiscal das multas e penalidades provisio-
nadas é $ 100(*). 

 
(*) De acordo com essa análise, não existe nenhuma diferença temporária tributável. Uma análi-
se alternativa é que as multas e penalidades pagáveis têm base fiscal zero, e a alíquota do impos-
to de zero é aplicada na diferença temporária tributável resultante de $ 100. Conforme ambas as 
análises, não existe nenhum ativo fiscal diferido. 

 

5.  Um empréstimo a pagar possui o valor contábil de $ 100. O 
pagamento do empréstimo não tem nenhum efeito fiscal. A base fiscal 
do empréstimo é $ 100. 

 

9.  Alguns itens possuem base fiscal, mas não são reconhecidos co-
mo ativos ou passivos no balanço patrimonial. Por exemplo, os gastos 
com pesquisa devem ser reconhecidos como despesa para determinar o 
lucro contábil no período no qual eles são incorridos, mas esses gastos 
podem não ser dedutíveis para determinar o lucro tributável (prejuízo 
fiscal) até um período posterior. A diferença entre a base fiscal dos gastos 
com pesquisa, que é o valor que as autoridades tributárias permitem como 
dedução em períodos futuros, e o valor contábil zero é uma diferença 
temporária dedutível que resulta em ativo fiscal diferido. 

 

10. Quando a base fiscal de um ativo ou passivo não for imediata-
mente identificada, é necessário considerar o princípio fundamental sobre 
o qual esta Norma está baseada: o de que a entidade deve, com determi-
nadas exceções, reconhecer um passivo (ativo) fiscal diferido sempre que 
a recuperação ou a liquidação do valor contábil de ativo ou passivo faça 
com que os futuros pagamentos de tributos sejam maiores (menores) do 
que eles seriam se referidas recuperação ou liquidação não tivessem ne-
nhum efeito fiscal. O Exemplo C seguinte ao item 51A ilustra as circuns-
tâncias em que pode ser necessário considerar esse princípio fundamental, 
por exemplo, quando a base fiscal de ativo ou passivo depende da forma 
esperada de recuperação ou liquidação. (2) 
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11. Em demonstrações contábeis consolidadas, as diferenças tem-
porárias devem ser determinadas pela comparação entre os valores 
contábeis de ativos e passivos nas demonstrações contábeis consolida-
das e a base fiscal apropriada. A base fiscal é determinada tomando 
por base a declaração de tributos consolidada nas jurisdições em que 
tal demonstração seja elaborada. Noutras jurisdições, a base fiscal é 
determinada tomando por base as declarações de tributos de cada em-
presa no conjunto de empresas sob controle comum. 

 

Reconhecimento de passivos e ativos fiscais correntes 
 

12. Os tributos correntes relativos a períodos correntes e anterio-
res devem, na medida em que não estejam pagos, ser reconhecidos 
como passivos. Se o valor já pago relacionado aos períodos atual e 
anteriores exceder o valor devido para aqueles períodos, o excesso 
deve ser reconhecido como ativo. 

 

13. O benefício referente a um prejuízo fiscal que pode ser com-
pensado para recuperar o tributo corrente de um período anterior deve 
ser reconhecido como ativo. 

 

14. Quando um prejuízo fiscal é utilizado para recuperar o tributo 
corrente de um período anterior, a entidade reconhece o benefício 
como ativo no período em que o prejuízo fiscal ocorre porque é pro-
vável que o benefício fluirá para a entidade e o benefício pode ser 
medido confiavelmente. 

 

Reconhecimento de passivos e ativos fiscais diferidos 
 

Diferença temporária tributável 
 

15. Um passivo fiscal diferido deve ser reconhecido para todas as 
diferenças temporárias tributáveis, exceto o passivo fiscal diferido que 
advenha de: 

a) reconhecimento inicial de ágio derivado da expectativa de ren-
tabilidade futura (goodwill); ou 

b) reconhecimento inicial de ativo ou passivo em transação que: 
i) não é combinação de negócios; e 
ii) no momento da transação, não afeta nem o lucro contábil nem 

o lucro tributável (prejuízo fiscal). 
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Entretanto, para diferenças temporárias tributáveis relacionadas a 
investimentos em controladas, filiais e coligadas, e interesses em em-
preendimentos sob controle conjunto, um passivo fiscal diferido deve 
ser reconhecido de acordo com o item 39. 

 

16. É inerente ao reconhecimento de ativo que seu valor contábil 
será recuperado na forma de benefícios econômicos que fluem para a 
entidade em períodos futuros. Quando o valor contábil de ativo excede 
sua base fiscal, o valor dos benefícios econômicos tributáveis excede 
o valor que será permitido como dedução para fins fiscais. 

 

Essa diferença é uma diferença temporária tributável, e a obriga-
ção de pagar o tributo incidente sobre o lucro em períodos futuros é 
um passivo fiscal diferido. À medida que a entidade recupera o valor 
contábil do ativo, a diferença temporária tributável reverterá e a enti-
dade terá lucro tributável. Isso torna provável que os benefícios eco-
nômicos venham fluir da entidade na forma de pagamentos de tribu-
tos. Portanto, esta Norma exige o reconhecimento de todos os passivos 
fiscais diferidos, exceto em determinadas circunstâncias descritas nos 
itens 15 e 39. 

 

Exemplo 
 

Um ativo que tenha custado $ 150 está com o valor contábil de $ 
100, por ter sido depreciado contabilmente em $ 50. Mas a deprecia-
ção acumulada para fins fiscais é $ 90 e a alíquota do tributo sobre o 
lucro é de 25%. 

 

A base fiscal do ativo é $ 60 (custo de $ 150 menos a depreciação 
fiscal acumulada de $ 90). Para recuperar o valor contábil de $ 100, a 
entidade deve obter renda tributável de $ 100, mas somente poderá 
deduzir a depreciação para fins fiscais de $ 60. Consequentemente, a 
entidade pagará tributos sobre o lucro no valor de $ 10 ($ 40 a 25%) 
quando ela recuperar o valor contábil do ativo. A diferença entre o 
valor contábil de $ 100 e a base fiscal de $ 60 é a diferença temporária 
tributável de $ 40. Portanto, a entidade deve reconhecer um passivo 
fiscal diferido de $ 10 ($ 40 a 25%) representando o tributo sobre o 
lucro que ela pagará quando recuperar o valor contábil do ativo. 

 

17. Algumas diferenças temporárias surgem quando a receita ou a 
despesa está incluída no lucro contábil em um período, mas vai ser 
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incluída no lucro tributável em um período diferente. Essas diferenças 
temporárias são geralmente descritas como diferenças temporárias. Os 
exemplos a seguir são de diferenças temporárias desse tipo, as quais 
são diferenças temporárias tributáveis e que, portanto, resultam em 
passivo fiscal diferido: 

a) a receita de juros está incluída no lucro contábil em base pro-
porcional ao tempo, mas em alguns países pode ser incluída no lucro 
tributável quando o dinheiro é recebido. A base fiscal de qualquer 
conta a receber reconhecida no balanço patrimonial relacionada a essa 
receita é zero porque as receitas não afetam o lucro tributável até que 
o dinheiro seja recebido;  

b) a depreciação usada para determinar o lucro tributável (prejuí-
zo fiscal) pode diferir daquela usada para determinar o lucro contábil. 
A diferença temporária é a diferença entre o valor contábil do ativo e 
sua base fiscal, a qual é o custo original do ativo menos todas as dedu-
ções referentes àquele ativo permitidas pelas autoridades tributárias 
para determinar o lucro tributável dos períodos corrente e anteriores. 
A diferença temporária tributável surge, e resulta em passivo fiscal 
diferido, quando a depreciação para fins fiscais é acelerada (se a de-
preciação para fins fiscais é menos rápida do que a depreciação contá-
bil, a diferença temporária surge e resulta em ativo fiscal diferido); e 

c) os custos de desenvolvimento podem ser capitalizados e amor-
tizados em períodos futuros para determinar o lucro contábil, mas às 
vezes podem ser deduzidos para determinar o lucro tributável no perí-
odo em que eles são incorridos. Esses custos de desenvolvimento pos-
suem base fiscal zero, já que eles foram deduzidos na apuração do 
lucro tributável. A diferença temporária é a diferença entre o valor 
contábil dos custos de desenvolvimento e sua base fiscal zero. 

 

18. Diferenças temporárias também surgem quando: 
a) os ativos identificáveis adquiridos e os passivos assumidos em 

combinação de negócios são reconhecidos por seus valores justos de 
acordo com a NBC TG 15 – Combinação de Negócios, mas nenhum 
ajuste equivalente é feito para fins fiscais (ver item 19); 

b) os ativos são reavaliados e nenhum ajuste equivalente é feito 
para fins fiscais (ver item 20); 

c) ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) 
surge em combinação de negócios (ver item 21 e 32A); 

d) a base fiscal de ativo ou passivo no reconhecimento inicial di-
fere de seu valor contábil inicial; por exemplo, quando a entidade 
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beneficia-se de subvenções governamentais não tributáveis relaciona-
das a ativos (ver itens 22 e 33); ou 

e) o valor contábil de investimentos em controladas, filiais e coli-
gadas ou em interesses em empreendimentos sob controle conjunto 
(joint ventures) torna-se diferente da base fiscal do investimento ou 
interesse (ver itens 38 a 45). 

 

Combinação de negócios 
 

19. Com exceções limitadas, os ativos identificáveis adquiridos e 
passivos assumidos em combinação de negócios devem ser reconheci-
dos pelos seus valores justos na data da aquisição. As diferenças tem-
porárias surgem quando as bases fiscais dos ativos identificáveis ad-
quiridos e passivos assumidos não são afetadas pela combinação de 
negócios ou são afetadas de forma diferente. Por exemplo, quando o 
valor contábil do ativo é aumentado ao seu valor justo, mas a base 
fiscal do ativo permanece ao custo para o proprietário anterior, surge 
uma diferença temporária tributável que resulta em passivo fiscal dife-
rido. O passivo fiscal diferido resultante afeta o ágio derivado da ex-
pectativa de rentabilidade futura (goodwill) (ver item 66). 

 

Ativo registrado contabilmente ao valor justo 
 

20. As normas, interpretações e comunicados técnicos permitem 
ou exigem que determinados ativos sejam registrados contabilmente 
ao valor justo ou, quando permitido legalmente, sejam reavaliados 
(consultar, por exemplo, a NBC TG 27 – Ativo Imobilizado, a NBC 
TG 04 – Ativo Intangível, a NBC TG 38 – Instrumentos Financeiros: 
Reconhecimento e Mensuração e a NBC TG 28 – Propriedade para 
Investimento). Em alguns países, a reavaliação ou outra remensuração 
de ativo ao valor justo afetam o lucro tributável (prejuízo fiscal) para o 
período atual. Como resultado, a base fiscal do ativo é ajustada e não 
surge nenhuma diferença temporária. Em outros países, a reavaliação ou 
remensuração de ativo não afeta o lucro tributável no período de reava-
liação ou remensuração e, consequentemente, a base fiscal do ativo não 
é ajustada. Entretanto, a recuperação futura do valor contábil resultará 
em um fluxo tributável de benefícios econômicos para a entidade, e o 
valor que será dedutível para fins fiscais difere do valor daqueles bene-
fícios econômicos. A diferença entre o valor contábil de ativo reavalia-
do e sua base fiscal é uma diferença temporária e dá margem a um ativo 
ou passivo fiscal diferido. Isso é verdadeiro mesmo se: 
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a) entidade não pretende alienar o ativo. Nesses casos, o valor re-
avaliado do ativo será recuperado por meio do uso e isso gerará lucro 
tributável que excede a depreciação que é permitida para fins fiscais 
nos períodos futuros; ou 

b) a tributação sobre ganhos de capital é diferida se a receita da 
alienação do ativo for investida em ativos similares. Nesses casos, o 
tributo se torna devido, em última análise, pela venda ou uso dos ati-
vos similares. 

 

Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) 
 

21. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (good- 
will ) proveniente de combinação de negócios mensurado como o valor 
em que (a) exceder (b) abaixo: 

a) a soma: 
i) da contraprestação transferida em troca do controle da ad-

quirida, mensurada de acordo com a NBC TG 15 – Combinação 
de Negócios, para a qual geralmente se exige o valor justo na data 
da aquisição; 

ii) do valor das participações de não controladores na adqui-
rida, mensuradas de acordo com a NBC TG 15 – Combinação de 
Negócios; e  

iii) no caso de combinação de negócios realizada em estágios, 
o valor justo, na data da aquisição, da participação do adquirente 
na adquirida imediatamente antes da combinação; 
b) o valor líquido, na data da aquisição, dos ativos identificáveis 

adquiridos e dos passivos assumidos, mensurados de acordo com a 
NBC TG 15 – Combinação de Negócios. 

 

Em alguns países as autoridades tributárias não permitem que a 
redução no valor contábil do ágio derivado da expectativa de rentabi-
lidade futura (goodwill) como despesa dedutível para determinar o 
lucro tributável. Além disso, em alguns países o custo do goodwill é 
geralmente não dedutível quando a controlada aliena sua atividade 
empresarial subjacente. Nesses países, o goodwill tem base fiscal zero. 
Qualquer diferença entre o valor contábil do goodwill e sua base fiscal 
zero é uma diferença temporária tributável. Entretanto, esta Norma 
não permite o reconhecimento de passivo fiscal diferido resultante 
porque o goodwill é medido como residual, e o reconhecimento do 
passivo fiscal diferido aumentaria o valor contábil do ágio derivado da 
expectativa de rentabilidade futura (goodwill). 
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21A. Reduções subsequentes no passivo fiscal diferido que não é re-
conhecido porque ele advém do reconhecimento inicial do ágio derivado 
da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) também são considera-
das como advindas do reconhecimento inicial e, portanto, não devem ser 
reconhecidas segundo o item 15(a). Por exemplo, se na combinação de 
negócios a entidade reconhece ágio derivado da expectativa de rentabili-
dade futura de $ 100 que possui base fiscal zero, o item 15(a) proíbe a 
entidade de reconhecer o passivo fiscal resultante. Se a entidade subse-
quentemente reconhece a perda por redução do valor recuperável (impa-
irment) de $ 20 para aquele ágio, o valor da diferença temporária tributá-
vel relacionada com o ágio é reduzida de $ 100 para $ 80, com a redução 
resultante no valor do passivo fiscal diferido não reconhecido. A redução 
no valor do passivo fiscal diferido não reconhecido também é considerada 
como relacionada ao reconhecimento inicial do ágio e, portanto, proibida 
de ser reconhecida segundo o item 15(a). 

 

21B. Passivos fiscais diferidos por diferenças temporárias tribu-
táveis relacionadas ao ágio derivado da expectativa de rentabilidade 
futura (goodwill) são, entretanto, reconhecidos na medida em que eles 
não surjam do reconhecimento inicial do ágio derivado da expectativa 
de rentabilidade futura. 

 

Por exemplo, se na combinação de negócios a entidade reconhece 
o ágio de $ 100 que é dedutível para fins fiscais à taxa de 20 por cento 
ao ano começando no ano da aquisição, a base fiscal do ágio é de $ 
100 no reconhecimento inicial e $ 80 no final do ano de aquisição. Se 
o valor contábil do ágio ao final do ano de aquisição permanece inalte-
rado em $ 100, uma diferença temporária tributável de $ 20 surgiria 
no final daquele ano. Considerando que essa diferença temporária 
tributável não está relacionada com o reconhecimento inicial do ágio 
derivado da expectativa de rentabilidade futura, o passivo fiscal dife-
rido resultante deve ser reconhecido. 

 

Reconhecimento inicial de ativo ou passivo 
 

22. Uma diferença temporária pode surgir no reconhecimento ini-
cial de um ativo ou passivo; por exemplo, se todo o custo ou parte do 
custo do ativo não vier a ser dedutível para fins fiscais. O método de 
contabilização para essa diferença temporária depende da natureza da 
transação que conduziu ao reconhecimento inicial do ativo ou passivo: 
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(a) na combinação de negócios, a entidade deve reconhecer 
qualquer passivo ou ativo fiscal diferido e isso afeta o total do ágio de- 
rivado da expectativa de rentabilidade futura ou ganho na compra 
vantajosa reconhecidos (ver item 19); 

(b) se a transação afeta o lucro contábil ou o lucro tributável, a 
entidade deve reconhecer um ativo ou passivo fiscal diferido e deve 
reconhecer a despesa ou a receita por tributo diferido resultante no 
resultado (ver item 59); 

(c) se a transação não é uma combinação de negócios e não afe-
ta nem o lucro contábil nem o lucro tributável, a entidade, na ausência 
das exceções previstas pelos itens 15 e 24, reconheceria o ativo ou 
passivo fiscal diferido resultante e ajustaria o valor contábil do ativo 
ou passivo pelo mesmo valor. Esses ajustes tornariam as demonstra-
ções contábeis menos transparentes. Portanto, esta Norma não permite 
que a entidade reconheça o ativo ou passivo fiscal diferido resultante, 
tanto no reconhecimento inicial ou subsequentemente (ver o exemplo 
a seguir). Além disso, a entidade não deve reconhecer mudanças sub-
sequentes no ativo ou passivo fiscal diferido não reconhecido à medi-
da que o ativo é depreciado. 

 

Exemplo ilustrativo do item 22(c)  
 

A entidade pretende usar um ativo cujo custo é $ 1.000 durante 
toda a sua vida útil de cinco anos e depois baixá-lo com o valor resi-
dual zero. A alíquota do tributo é 40%. A depreciação do ativo não é 
dedutível para fins fiscais. Na venda, qualquer ganho de capital não 
será tributável e qualquer perda de capital não será dedutível. 

 

Conforme recupera o valor contábil do ativo, a entidade obtém lu-
cro tributável de $ 1.000 e paga tributo de $ 400. A entidade não reco-
nhece o passivo fiscal diferido resultante de $ 400 na data da aquisição 
do ativo porque ele resulta do reconhecimento inicial do ativo. 

 

No ano seguinte, o valor contábil do ativo é $ 800. Ao obter lucro 
tributável de $ 800, a entidade paga o tributo de $ 320. A entidade não 
reconhece o passivo fiscal diferido de $ 320 porque ele resulta do 
reconhecimento inicial do ativo. 

 

23. De acordo com a NBC TG 39 – Instrumentos Financeiros: 
Apresentação, o emitente do instrumento financeiro composto (por 
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exemplo, título conversível) classifica o componente de dívida do 
instrumento como passivo e o componente de patrimônio como patri-
mônio líquido. Em alguns países, a base fiscal do componente de dí-
vida no reconhecimento inicial é igual ao valor inicial contábil da 
soma do passivo e das parcelas de patrimônio líquido. A diferença 
temporária tributável resultante surge do reconhecimento inicial do 
componente de patrimônio separadamente do componente de dívida. 
Portanto, a exceção mencionada no item 15(b) não se aplica. Conse-
quentemente, a entidade reconhece o passivo fiscal diferido resultante. 
De acordo com o item 61A, o tributo diferido deve ser debitado dire-
tamente no valor contábil do componente de patrimônio líquido. De 
acordo com o item 58, mudanças subsequentes no passivo fiscal dife-
rido devem ser reconhecidas no resultado como despesa (receita) de 
tributo diferido. 

 

Diferença temporária dedutível 
 

24. O ativo fiscal diferido deve ser reconhecido para todas as di-
ferenças temporárias dedutíveis na medida em que seja provável a 
existência de lucro tributável contra o qual a diferença temporária 
dedutível possa ser utilizada, a não ser que o ativo fiscal diferido surja 
do reconhecimento inicial de ativo ou passivo na transação que: 

 

(a) não é uma combinação de negócios; e 
(b) no momento da transação não afeta nem o lucro contábil 

nem o lucro tributável (prejuízo fiscal). 
 

Entretanto, para diferenças temporárias dedutíveis associadas 
com investimentos em controladas, filiais e coligadas, e interesses em 
empreendimentos sob controle conjunto, o ativo fiscal diferido deve 
ser reconhecido de acordo com o item 44. 

 

25. É inerente ao reconhecimento de um passivo que o valor con-
tábil seja liquidado em períodos futuros por meio de saída de recursos 
da entidade que incorporam benefícios econômicos. Quando os recursos 
fluem da entidade, parte ou todos os seus valores podem ser dedutíveis 
para determinar o lucro tributável de um período posterior ao período 
no qual o passivo é reconhecido. Nesses casos, existe a diferença tem-
porária entre o valor contábil do passivo e sua base fiscal. Consequen-
temente, surge o ativo fiscal diferido relativo ao tributo sobre os lucros 
o qual será recuperável nos períodos futuros quando aquela parte do 
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passivo for dedutível para determinar o lucro tributável. Similarmente, 
se o valor contábil do ativo é menor do que a sua base fiscal, a diferença 
dá margem a um ativo fiscal diferido decorrente dos tributos sobre o 
lucro que devem ser recuperáveis em períodos futuros. 

 

Exemplo 
 

A entidade reconhece o passivo de $ 100 relativo à provisão para 
gastos com garantia de produto. Para fins fiscais, os gastos de garantia 
de produto não são dedutíveis até que a entidade pague as reclama-
ções. A alíquota do tributo é de 25%. 

 

A base fiscal do passivo é zero (valor contábil de $ 100, menos o 
valor que será dedutível para fins fiscais relacionado àquele passivo em 
períodos futuros). Ao liquidar o passivo pelo seu valor contábil, a enti-
dade reduz seu lucro tributável futuro no valor de $ 100 e, consequen-
temente, reduz seus futuros pagamentos de tributos em $ 25 ($ 100 a 
25%). A diferença entre o valor contábil de $ 100 e a base fiscal de zero 
é a diferença temporária dedutível de $ 100. Portanto, a entidade reco-
nhece o ativo fiscal diferido de $ 25 ($ 100 a 25%) desde que seja pro-
vável que a entidade venha a obter lucro tributável suficiente nos perío-
dos futuros para se beneficiar da redução dos pagamentos de tributos. 

 

26. O que segue são exemplos de diferenças temporárias dedutí-
veis que resultam em ativos fiscais diferidos: 

 

(a) despesas com benefícios de aposentadoria podem ser dedu-
zidas para determinar o lucro contábil na medida em que o serviço é 
prestado pelo empregado, mas deduzidas para determinar lucro tribu-
tável somente quando as contribuições são pagas para um fundo cons-
tituído pela entidade ou os benefícios de aposentadoria são pagos pela 
entidade. Existe uma diferença temporária entre o valor contábil do 
passivo e a sua base fiscal; em geral, a base fiscal do passivo é zero. 
Tal diferença temporária dedutível resulta em um ativo fiscal diferido, 
já que benefícios econômicos irão fluir para a entidade na forma de 
dedução dos lucros tributáveis quando as contribuições ou os benefí-
cios de aposentadoria forem pagos; 

 

(b) os gastos com pesquisa devem ser reconhecidos como despesa 
para determinar o lucro contábil no período em que são incorridos, mas 
podem não ser dedutíveis para determinar o lucro tributável (prejuízo 
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fiscal) até um período posterior. A diferença entre a base fiscal dos gastos 
com pesquisa, que é o valor que as autoridades tributárias permitem como 
dedução nos períodos futuros, e o valor contábil de zero é a diferença 
temporária dedutível que resulta em ativo fiscal diferido; 

 

(c) com limitadas exceções, a entidade deve reconhecer os ati-
vos identificáveis adquiridos e os passivos assumidos em combinação 
de negócios aos seus valores justos na data de aquisição. Quando o 
passivo assumido é reconhecido na data da aquisição, mas os custos 
relacionados não podem ser deduzidos para determinar os lucros tribu-
táveis até um período posterior, surge uma diferença temporária dedu-
tível que resulta em ativo fiscal diferido. O ativo fiscal diferido tam-
bém surge quando o valor justo de ativo identificável adquirido é me-
nor do que a sua base fiscal. Em ambos os casos, o ativo fiscal diferi-
do resultante afeta o ágio derivado da expectativa de rentabilidade 
futura (goodwill) (ver item 66); e 

 

(d) determinados ativos podem ser registrados contabilmente ao 
valor justo, ou podem ser reavaliados, quando isso é permitido legal-
mente, sem que um ajuste equivalente seja feito para fins fiscais (ver 
item 20). A diferença temporária dedutível surge se a base fiscal do 
ativo exceder seu valor contábil. 

 

27. A reversão das diferenças temporárias dedutíveis resulta em 
deduções para determinar os lucros tributáveis em períodos futuros. 
Entretanto, os benefícios econômicos na forma de reduções em paga-
mentos de tributos fluirão para a entidade somente se ela obtiver lu-
cros tributáveis suficientes contra os quais as deduções possam ser 
compensadas. Portanto, a entidade deve reconhecer os ativos fiscais 
diferidos somente quando for provável que venham a estar disponíveis 
lucros tributáveis contra os quais as diferenças temporárias dedutíveis 
possam ser utilizadas. 

 

28. É provável que venha a estar disponível o lucro tributável 
contra o qual uma diferença temporária dedutível possa ser utilizada 
quando existem diferenças temporárias tributáveis suficientes relacio-
nadas com a mesma autoridade tributária e a mesma entidade tributá-
vel a qual se espera reverter: 

(a) no mesmo período em que seja escriturada a reversão espe-
rada da diferença temporária dedutível; ou 

(b) em períodos nos quais a perda fiscal advinda do ativo fiscal 
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diferido possa ser compensada em períodos anteriores ou futuros. 
 

Em tais circunstâncias, o ativo fiscal diferido é reconhecido no 
período em que surgem as diferenças temporárias dedutíveis. 

 

29. Quando não existem suficientes diferenças temporárias tributá-
veis relacionadas com a mesma autoridade tributária e a mesma entidade 
tributável, o ativo fiscal diferido é reconhecido na medida em que: 

(a) seja provável que a entidade terá lucro tributável suficiente 
relacionado com a mesma autoridade tributária e a mesma entidade 
tributável no mesmo período em que seja escriturada a reversão da 
diferença temporária dedutível (ou em períodos nos quais surja um 
prejuízo fiscal proveniente do ativo fiscal diferido que possa ser com-
pensado em períodos futuros ou anteriores). Ao avaliar se ela terá 
lucro tributável suficiente em períodos futuros, a entidade deve igno-
rar os valores tributáveis advindos de diferenças temporárias dedutí-
veis que se espera que se originem em períodos futuros, porque o ati-
vo fiscal diferido advindo dessas diferenças temporárias dedutíveis irá 
exigir futuros lucros tributáveis para poder ser utilizado; ou 

(b) estejam disponíveis para a entidade as oportunidades de pla-
nejamento tributário que criarão o lucro tributável em períodos apro-
priados. 

 

30. Oportunidades de planejamento tributário são ações que a en-
tidade pode tomar a fim de criar ou aumentar o lucro tributável em 
período específico antes da expiração do prazo de utilização de prejuí-
zo fiscal ou compensação de crédito fiscal. Por exemplo, em alguns 
países, o lucro tributável pode ser criado ou aumentado por: 

(a) opção de ter receita de juros tributada em regime de caixa ou 
competência; 

(b) diferimento da reivindicação para determinadas deduções do 
lucro tributável; 

(c) vender, e talvez arrendar de volta, ativos que foram avalia-
dos, mas para os quais a base fiscal não foi ajustada para refletir tal 
avaliação; e 

(d) vender um ativo que gera lucro não tributável (como, em al-
guns países, título do governo) a fim de comprar outro investimento 
que gera lucro tributável. 

 

Quando as oportunidades de planejamento tributário anteciparem 
lucro tributável de um período posterior para um período anterior, a 
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utilização de prejuízo fiscal ou a compensação de crédito fiscal ainda 
depende da existência de futuros lucros tributáveis de outras fontes 
que não diferenças temporárias de origem futura. 

 

31. Quando a entidade possui histórico de prejuízos recentes, a 
entidade deve considerar a orientação contida nos itens 35 e 36. 

 

32. Eliminado. 
 

Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill)  
 

32A. Se o valor contábil do ágio derivado da expectativa de rentabi-
lidade futura (goodwill) que surgir de combinação de negócios for menor 
do que a sua base fiscal, a diferença dá margem a ativo fiscal diferido. O 
ativo fiscal diferido advindo do reconhecimento inicial do ágio será reco-
nhecido como parte da contabilização de combinação de negócios na 
medida em que for provável que estará disponível lucro tributável contra 
o qual a diferença temporária dedutível poderá ser utilizada. 

 

Reconhecimento inicial de ativo ou passivo 
 

33. Uma situação em que um ativo fiscal diferido surge no reco-
nhecimento inicial de um ativo é quando uma subvenção governamen-
tal não tributável relacionada com ativo é deduzida para se chegar ao 
valor contábil do ativo, mas, para fins fiscais, não é deduzida do valor 
depreciável do ativo (em outras palavras, sua base fiscal); o valor con-
tábil do ativo é menor do que a sua base fiscal e isso dá origem a uma 
diferença temporária dedutível. As subvenções governamentais tam-
bém podem ser consideradas como receita diferida, caso em que a 
diferença entre a receita diferida e sua base fiscal zero é uma diferença 
temporária dedutível. Qualquer que seja o método de apresentação que 
a entidade adote, a entidade não deve reconhecer o ativo fiscal diferi-
do resultante pelas razões apresentadas no item 22. 

 

Prejuízos e créditos fiscais não utilizados 
 

34. Um ativo fiscal diferido deve ser reconhecido para o registro 
de prejuízos fiscais não utilizados e créditos fiscais não utilizados na 
medida em que seja provável que estarão disponíveis lucros tributá-
veis futuros contra os quais os prejuízos fiscais não utilizados e crédi-
tos fiscais não utilizados possam ser utilizados. 

 



 952

35. Os critérios para reconhecer ativos fiscais diferidos advindos 
do registro de prejuízos fiscais e créditos fiscais não utilizados são os 
mesmos critérios para reconhecer ativos fiscais diferidos advindos de 
diferenças temporárias dedutíveis. Entretanto, a existência de prejuí-
zos fiscais não utilizados é uma forte evidência de que futuros lucros 
tributáveis podem não estar disponíveis. Portanto, quando a entidade 
tem um histórico de perdas recentes, ela deve reconhecer ativo fiscal 
diferido advindo de prejuízos fiscais ou créditos fiscais não utilizados 
somente na medida em que tenha diferenças temporárias tributáveis 
suficientes ou existam outras evidências convincentes de que haverá 
disponibilidade de lucro tributável suficiente para compensação futura 
dos prejuízos fiscais ou créditos fiscais não utilizados. Nessas circuns-
tâncias, o item 82 exige divulgação do valor do ativo fiscal diferido e 
a natureza da evidência que comprova o seu reconhecimento. 

 

36. A entidade deve considerar os seguintes critérios para avaliar 
a probabilidade de que haverá disponibilidade de lucro tributável, 
contra o qual os prejuízos fiscais ou créditos fiscais não utilizados 
possam ser utilizados: 

(a) se a entidade tem diferenças temporárias tributáveis suficien-
tes relacionadas com a mesma autoridade tributária e a mesma entida-
de tributável que resultarão em valores tributáveis contra os quais os 
prejuízos fiscais ou créditos fiscais não utilizados podem ser utilizados 
antes que expirem; 

(b) se for provável que a entidade terá lucros tributáveis antes 
que os prejuízos fiscais ou créditos fiscais não utilizados expirem; 

(c) se os prejuízos fiscais não utilizados resultarem de causas i-
dentificáveis que são improváveis de ocorrer novamente; e 

(d) se estiverem disponíveis para a entidade oportunidades de 
planejamento tributário (ver item 30) que criarão lucro tributável no 
período em que prejuízos fiscais ou créditos fiscais não utilizados 
possam ser utilizados. 

 

Na medida em que não for provável que estará disponível lucro tri-
butável contra o qual prejuízos fiscais ou créditos fiscais não utilizados 
sejam utilizados, o ativo fiscal diferido não deve ser reconhecido. 
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Remensuração de ativo fiscal diferido não reconhecido 
 
37. Ao final de cada período de apresentação das demonstrações 

contábeis, a entidade deve reavaliar os ativos fiscais diferidos não 
reconhecidos. A entidade reconhece um ativo fiscal diferido não reco-
nhecido previamente na medida em que se torna provável que lucros 
tributáveis futuros permitirão que o ativo fiscal diferido seja recupera-
do. Por exemplo, uma melhoria nas condições de comercialização pode 
tornar mais provável que a entidade seja capaz de gerar lucro tributável 
suficiente no futuro para que o ativo fiscal diferido atenda aos critérios 
de reconhecimento mencionados nos itens 24 ou 34. Outro exemplo é 
quando a entidade reavalia os ativos fiscais diferidos na data da combi-
nação de negócios ou subsequentemente (ver itens 67 e 68). 

 
Investimento em controlada, filial e coligada e interesses em 
empreendimento sob controle conjunto (joint ventures) 
 
38. Diferenças temporárias surgem quando o valor contábil de 

investimentos em controladas, filiais e coligadas ou interesses em 
empreendimentos sob controle conjunto (ou seja, a participação da 
empresa controladora ou do investidor nos ativos líquidos da contro-
lada, filial, coligada ou empresa investida, incluindo o valor contábil 
do ágio derivado da expectativa sobre rentabilidade futura) se torna 
diferente da base fiscal (a qual é geralmente o custo) do investimento 
ou interesse. Tais diferenças podem surgir de uma série de circunstân-
cias diferentes, por exemplo: 

(a) existência de lucros não distribuídos em controladas, filiais, 
coligadas e empreendimentos sob controle conjunto; 

(b) mudanças nas taxas de câmbio quando a empresa controla-
dora e sua controlada estão localizadas em países diferentes; e 

(c) redução no valor contábil do investimento na coligada para 
seu valor recuperável. 

 
Nas demonstrações contábeis consolidadas, a diferença temporária 

pode ser diferente da diferença temporária associada com aquele inves-
timento nas demonstrações contábeis separadas da empresa controlado-
ra, se a empresa controladora registra o investimento nas suas demons-
trações contábeis separadas ao preço de custo ou valor reavaliado. 
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39. A entidade reconhece passivo fiscal diferido para todas as di-
ferenças temporárias tributáveis associadas com investimentos em 
controladas, filiais e coligadas e participações em negócios em con-
junto, exceto quando ambas as seguintes condições sejam atendidas: (2) 

(a) a empresa controladora, o investidor, o empreendedor em 
conjunto ou o operador em conjunto seja capaz de controlar a periodi-
cidade da reversão da diferença temporária; e (2) 

(b) seja provável que a diferença temporária não se reverterá em 
futuro previsível. 

 
40. Como a empresa controladora controla a política de dividen-

dos de sua controlada, ela é capaz de controlar a periodicidade da re-
versão das diferenças temporárias de coligadas com aquele investi-
mento (incluindo as diferenças temporárias advindas não somente de 
lucros não distribuídos, mas também de quaisquer diferenças de con-
versão de moeda estrangeira). Além disso, muitas vezes seria imprati-
cável determinar o valor do tributo sobre o lucro que seria devido 
quando a diferença temporária for revertida. Portanto, quando a em-
presa controladora determina que aqueles lucros não serão distribuídos 
em futuro previsível, ela não deve reconhecer o passivo fiscal diferido. 
A mesma consideração se aplica aos investimentos em filial. 

 
41. Os ativos e passivos não monetários da entidade devem ser men-

surados na sua moeda funcional (ver a NBC TG 02 – Efeitos das Mudan-
ças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis). Se 
o lucro tributável ou prejuízo fiscal da entidade (e, assim, a base fiscal de 
seus ativos e passivos não monetários) é determinado em moeda diferen-
te, as alterações na taxa de câmbio originam diferenças temporárias que 
resultam em passivo fiscal diferido reconhecido ou (sujeito ao item 24) 
ativo fiscal diferido reconhecido. O tributo diferido resultante é debitado 
ou creditado no resultado (ver item 58). 

 
42. O investidor em coligada não controla aquela entidade e ge-

ralmente não está em posição de determinar sua política de dividen-
dos. Portanto, na ausência de um contrato exigindo que os lucros da 
coligada não venham a ser distribuídos no futuro previsível, o investi-
dor deve reconhecer o passivo fiscal diferido advindo de diferenças 
temporárias tributáveis associadas com seu investimento nessas coli-
gadas. Em alguns casos, o investidor pode não ser capaz de determinar 
o valor do tributo que seria devido se ele recuperasse o custo do seu 
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investimento na coligada, mas pode determinar que ele será igual ou 
maior a um valor mínimo. Nesses casos, o passivo fiscal diferido é 
medido por esse valor. 

 

43. O acordo entre as partes de negócios em conjunto geralmente 
trata da distribuição de lucros e identifica se as decisões sobre esses 
assuntos exigem o consentimento de todas as partes ou de grupo das 
partes. Quando o empreendedor em conjunto ou o operador em con-
junto puder controlar a época da distribuição de sua parcela dos lucros 
de negócios em conjunto e esta parcela não será distribuída em futuro 
previsível, o passivo fiscal diferido não deve ser reconhecido. (2) 

 

44. A entidade reconhece ativo fiscal diferido para todas as dife-
renças temporárias dedutíveis advindas dos investimentos em contro-
ladas, filiais e coligadas e participações em empreendimentos sob 
controle conjunto (joint venture), na medida em que, e somente na 
medida em que, seja provável que: 

(a) a diferença temporária será revertida em futuro previsível; e 
(b) estará disponível lucro tributável contra o qual a diferença 

temporária possa ser utilizada. 
 

45. Ao decidir se o ativo fiscal diferido é reconhecido para dife-
renças temporárias dedutíveis associadas com seus investimentos em 
controladas, filiais e coligadas e seus interesses em empreendimentos 
sob controle conjunto, a entidade considera a orientação mencionada 
nos itens 28 a 31. 

 

Mensuração 
 

46. Passivos (ativos) de tributos correntes referentes aos períodos 
corrente e anterior devem ser mensurados pelo valor esperado a ser 
pago para (recuperado de) as autoridades tributárias, utilizando as 
alíquotas de tributos (e legislação fiscal) que estejam aprovadas no 
final do período que está sendo reportado. 

 

47. Os ativos e passivos fiscais diferidos devem ser mensurados 
pelas alíquotas que se espera que sejam aplicáveis no período quando 
for realizado o ativo ou liquidado o passivo, com base nas alíquotas (e 
legislação fiscal) que estejam em vigor ao final do período que está 
sendo reportado. 
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48. Ativos e passivos correntes e diferidos são geralmente mensu-
rados utilizando as alíquotas de tributos (e legislação fiscal) que este-
jam em vigor. Entretanto, em alguns países os anúncios de alíquotas 
de tributos (e legislação fiscal) pelo governo têm o efeito substantivo 
de promulgação real, a qual pode ocorrer muitos meses após o anún-
cio. Nesses países, os ativos e passivos fiscais devem ser mensurados 
usando a alíquota de tributo anunciada (e as leis fiscais). 

 

49. Quando diferentes alíquotas de tributos se aplicam a diferen-
tes níveis de lucro tributável, os ativos e passivos fiscais diferidos 
devem ser mensurados utilizando-se as alíquotas médias que se espera 
sejam aplicadas ao lucro tributável (prejuízo fiscal) dos períodos nos 
quais se espera que as diferenças temporárias sejam revertidas. 

 

50. Eliminado. 
 

51. A mensuração dos passivos fiscais diferidos e dos ativos fis-
cais diferidos deve refletir os efeitos fiscais que a entidade espera, ao 
final do período que está sendo reportado, recuperar ou liquidar o 
valor contábil de seus ativos e passivos. 

 

51A. Em alguns países, a forma pela qual a entidade recupera (li-
quida) o valor contábil de um ativo (passivo) pode afetar uma ou am-
bas as condições seguintes: (2) 

(a) alíquota de tributo aplicável quando a entidade recupera (li-
quida) o valor contábil de ativo (passivo); e 

(b) a base fiscal do ativo (passivo). 
 

Nesses casos, a entidade deve mensurar os passivos fiscais diferi-
dos e os ativos fiscais diferidos utilizando a alíquota de tributo e a 
base fiscal que são consistentes com a maneira esperada de recupera-
ção ou liquidação. 

 

Exemplo A 
 
Um item do imobilizado possui o valor contábil de $ 100 e a ba-

se fiscal de $ 60. A alíquota de tributo de 20% seria aplicada ao lucro 
caso o item fosse vendido e a alíquota de tributo de 30% seria aplica-
da aos demais lucros. 

 

A entidade reconhece o passivo fiscal diferido de $ 8 ($ 40 a 
20%) se ela espera vender o item sem qualquer outro uso e o passivo 
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fiscal diferido de $ 12 ($ 40 a 30%) se ela espera manter o item e 
recuperar seu valor contábil por meio do uso. (2) 

 

Exemplo B 
 

Um item do imobilizado com custo de $ 100 e valor contábil de 
$ 80 é reavaliado para $ 150. Nenhum ajuste equivalente é feito para 
fins fiscais. A depreciação acumulada para fins fiscais é $ 30 e a alí-
quota do tributo é 30%. Se o item é vendido por mais do que o custo, 
a depreciação acumulada para fins fiscais de $ 30 será incluída no 
lucro tributável, mas a receita da venda superior ao custo não será 
tributável. 

 

A base fiscal do item é $ 70 e existe a diferença temporária tribu-
tável de $ 80. Se a entidade espera recuperar o valor contábil usando 
o item, ela deve gerar lucro tributável de $ 150, mas somente pode 
deduzir a depreciação de $ 70. Nessa base, existe o passivo fiscal 
diferido de $ 24 ($ 80 a 30%). Se a entidade espera recuperar o valor 
contábil vendendo o item imediatamente com receita de $ 150, o pas-
sivo fiscal diferido deve ser computado como segue: (2) 

 

 Diferença Tempo-
rária Tributável 

Alíquota   do 
Tributo 

Passivo Fiscal 
Diferido 

Depreciação 
acumulada para 
fins fiscais 

30 30% 9 

Rendimentos 
excedentes ao 
custo 

50 Zero - 

Total 80  9 
 

(Observação: de acordo com o item 61A, o tributo diferido adi-
cional que surge da reavaliação é reconhecido em outros resultados 
abrangentes). 

 

Exemplo C 
 

Os fatos ocorrem como no exemplo B, exceto que se o item for 
vendido por valor maior do que o custo, a depreciação acumulada para 
fins fiscais será incluída no rendimento tributável (tributado a 30%) e 
a receita da venda será tributada a 40%, depois da dedução do custo 
ajustado pela inflação de $ 110. 
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Se a entidade espera recuperar o valor contábil usando o item, 
ela deve gerar lucro tributável de $ 150, mas somente pode deduzir a 
depreciação de $ 70. Assim, a base fiscal é $ 70, existe uma diferença 
temporária tributável de $ 80 e existe o passivo fiscal diferido de $ 24 
($ 80 a 30%), como no exemplo B. 

 
Se a entidade espera recuperar o valor contábil vendendo o item 

imediatamente para obter receita de $ 150, a entidade pode deduzir o 
custo indexado de $ 110. Os rendimentos líquidos de $ 40 serão tribu-
tados a 40%. Além disso, a depreciação acumulada para fins fiscais 
de $ 30 será incluída no lucro tributável à base de 30%. Nesse caso, a 
base fiscal é $ 80 ($ 110 menos $ 30), existe a diferença temporária 
tributável de $ 70 e existe o passivo fiscal diferido de $ 25 ($ 40 a 
40%, mais $ 30 a 30%). Se a base fiscal não é imediatamente identifi-
cada neste exemplo, pode ser necessário considerar o princípio fun-
damental exposto no item 10. (2) 

 
(Observação: de acordo com o item 61A, o tributo diferido adicional 
que surge da reavaliação deve ser reconhecido em outros resultados 
abrangentes). (O item 52 foi renumerado para 51A pela NBC TG 32 (R1)) 

 
51B. Se o passivo fiscal diferido ou o ativo fiscal diferido decorre 

de ativo não depreciável mensurado utilizando o modelo de reavalia-
ção da NBC TG , a mensuração do passivo fiscal diferido ou do ativo 
fiscal diferido deve refletir os efeitos fiscais da recuperação do valor 
contábil do ativo não depreciável por meio da venda, independente-
mente da base de mensuração do valor contábil desse ativo. Conse-
quentemente, se a lei fiscal especificar uma alíquota fiscal aplicável ao 
valor tributável derivado da venda do ativo que seja diferente da alí-
quota fiscal aplicável ao valor tributável derivado do uso do ativo, a 
primeira alíquota é aplicada na mensuração do passivo fiscal diferido 
ou ativo relacionado ao ativo não depreciável. (2) 

 
51C. Se o passivo fiscal diferido ou o ativo decorre de proprieda-

de para investimento que é mensurada utilizando o método do valor 
justo da NBC TG 28, existe a presunção refutável de que o valor con-
tábil da propriedade para investimento será recuperado por meio da 
venda. Consequentemente, salvo se a presunção for refutada, a mensu-
ração do passivo fiscal diferido ou ativo fiscal diferido deve refletir os 
efeitos fiscais de recuperar inteiramente o valor contábil da proprieda-
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de para investimento por meio da venda. Essa presunção é refutada se 
a propriedade para investimento for depreciável e mantida dentro de 
modelo de negócios cujo objetivo seja consumir substancialmente 
todos os benefícios econômicos incorporados à propriedade para in-
vestimento ao longo do tempo, e não por meio da venda. Se a presun-
ção for refutada, os requisitos dos itens 51 e 51A devem ser seguidos. 

 
Exemplo ilustrativo 
 
Uma propriedade para investimento tem o custo de $ 100 e o va-

lor justo de $ 150. Ela é mensurada utilizando o método de valor justo 
da NBC TG 28. Ela inclui terreno com o custo de $ 40 e o valor justo 
de $ 60 e o prédio com o custo de $ 60 e o valor justo de $ 90. O ter-
reno possui vida útil ilimitada. 

 
A depreciação acumulada do prédio para propósitos fiscais é $ 

30. Mudanças não realizadas no valor justo da propriedade para inves-
timento não afetam o lucro tributável. Se a propriedade para investi-
mento for vendida por mais do que o custo, a reversão da depreciação 
fiscal acumulada de $ 30 deve ser incluída no lucro tributável e tribu-
tada à alíquota fiscal normal de 30%. Para os rendimentos da venda 
superiores ao custo, a lei fiscal especifica alíquotas fiscais de 25% 
para ativos mantidos por menos de dois anos e 20% para ativos manti-
dos por dois anos ou mais. 

 
Como a propriedade para investimento é mensurada utilizando o 

método de valor justo da NBC TG 28, existe a presunção refutável de 
que a entidade deve recuperar inteiramente o valor contábil da pro-
priedade para investimento por meio da venda. Se essa presunção não 
for refutada, o imposto diferido deve refletir inteiramente os efeitos 
fiscais da recuperação do valor contábil por meio da venda, mesmo 
que a entidade espere obter receita de aluguel da propriedade antes 
da venda. 

 
A base fiscal do terreno, se for vendido, é $ 40 e existe a diferen-

ça temporária tributável de $ 20 (60 – 40). A base fiscal do prédio, se 
for vendido, é $ 30 (60 – 30) e existe a diferença temporária tributável 
de $ 60 (90 – 30). Como resultado, a diferença temporária tributável 
total relativa à propriedade para investimento é $ 80 (20 + 60). 
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De acordo com o item 47, a alíquota fiscal é a alíquota que se 
espera aplicar ao período quando a propriedade para investimento é 
realizada. Dessa forma, o passivo fiscal diferido é calculado confor-
me abaixo, se a entidade espera vender a propriedade após mantê-la 
por mais de dois anos: 

 
 Diferença Tempo-

rária Tributável 
Alíquota do 

Tributo 
Passivo Fiscal 

Diferido 
Depreciação acumulada para fins fiscais 30 30% 9 
Rendimentos excedentes ao custo 50 20% 10 
Total 80  19 

 

Se a entidade espera vender a propriedade após mantê-la por 
menos de dois anos, o cálculo acima deve ser alterado para aplicar a 
alíquota fiscal de 25%, em vez de 20%, para os rendimentos superio-
res ao custo. 

 

Se, em vez disso, a entidade mantém o prédio dentro de modelo 
de negócios cujo objetivo é consumir substancialmente a totalidade 
dos benefícios econômicos incorporados ao prédio ao longo do tem-
po, e não por meio da venda, essa presunção deve ser refutada para o 
prédio. Entretanto, o terreno não é depreciável. Portanto, a presun-
ção de recuperação por meio da venda não deve ser refutada para o 
terreno. Ocorre que o passivo fiscal diferido deve refletir os efeitos 
fiscais da recuperação do valor contábil do prédio por meio do uso e 
o valor contábil do terreno por meio da venda. 

 

A base fiscal do prédio, se for utilizado, é $ 30 (60 – 30) e existe 
a diferença temporária tributável de $ 60 (90 – 30), resultando no 
passivo fiscal diferido de $ 18 (60 a 30%). 

 

A base fiscal do terreno, se for vendido, é $ 40 e existe a diferen-
ça temporária tributável de $ 20 (60 – 40), resultando no passivo 
fiscal diferido de $ 4 (20 a 20%). 

 

Como resultado, se a presunção de recuperação por meio da 
venda for refutável para o prédio, o passivo fiscal diferido relativo à 
propriedade para investimento é $ 22 (18 + 4). (2) 

 

51D. A presunção refutável do item 51C também se aplica quan-
do o passivo fiscal diferido ou o ativo fiscal diferido resulta da mensu-
ração da propriedade para investimento em combinação de negócios 
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caso a entidade utilize o método do valor justo ao mensurar subse-
quentemente essa propriedade para investimento. (2) 

 

51E. Os itens 51B a 51D não mudam os requisitos de aplicação 
dos princípios dos itens 24 a 33 (diferenças temporárias dedutíveis) e 
dos itens 34 a 36 (prejuízos fiscais não utilizados e créditos fiscais não 
utilizados) desta Norma ao reconhecer e mensurar ativos fiscais dife-
ridos. (2) 

 

52. (Este item foi renumerado para 51A pela NBC TG 32 (R1)) 

 

52A. Em alguns países, o tributo sobre o lucro pode ser devido a 
uma taxa mais alta ou mais baixa se parte ou todo o lucro líquido ou 
lucros retidos forem pagos como dividendo aos sócios da entidade. 
Em outros países, o tributo sobre o lucro pode ser restituível ou devido 
se parte ou todo o lucro líquido ou lucros retidos forem pagos como 
dividendo aos sócios da entidade. Nesses países, ativos e passivos 
fiscais correntes ou diferidos são mensurados à alíquota do tributo 
aplicável a lucros não distribuídos. 

 

52B. Nos países e nas circunstâncias descritas no item 52A, os 
efeitos tributários dos dividendos devem ser reconhecidos quando o 
passivo para pagamento do dividendo é reconhecido. Os efeitos tribu-
tários dos dividendos estão mais diretamente vinculados a transações 
ou eventos passados do que às distribuições aos proprietários. Portan-
to, os efeitos tributários dos dividendos devem ser reconhecidos no 
resultado do período conforme exigido pelo item 58, exceto na medida 
em que os efeitos tributários dos dividendos surjam das circunstâncias 
descritas no item 58, (a) e (b). 

 

Exemplo ilustrativo dos itens 52A e 52B 
 

O exemplo a seguir trata da mensuração dos ativos e passivos fis-
cais diferidos e correntes para a entidade nos lugares onde os tributos 
sobre a renda são pagáveis a uma alíquota superior sobre lucros não 
distribuídos (50%) com o valor sendo restituído quando os lucros são 
distribuídos. A alíquota do tributo sobre lucros distribuídos é 35%. Ao 
final do período em reporte, 31 de dezembro de 20X1, a entidade não 
reconhece o passivo relativo a dividendos propostos ou declarados 
após o final do período. Como consequência, nenhum dividendo é 
reconhecido no ano de 20X1. O lucro tributável para 20X1 é $ 
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100.000,00. A diferença temporária tributável líquida para o ano de 
20X1 é de $ 40.000,00. 

 

A entidade reconhece o passivo fiscal corrente e a despesa tribu-
tária corrente de $ 50.000,00. Nenhum ativo é reconhecido para o 
valor potencialmente recuperável como resultado de futuros dividen-
dos. A entidade também reconhece o passivo fiscal diferido e a despe-
sa de tributo diferido de $ 20.000,00 ($ 40.000,00 a 50%), represen-
tando o tributo sobre o lucro que a entidade pagará quando ela recu-
perar ou liquidar os valores contábeis de seus ativos e passivos com 
base na alíquota do tributo aplicável aos lucros não distribuídos. 

 

Subsequentemente, em 15 de março de 20X2, a entidade reco-
nhece dividendos de $ 10.000,00 provenientes de lucros operacionais 
anteriores como passivo. 

 

Em 15 de março de 20X2 a entidade deve reconhecer a recupe-
ração de tributo sobre o lucro de $ 1.500,00 (15% dos dividendos 
reconhecidos como passivo) como ativo fiscal corrente e como redu-
ção da despesa tributária corrente de 20X2. 

 

53. Ativos e passivos fiscais diferidos não devem ser descontados 
(ajustados a valor presente).  

 

54. A determinação confiável de ativos e passivos fiscais diferidos 
sobre a base descontada a valor presente exige uma programação deta-
lhada da periodicidade da reversão de cada diferença temporária. Em 
diversos casos, essa programação é impraticável ou altamente comple-
xa. Portanto, não é apropriado exigir desconto, a valor presente, de ati-
vos e passivos fiscais diferidos. Permitir, mas não exigir o desconto 
resultaria em ativos e passivos fiscais diferidos que não seriam compa-
ráveis entre entidades. Portanto, esta Norma não exige nem permite o 
desconto a valor presente de ativos ou passivos fiscais diferidos. 

 

55. As diferenças temporárias devem ser determinadas por referên-
cia ao valor contábil do ativo ou do passivo. Isso se aplica mesmo quando 
esse valor contábil é ele mesmo determinado em bases descontadas a 
valor presente, como, por exemplo, no caso de obrigações de benefícios 
de aposentadoria (ver NBC TG 33 – Benefícios a Empregados). 

 

56. O valor contábil do ativo fiscal diferido deve ser revisado ao 
final de cada período de reporte. A entidade deve reduzir o valor con-
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tábil do ativo fiscal diferido na medida em que não seja mais provável 
que lucro tributável suficiente estará disponível para permitir que o 
benefício de parte ou de todo aquele ativo fiscal diferido possa ser 
utilizado. Qualquer redução do ativo fiscal diferido deve ser revertida 
na medida em que se torne provável que lucro tributável suficiente 
estará disponível. 

 

Reconhecimento de tributo diferido e corrente 
 

57. A contabilização dos efeitos de tributo diferido e corrente de 
transação ou outro evento é consistente com a contabilização da pró-
pria transação ou do próprio evento. Os itens 58 a 68C implementam 
esse princípio. 

 

Itens reconhecidos no resultado 
 

58. Os tributos correntes e diferidos devem ser reconhecidos co-
mo receita ou despesa e incluídos no resultado do período, exceto 
quando o tributo provenha de: 

(a) transação ou evento que é reconhecido no mesmo período ou 
em um período diferente, fora do resultado, em outros resultados abran-
gentes ou diretamente no patrimônio líquido (ver itens 61A a 65); ou 

(b) combinação de negócios (exceto a aquisição por entidade de 
investimento, conforme definido na NBC TG 36 – Demonstrações 
Consolidadas, de controlada que deva ser mensurada ao valor justo 
por meio do resultado) (ver itens 66 a 68). (3) 

 

59. A maior parte dos passivos fiscais diferidos e dos ativos fis-
cais diferidos surgem quando a receita ou a despesa estão incluídas no 
lucro contábil do período, mas estão incluídas no lucro tributável (pre-
juízo fiscal) em período diferente. O tributo diferido resultante deve 
ser reconhecido no resultado. São exemplos: 

(a) receitas de juros, royalties ou dividendos são recebidas em 
atraso e incluídas no lucro contábil em base proporcional ao tempo de 
acordo com a NBC TG 30 – Receitas, mas são incluídas em lucro 
tributável (prejuízo fiscal) em regime de caixa; e 

(b) custos de ativos intangíveis que tenham sido capitalizados de 
acordo com a NBC TG 04 – Ativo Intangível e estão sendo amortiza-
dos no resultado, mas foram deduzidos para fins fiscais quando eles 
foram incorridos. 
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60. O valor contábil de ativos e passivos fiscais diferidos pode ser 
alterado, mesmo que não exista nenhuma alteração no valor das dife-
renças temporárias relacionadas. Isso pode resultar, por exemplo, de: 

(a) alteração nas alíquotas do tributo ou na legislação fiscal; 
(b) avaliação da recuperabilidade dos ativos fiscais diferidos; ou 
(c) alteração na maneira esperada de recuperação de ativo. 
 
O tributo diferido resultante é reconhecido no resultado, exceto 

quando ele estiver relacionado a itens previamente reconhecidos fora 
do resultado (ver item 63). 

 

Itens reconhecidos fora da demonstração do resultado 
 

61. Eliminado. 
 

61A. Tributo corrente ou tributo diferido devem ser reconhecidos 
fora do resultado se o tributo se referir a itens que são reconhecidos no 
mesmo período ou em período diferente, fora do resultado. Portanto, o 
tributo corrente e o diferido que se relacionam a itens que são reco-
nhecidos no mesmo ou em período diferente: 

(a) em outros resultados abrangentes, devem ser reconhecidos 
em outros resultados abrangentes (ver item 62); 

(b) diretamente no patrimônio líquido, devem ser reconhecidos 
diretamente no patrimônio líquido (ver item 62A). 

 

62. As normas, interpretações e comunicados técnicos exigem ou 
permitem que itens específicos sejam reconhecidos em outros resulta-
dos abrangentes. Exemplos desses itens são: 

(a) alteração no valor contábil advinda da reavaliação do Imobi-
lizado, quando legalmente permitida (ver a NBC TG 27 – Ativo Imo-
bilizado); e 

(b) eliminado; 
(c) diferenças de câmbio advindas da conversão de demonstra-

ções contábeis de operação em moeda estrangeira (ver a NBC TG 02 – 
Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demons-
trações Contábeis); 

(d) Eliminado. 
 

62A. As normas, interpretações e comunicados técnicos exigem 
ou permitem que itens específicos sejam creditados ou debitados dire-
tamente no patrimônio líquido. Exemplos desses itens são: 
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(a) ajuste no balanço de abertura de lucros retidos resultantes 
tanto de mudança na política contábil que é aplicada retrospectiva-
mente ou da correção de erro (ver a NBC TG 23 – Políticas Contábeis, 
Mudança de Estimativa e Retificação de Erro); e 

(b) valores advindos de reconhecimento inicial do componente 
de patrimônio de instrumento financeiro híbrido (ver item 23). 

 

63. Em circunstâncias excepcionais, pode ser difícil determinar o 
valor do tributo corrente e diferido que se relaciona com os itens reco-
nhecidos fora do resultado (em outros resultados abrangentes ou dire-
tamente no patrimônio líquido). Isso pode ser o caso, por exemplo, 
quando: 

(a) existem alíquotas progressivas de tributo sobre o lucro e é 
impossível determinar a alíquota na qual um componente específico 
de lucro tributável (prejuízo fiscal) foi tributado; 

(b) a alteração na alíquota do tributo ou outras regras fiscais afetam 
o ativo ou o passivo fiscal diferido relacionado (no todo ou em parte) com 
um item que foi previamente reconhecido fora de resultado; ou 

(c) a entidade determina que um ativo fiscal diferido deva ser 
reconhecido, ou não deva mais ser reconhecido na sua totalidade, e o 
ativo fiscal diferido está relacionado (no todo ou em parte) com um 
item que foi previamente reconhecido fora do resultado. 

 

Nesses casos, o tributo corrente e o tributo diferido relacionados 
aos itens que são reconhecidos fora de resultado devem estar baseados 
na alocação proporcional do tributo corrente e diferido da entidade na 
jurisdição fiscal competente, ou mensurados de acordo com outro 
método que realize uma alocação mais apropriada nas circunstâncias. 

 

64. A entidade deve transferir a cada período, da reserva de rea-
valiação para lucros acumulados, o valor igual à diferença entre a 
depreciação ou amortização de ativo reavaliado e a depreciação ou 
amortização baseada no custo daquele ativo. O valor transferido deve 
estar líquido de qualquer tributo diferido relacionado. Considerações 
similares devem ser aplicadas às transferências feitas na alienação de 
item do imobilizado. 

 

65. Quando o ativo é reavaliado para fins fiscais e essa reavaliação 
está relacionada com a reavaliação contábil de período anterior, ou com 
aquela que se espera seja realizada em período futuro, se permitida le-
galmente, os efeitos fiscais tanto da reavaliação do ativo quanto do ajus-
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te da base fiscal são reconhecidos em outros resultados abrangentes nos 
períodos nos quais eles ocorrem. Entretanto, se a reavaliação para fins 
fiscais não está relacionada à reavaliação contábil de período anterior, 
ou com aquele que se espera seja realizada em período futuro, os efeitos 
fiscais do ajuste da base fiscal são reconhecidos no resultado. 

 
65A. Quando a entidade paga dividendos aos seus sócios, pode 

ser exigida a pagar uma parcela dos dividendos às autoridades tributá-
rias em nome dos sócios. Esse valor é referido como tributo retido na 
fonte. Esse valor pago ou devido às autoridades tributárias deve ser 
debitado no patrimônio líquido como parte dos dividendos. 

 
Tributo diferido advindo de combinação de negócios 
 
66. Conforme explicado nos itens 19 e 26(c), diferenças temporá-

rias podem surgir em combinação de negócios. De acordo com a NBC 
TG 15 – Combinação de Negócios, a entidade deve reconhecer quais-
quer ativos fiscais diferidos resultantes (na medida em que tais ativos 
fiscais atendam aos critérios de reconhecimento do item 24) ou passivos 
fiscais diferidos como ativos e passivos identificáveis na data da aquisi-
ção. Consequentemente, aqueles ativos fiscais diferidos e passivos fis-
cais diferidos afetam o valor do ágio derivado da expectativa de rentabi-
lidade futura (goodwill) ou ganho na compra que a entidade reconhece. 
Entretanto, de acordo com o item 15(a), a entidade não deve reconhecer 
passivos fiscais diferidos advindos de reconhecimento inicial do ágio 
derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill). 

 
67. Como resultado de combinação de negócios, a probabilidade 

de realizar o ativo fiscal diferido do adquirente pode ser alterada. O 
adquirente pode considerar provável que ele irá recuperar seu próprio 
ativo fiscal diferido que não foi reconhecido antes da combinação de 
negócios. Por exemplo, o adquirente pode ser capaz de utilizar o benefí-
cio de seus prejuízos fiscais não utilizados contra o futuro lucro tributá-
vel da entidade adquirida. Alternativamente, como resultado da combi-
nação de negócios, pode não mais ser provável que futuros lucros tribu-
táveis permitam que o ativo fiscal diferido seja recuperado. Nesses ca-
sos, o adquirente deve reconhecer uma alteração no ativo fiscal diferido 
no período da combinação de negócios, mas não o inclui como parte da 
contabilização para a combinação de negócios. Portanto, o adquirente 
não leva isso em consideração na mensuração do valor do ágio derivado 
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da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) ou ganho de compra 
vantajosa que ele reconhece na combinação de negócios. 

 
68. O benefício potencial da compensação de prejuízos fiscais de 

uma entidade com o lucro da adquirida ou outros ativos fiscais diferi-
dos pode não satisfazer os critérios para reconhecimento em separado 
quando a combinação de negócios é inicialmente contabilizada, mas 
pode ser realizada subsequentemente. A entidade deverá reconhecer os 
benefícios do tributo diferido adquirido que ela realiza depois da com-
binação de negócios como segue: 

(a) benefícios de tributo diferido adquirido reconhecidos dentro 
do período de mensuração que resultam de novas informações sobre 
fatos e circunstâncias que existiam na data da aquisição devem ser apli-
cados para reduzir o valor contábil de qualquer ágio derivado da expec-
tativa de rentabilidade futura (goodwill) relacionado com aquela aquisi-
ção. Se o valor contábil daquele goodwill é zero, quaisquer benefícios 
de tributo diferido remanescentes devem ser reconhecidos no resultado; 

(b) todos os outros benefícios de tributo diferido adquirido, 
quando realizados, devem ser reconhecidos no resultado (ou, se esta 
Norma assim exigir, fora do resultado). 

 
Tributo corrente e diferido advindo de transação com paga-
mento baseado em ações 
 
68A. Em alguns países, se a entidade receber uma dedução do 

tributo (um valor que é dedutível para determinar o lucro tributável) 
que se relaciona com a remuneração paga em ações, opções de ações 
ou outros instrumentos patrimoniais da entidade, o valor da dedução 
do tributo pode divergir da despesa de remuneração acumulada rela-
cionada, e pode surgir em período contábil posterior. Por exemplo, em 
alguns países a entidade pode reconhecer uma despesa correspondente 
aos serviços de empregados recebidos como pagamento pelas opções 
de ações concedidas, de acordo com a NBC TG 10 – Pagamento Ba-
seado em Ações, e não ter direito à dedução de tributo até que as op-
ções de ações sejam exercidas, com a mensuração da dedução do tri-
buto baseada no preço da ação da entidade na data do exercício. 

 
68B. Da mesma forma como acontece com os gastos com pesqui-

sa tratados nos itens 9 e 26(b) desta Norma, a diferença entre a base 
fiscal dos serviços de empregados recebidos até a data (valor permiti-
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do pelas autoridades tributárias como dedução em períodos futuros, 
como no caso de provisão para benefícios pós-emprego – aposentado-
ria, por exemplo) e o valor contábil zero (por terem esses valores sido 
considerados como despesa, por exemplo), é uma diferença temporá-
ria dedutível que resulta em ativo fiscal diferido. Noutra situação, se o 
valor que as autoridades tributárias vierem a permitir como dedução 
em períodos futuros não for conhecido ao final do período, ele deve 
ser estimado com base nas informações disponíveis ao final do perío-
do. Por exemplo, se o valor que as autoridades tributárias vierem e-
ventualmente a permitir como dedução nos períodos futuros depende 
do preço da ação da entidade em data futura, a mensuração da diferen-
ça temporária dedutível deve estar baseada no preço da ação da enti-
dade ao final do período. 

 
68C. Conforme indicado no item 68A, o valor da dedução fiscal 

(ou dedução fiscal estimada, mensurada de acordo com o item 68B) 
pode divergir da despesa de remuneração acumulada a ela relacionada. 
O item 58 da Norma exige que o tributo corrente e o tributo diferido 
sejam reconhecidos como receita ou despesa e incluídos no resultado 
do período exceto quando o tributo advenha de: (a) transação ou even-
to que é reconhecido no mesmo período ou em período diferente, fora 
do resultado, ou (b) combinação de negócios (exceto a aquisição por 
entidade de investimento de controlada que deva ser mensurada ao 
valor justo por meio do resultado). Se o valor da dedução fiscal (ou 
dedução fiscal estimada) exceder o valor da despesa de remuneração 
acumulada a ela relacionada, isso indica que a dedução fiscal se rela-
ciona não somente com a despesa de remuneração, mas também com 
um item do patrimônio líquido. Nessa situação, o excesso do tributo 
corrente ou diferido associado deve ser reconhecido diretamente no 
patrimônio líquido. (3) 

 

Apresentação 
 

Ativos e passivos fiscais 
 

69. Eliminado. 
 

70. Eliminado. 
 

Compensação de saldos 
 



 969

71. A entidade deve compensar os ativos fiscais correntes e os 
passivos fiscais correntes se, e somente se, a entidade: 

(a) tiver o direito legalmente executável para compensar os va-
lores reconhecidos; e 

(b) pretender liquidar em bases líquidas, ou realizar o ativo e li-
quidar o passivo simultaneamente. 

 

72. Embora os ativos e os passivos fiscais correntes sejam reco-
nhecidos e mensurados separadamente, a compensação no balanço pa-
trimonial está sujeita aos critérios similares àqueles estabelecidos para 
os instrumentos financeiros no NBC TG 39 – Instrumentos Financeiros: 
Apresentação. A entidade tem normalmente o direito legalmente execu-
tável de compensar o ativo fiscal corrente contra um passivo fiscal cor-
rente quando eles se relacionarem com tributos sobre o lucro lançados 
pela mesma autoridade tributária e a legislação tributária permitir que a 
entidade faça ou receba um único pagamento líquido. 

 

73. Nas demonstrações contábeis consolidadas, o ativo fiscal cor-
rente da entidade em um grupo é compensado contra o passivo fiscal 
corrente de outra entidade no grupo se, e somente se, as entidades 
referidas tiverem o direito legalmente executável de fazer ou receber 
um único pagamento líquido e as entidades pretendam fazer ou rece-
ber esse pagamento líquido ou recuperar o ativo e liquidar o passivo 
simultaneamente. 

 

74. A entidade deve compensar os ativos fiscais diferidos e os 
passivos fiscais diferidos se, e somente se: 

(a) a entidade tem o direito legalmente executável de compensar 
os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes; e 

(b) os ativos fiscais diferidos e os passivos fiscais diferidos es-
tão relacionados com tributos sobre o lucro lançados pela mesma auto-
ridade tributária: 

(i) na mesma entidade tributável; ou 
(ii) nas entidades tributáveis diferentes que pretendem liquidar 

os passivos e os ativos fiscais correntes em bases líquidas, ou reali-
zar os ativos e liquidar os passivos simultaneamente, em cada perí-
odo futuro no qual se espera que valores significativos dos ativos 
ou passivos fiscais diferidos sejam liquidados ou recuperados. 

 

75. Para evitar a necessidade de programação detalhada da perio-
dicidade da reversão de cada diferença temporária, esta Norma exige 
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que a entidade compense o ativo fiscal diferido contra o passivo fiscal 
diferido da mesma entidade tributável se, e somente se, eles se referi-
rem ao tributo sobre o lucro lançado pela mesma autoridade tributária 
e a entidade tenha o direito legalmente executável de compensar os 
ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes. 

 

76. Em raras circunstâncias, a entidade pode ter o direito legal-
mente executável de compensar, e a intenção de liquidar pelo valor 
líquido, por alguns períodos, mas não para os outros. Nessas raras 
circunstâncias, programação detalhada pode ser exigida para estabele-
cer confiavelmente se o passivo fiscal diferido da entidade tributável 
resultar em aumentos de pagamentos de tributos no mesmo período 
em que um ativo fiscal diferido de outra entidade tributável resultar na 
redução dos pagamentos por aquela segunda entidade tributável. 

 

Despesa tributária 
 

Despesa (receita) tributária relacionada a resultado de atividades 
ordinárias (operacionais) 

 

77. A despesa (receita) tributária relacionada a resultado de ativi-
dades ordinárias (operacionais) deve ser apresentada na demonstração 
do resultado. 

 

77A. Eliminado. 
Diferença de câmbio sobre ativo ou passivo diferido no exterior  
 

78. A NBC TG 02 – Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio 
e Conversão de Demonstrações Contábeis exige que determinadas 
diferenças de câmbio sejam reconhecidas como receita ou despesa, 
mas não especifica onde tais diferenças devem ser apresentadas na 
demonstração do resultado abrangente. Consequentemente, onde as 
diferenças de câmbio sobre ativos ou passivos de tributo estrangeiro 
diferidos forem reconhecidas na demonstração do resultado abrangen-
te, tais diferenças podem também ser classificadas como despesa (re-
ceita) de tributo diferido, se aquela apresentação for considerada como 
sendo a mais útil para os usuários das demonstrações contábeis. 

 

DIVULGAÇÃO 
 

79. Os principais componentes da despesa (receita) tributária de-
vem ser divulgados separadamente. 
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80. Os componentes da despesa (receita) tributária podem incluir: 
(a) despesa (receita) tributária corrente; 
(b) quaisquer ajustes reconhecidos no período para o tributo cor-

rente de períodos anteriores; 
(c) valor da despesa (receita) com tributo diferido relacionado 

com a origem e a reversão de diferenças temporárias; 
(d) valor da despesa (receita) com tributo diferido relacionado 

com as alterações nas alíquotas do tributo ou com a imposição de no-
vos tributos; 

(e) valor dos benefícios provenientes de prejuízo fiscal não reco-
nhecido previamente, crédito fiscal ou diferença temporária de período 
anterior, o qual é utilizado para reduzir a despesa tributária corrente; 

(f) valor do benefício de prejuízo fiscal, crédito fiscal ou dife-
rença temporária não reconhecida previamente de período anterior, o 
qual é utilizado para reduzir a despesa com tributo diferido; 

(g) despesa com tributo diferido proveniente da baixa, ou rever-
são de baixa anterior, de ativo fiscal diferido de acordo com item 56; e 

(h) valor da despesa (receita) tributária relacionada àquelas alte-
rações nas políticas e aos erros contábeis que estão incluídos em lu-
cros ou prejuízos de acordo com a NBC TG 23 – Políticas Contábeis, 
Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, porque tais valores não 
podem ser contabilizadas retrospectivamente. 

 
81. O que está descrito a seguir também deve ser divulgado sepa-

radamente: 
(a) tributos diferido e corrente somados relacionados com os i-

tens que são debitados ou creditados diretamente no patrimônio líqui-
do (ver item 62A); 

(ab) valor do tributo sobre o lucro relacionado a cada componente 
de outros resultados abrangentes (ver o item 62 e a NBC TG 26 – 
Apresentação das Demonstrações Contábeis); 

(b) eliminado; 
(c) explicação do relacionamento entre a despesa (receita) tribu-

tária e o lucro contábil em uma ou em ambas as seguintes formas: 
(i) conciliação numérica entre despesa (receita) tributária e o 

produto do lucro contábil multiplicado pelas alíquotas aplicáveis 
de tributos, evidenciando também as bases sobre as quais as alí-
quotas aplicáveis de tributos estão sendo computadas; ou 

(ii) conciliação numérica entre a alíquota média efetiva de 
tributo e a alíquota aplicável, divulgando também a base sobre a 
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qual a alíquota aplicável de tributo é computada; 
(d) explicação das alterações nas alíquotas aplicáveis de tributos 

comparadas com o período contábil anterior; 
(e) valor (e a data de expiração, se houver) das diferenças tem-

porárias dedutíveis, prejuízos fiscais não utilizados, e créditos fiscais 
não utilizados para os quais nenhum ativo fiscal diferido está sendo 
reconhecido no balanço patrimonial; 

(f) valor total das diferenças temporárias associadas com investi-
mento em controladas, filiais e coligadas e participações em empreendi-
mentos sob controle conjunto (joint ventures), em relação às quais os 
passivos fiscais diferidos não foram reconhecidos (ver item 39); 

(g) com relação a cada tipo de diferença temporária e a cada tipo 
de prejuízos fiscais não utilizados e créditos fiscais não utilizados: 

(i) valor dos ativos e passivos fiscais diferidos reconhecidos 
no balanço patrimonial para cada período apresentado; 

(ii) valor da receita ou despesa fiscal diferida reconhecida no 
resultado, se esta não é evidente a partir das alterações nos valo-
res reconhecidos no balanço; 
(h) com relação a operações descontinuadas, a despesa tributária 

relacionada a: 
(i) ganho ou perda com a descontinuidade; e 
(ii) resultado das atividades ordinárias (operacionais) da ope-

ração descontinuada para o período, juntamente com os valores 
correspondentes a cada período anterior apresentado; 
 

(i) valor dos efeitos tributários de dividendos aos sócios da en-
tidade que foram propostos ou declarados antes das demonstrações 
contábeis terem sido autorizadas para emissão, mas não estão reco-
nhecidos como passivo nas demonstrações contábeis; 

(j) se a combinação de negócios na qual a entidade é a adqui-
rente causa alteração no valor reconhecido do seu ativo fiscal diferido 
pré-aquisição (ver item 67), o valor daquela alteração; e 

(k) se os benefícios do tributo diferido adquiridos em combina-
ção de negócios não são reconhecidos na data da aquisição, mas são 
reconhecidos após a data da aquisição (ver o item 68), uma descrição 
do evento ou alteração nas circunstâncias que causaram o reconheci-
mento dos benefícios do tributo diferido. 

 

82. A entidade deve divulgar o valor do ativo fiscal diferido e a 
natureza da evidência que comprova o seu reconhecimento, quando: 
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(a) a utilização do ativo fiscal diferido depende de lucros futuros 
tributáveis superiores aos lucros advindos da reversão de diferenças 
temporárias tributáveis existentes; e 

(b) a entidade tenha sofrido prejuízo quer no período corrente 
quer no período precedente na jurisdição fiscal com o qual o ativo 
fiscal diferido está relacionado. 

 

82A. Nas circunstâncias descritas no item 52A, a entidade deve di-
vulgar a natureza dos potenciais efeitos do tributo sobre o lucro que 
resultariam do pagamento de dividendos aos seus sócios. Além disso, a 
entidade deve divulgar os valores dos efeitos potenciais do tributo sobre 
o lucro facilmente determináveis, e se existem quaisquer efeitos poten-
ciais do tributo sobre o lucro que não sejam facilmente determináveis. 

 

83. Eliminado. 
 

84. As divulgações exigidas pelo item 81(c) possibilitam aos usu-
ários de demonstrações contábeis entenderem se o relacionamento 
entre a despesa (receita) tributária e o lucro contábil é incomum e 
entenderem os fatores significativos que poderiam afetar o relaciona-
mento no futuro. O relacionamento entre despesa (receita) tributária e 
lucro contábil pode ser afetado por fatores como: receita que é isenta 
de tributação, despesas que não são dedutíveis para determinar o lucro 
tributável (prejuízo fiscal), o efeito dos prejuízos fiscais e o efeito de 
alíquotas de tributação de fisco estrangeiro. 

 

85. Ao explicar o relacionamento entre despesa (receita) tributária 
e o lucro contábil, a entidade usa a alíquota de tributo aplicável que 
proporciona a informação mais significativa aos usuários de suas de-
monstrações contábeis. Muitas vezes, a alíquota mais significativa é a 
alíquota doméstica do tributo no país no qual a entidade está domicilia-
da, agregando a alíquota aplicada para tributos nacionais com as alíquo-
tas aplicadas para quaisquer tributos locais que são computadas em um 
nível substancialmente similar de lucro tributável (prejuízo fiscal). En-
tretanto, para a entidade que opera em diversas jurisdições, pode ser 
mais significativo agregar conciliações separadas elaboradas mediante 
utilização da alíquota doméstica em cada jurisdição individual. 

 

O exemplo a seguir ilustra como a seleção da alíquota do tributo 
afeta a apresentação da conciliação numérica. 
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Exemplo ilustrativo do item 85 
 

Em 19X2, a entidade tem lucro contábil na sua própria jurisdição 
(país A) de $ 1.500 (19X1: $ 2.000) e no país B de $ 1.500 (19X1: 500). 
A alíquota é de 30% no país A e de 20% no país B. No país A, as des-
pesas de $ 100 (19X1: $ 200) não são dedutíveis para fins fiscais. 

 

O que segue é um exemplo da conciliação para a alíquota do 
tributo doméstico. 

 19X1 
$ 

19X2 
$ 

Lucro contábil   2.500 3.000 
Tributo na alíquota doméstica de 30% 750 900 
Efeito fiscal das despesas não dedutíveis para fins fiscais 60 30 
Efeito das alíquotas de tributos menores no País B (50) (150) 
Despesa tributária 760 780 

 

O que segue é um exemplo da conciliação elaborada agregan-
do conciliações separadas para cada jurisdição nacional. Por esse 
método, o efeito das diferenças entre a alíquota de tributação domés-
tica da própria entidade que apresenta o relatório e a alíquota do-
méstica em outras jurisdições não aparece como item separado na 
conciliação. A entidade pode necessitar discutir o efeito de mudanças 
significativas nas alíquotas, ou na composição dos lucros obtidos em 
diferentes jurisdições, a fim de explicar as mudanças nas alíquotas 
aplicáveis de tributo conforme exigido pelo item 81(d). 

 

                                                                                   19X1          19X2 
 $ $ 
Lucro contábil   2.500 3.000 
Tributo nas alíquotas domésticas aplicáveis aos lucros no 
país de interesse 

700 750 

Efeito fiscal das despesas não dedutíveis para fins fiscais 60 30 
Despesa tributária 760 780 

 
86. A alíquota média efetiva de tributos é a despesa (receita) 

tributária dividida pelo lucro contábil. 
 
87. Frequentemente é impraticável computar o valor de passi-

vos fiscais diferidos não reconhecidos advindos de investimento em 
controladas, filiais e coligadas e interesses em empreendimentos sob 
controle conjunto (ver item 39). Portanto, esta Norma exige que a 
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entidade divulgue o valor total de diferenças temporárias subjacentes, 
mas não exige a divulgação de passivos fiscais diferidos. Entretanto, 
onde praticável, as entidades são encorajadas a divulgar os valores dos 
passivos fiscais diferidos não reconhecidos porque os usuários da de-
monstração contábil podem considerar tais informações úteis. 

 
87A. O item 82A exige que a entidade divulgue a natureza dos 

efeitos potenciais do tributo sobre o lucro que resultariam do paga-
mento de dividendos aos seus sócios. A entidade divulga as caracterís-
ticas importantes dos sistemas de tributação e os fatores que afetam o 
valor dos potenciais efeitos fiscais dos dividendos. 

 
87B. Algumas vezes não seria praticável computar o valor total 

dos efeitos potenciais do tributo sobre o lucro que resultariam do pa-
gamento de dividendos aos sócios. Esse pode ser o caso, por exemplo, 
quando a entidade possui grande número de controladas estrangeiras. 
Entretanto, mesmo em tais circunstâncias, algumas parcelas do valor 
total podem ser facilmente determináveis. Por exemplo, em um grupo 
econômico consolidado, a empresa controladora e algumas de suas 
controladas podem ter pago tributo a uma alíquota mais alta sobre 
lucros não distribuídos e estar cientes do valor que seria restituído 
sobre o pagamento de futuros dividendos aos sócios de lucros retidos 
consolidados. Nesse caso, o valor reembolsável deve ser divulgado. Se 
aplicável, a entidade também deve divulgar que existem efeitos poten-
ciais adicionais de tributos sobre o lucro não facilmente determiná-
veis. Nas demonstrações contábeis separadas da empresa controlado-
ra, se houver, a divulgação dos efeitos potenciais do tributo sobre o 
lucro está relacionada aos lucros retidos da empresa controladora. 

 
87C. A entidade obrigada a fazer a divulgação descrita no item 

82A também pode ser exigida a fazer divulgações relacionadas com 
diferenças temporárias associadas com investimentos em controladas, 
filiais e coligadas ou interesses em empreendimentos sob controle 
conjunto (joint ventures). Nesses casos, a entidade considera isso para 
determinar a informação a ser divulgada conforme o item 82A. Por 
exemplo, a entidade pode ser solicitada a divulgar o valor agregado de 
diferenças temporárias associadas com investimentos em controladas 
para os quais nenhum passivo fiscal diferido tenha sido reconhecido 
(ver item 81(f)). Se for impraticável computar os valores dos passivos 
fiscais diferidos não reconhecidos (ver item 87), podem existir valores 
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de potenciais efeitos da tributação de dividendos não facilmente de-
termináveis relacionados com essas controladas. 

 
88. A entidade deve divulgar quaisquer passivos contingentes e 

ativos contingentes relacionados a tributo de acordo com a NBC TG 25 
– Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. Os passivos 
e os ativos contingentes podem surgir, por exemplo, de disputas não 
resolvidas com autoridades tributárias. Similarmente, quando as altera-
ções nas alíquotas e leis fiscais são aprovadas ou anunciadas após perí-
odo que está sendo reportado, a entidade divulga quaisquer efeitos sig-
nificativos daquelas alterações em seus ativos e passivos fiscais corren-
tes e diferidos (ver a NBC TG 24 – Evento Subsequente). 

 
89 a 93 Eliminados. 
 
94. A entidade não deve ajustar a contabilidade para combina-

ções de negócios realizadas anteriormente à vigência desta Norma se 
os benefícios fiscais não satisfizeram os critérios para reconhecimento 
separado na data da aquisição e foram reconhecidos após a data de 
aquisição, a menos que os benefícios sejam reconhecidos dentro do 
período de mensuração e resultem de novas informações sobre fatos e 
circunstâncias que existiam na data da aquisição. Outros benefícios 
fiscais reconhecidos devem ser registrados no resultado (ou, caso esta 
Norma assim o exija, fora do resultado). 

 
95 a 99. Eliminados. 
 

Em razão dessas alterações, as disposições não alteradas desta 
Norma são mantidas e a sigla da NBC TG 32 (R1), publicada no 
DOU, Seção I, de 20-12-13, passa a ser NBC TG 32 (R2). 

 
As alterações desta Norma entram em vigor na data de sua publi-

cação, aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro 
de 2014. 

 
José Martonio Alves Coelho – Presidente 



 977

Apêndice A – Exemplos de diferença temporária 
 

O apêndice acompanha, mas não faz parte da Norma. 
 

A. Exemplos de circunstâncias que dão margem a diferenças 
temporárias tributáveis 

 

Todas as diferenças temporárias tributáveis dão margem ao pas-
sivo fiscal diferido. 

 

Transações que afetam o resultado 
 

1. A receita de juros é recebida posteriormente e incluída no lu-
cro contábil em base proporcional de tempo, mas é incluída no lucro 
tributável em regime de caixa. 

 

2. A receita da venda de mercadorias é incluída no lucro contábil 
quando as mercadorias são entregues, mas é incluída no lucro tributá-
vel quando o pagamento é recebido (observação: conforme explicado 
em B3 abaixo, também existe diferença temporária dedutível associa-
da com qualquer estoque relacionado). 

 

3. A depreciação do ativo é acelerada para fins fiscais. 
 

4. Os custos de desenvolvimento foram capitalizados e serão 
amortizados na demonstração do resultado, mas foram deduzidos para 
determinar o lucro tributável no período em que eles foram incorridos. 

 

5. Despesas antecipadas já foram deduzidas com base no regime 
de caixa para determinar o lucro tributável dos períodos corrente e 
anteriores. 

 

Transações que afetam o balanço patrimonial 
 

6. A depreciação de ativo não é dedutível para fins fiscais e ne-
nhuma dedução estará disponível para fins fiscais quando o ativo for 
vendido ou sucateado. (Observação: o item 15(b) da Norma proíbe o 
reconhecimento do passivo fiscal diferido resultante a menos que o 
ativo tenha sido adquirido em combinação de negócios; consultar 
também o item 22 da Norma). 

 

7.  O tomador de empréstimo registra o empréstimo conforme os 
recursos são recebidos (que será igual ao valor devido no vencimen-
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to), menos os custos da operação. Subsequentemente, o valor contábil 
do empréstimo é aumentado pela amortização dos custos da operação 
para apuração dos lucros contábeis. Os custos de transação foram de-
duzidos para fins fiscais no período em que o empréstimo foi reconhe-
cido pela primeira vez. (Observações: (1) a diferença temporária tribu-
tável é o valor dos custos de transação já deduzidos para determinar o 
lucro tributável dos períodos corrente e anteriores, menos o valor a-
cumulado amortizado para lucro contábil; e (2) como o reconhecimen-
to inicial do empréstimo afeta o lucro tributável, a exceção no item 15 
(b) da Norma não se aplica. Portanto, o tomador de empréstimo reco-
nhece o passivo fiscal diferido). 

 

8.  Um empréstimo a pagar foi mensurado no reconhecimento i-
nicial pelo valor obtido líquido dos custos de transação. Os custos de 
transação são amortizados para o lucro contábil ao longo da vida do 
empréstimo. Esses custos de transação não são dedutíveis para deter-
minar o lucro tributável de períodos futuros, corrente ou anteriores. 
(Observações: (1) a diferença temporária tributável é o valor dos cus-
tos de transação não amortizados; e (2) o item 15(b) da Norma proíbe 
o reconhecimento do passivo fiscal diferido resultante). 

 

9.  O componente passivo de instrumento financeiro composto 
(por exemplo, título conversível) é mensurado por intermédio de des-
conto no valor reembolsável no vencimento (consultar NBC TG 39 – 
Instrumentos Financeiros: Apresentação). O desconto não é dedutível 
para determinar o lucro tributável (prejuízo fiscal). 

 

Ajustes a valor justo e reavaliação 
 

10. Ativos financeiros ou investimentos em imóveis são registra-
dos contabilmente ao valor justo que excede o custo, mas o ajuste 
equivalente pode, conforme a legislação tributária, não ter efeito para 
fins fiscais. 

 

11. A entidade, quando a legislação permite, pode reavaliar o ativo 
imobilizado (sob o tratamento do modelo de reavaliação na NBC TG 27 – 
Ativo Imobilizado), mas nenhum ajuste equivalente é feito para fins fis-
cais (Observação: o item 61A da Norma exige que o tributo diferido rela-
cionado seja reconhecido em outros resultados abrangentes).  
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Combinação de negócios e consolidação 
 

12. O valor contábil de ativo é aumentado para o valor justo na 
combinação de negócios e nenhum ajuste equivalente é feito para fins 
fiscais. (Observar que no reconhecimento inicial o passivo fiscal dife-
rido resultante aumenta o ágio derivado da expectativa de rentabilida-
de futura (goodwill) ou reduz o valor de qualquer ganho de compra 
vantajosa reconhecido. Ver o item 66 da Norma). 

 

13. Reduções no valor contábil do ágio derivado da expectativa 
de rentabilidade futura (goodwill) podem não ser dedutíveis para de-
terminar o lucro tributável e o custo do goodwill não ser dedutível na 
alienação do negócio. (Observar que o item 15(a) da Norma proíbe o 
reconhecimento do passivo fiscal diferido resultante). 

 

14. Perdas não realizadas resultantes de transações internas ao 
grupo são eliminadas pela inclusão no valor contábil do estoque ou 
imobilizado. 

 

15. Lucros retidos de controladas, filiais, coligadas e empreendi-
mentos sob controle conjunto estão incluídos nos lucros retidos conso-
lidados, mas o tributo sobre o lucro será devido se os lucros são distri-
buídos para a empresa controladora que apresenta o relatório. (Obser-
vação: o item 39 da Norma proíbe o reconhecimento do passivo fiscal 
diferido resultante se a empresa controladora, investidor ou participan-
te do investimento conjunto são capazes de controlar a periodicidade 
da reversão da diferença temporária e seja provável que a diferença 
temporária não venha a ser revertida no futuro previsível). 

 

16. Investimentos em controladas, filiais ou coligadas estrangeiras 
ou interesses em empreendimentos sob controle conjunto são afetados 
pelas mudanças nas taxas de câmbio de moeda estrangeira. (Observações: 
(1) pode haver tanto uma diferença temporária tributável ou uma diferen-
ça temporária dedutível; e (2) o item 39 da Norma proíbe o reconheci-
mento do passivo fiscal diferido resultante se a empresa controladora, 
investidor ou participante do investimento conjunto são capazes de con-
trolar a periodicidade da reversão da diferença temporária e seja provável 
que a diferença temporária venha a ser revertida no futuro previsível). 

 

17. Os ativos e passivos não monetários da entidade são medidos na 
sua moeda funcional, mas o lucro tributável ou prejuízo fiscal é determi-
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nado em moeda diferente. (Observações: (1) pode haver tanto uma dife-
rença temporária tributável ou uma diferença temporária dedutível; (2) 
onde houver uma diferença temporária tributável, o passivo fiscal diferido 
resultante é reconhecido (item 41 da Norma); e (3) o tributo diferido é 
reconhecido no resultado; consultar item 58 da Norma). 

 

Hiperinflação 
 

18. Ativos não monetários são atualizados monetariamente em 
termos da unidade de medida corrente ao final do período de apresen-
tação do relatório (consultar NBC TG sobre Contabilidade e Eviden-
ciação em Economia Altamente Inflacionária) e nenhum ajuste equi-
valente é feito para fins fiscais. (Observações: (1) o tributo diferido é 
reconhecido no resultado; e (2) se, além da atualização monetária, os 
ativos não monetários também são reavaliados, o tributo diferido rela-
cionado com a reavaliação é reconhecido em outros resultados abran-
gentes, e o tributo diferido relacionado com a atualização monetária é 
reconhecido no resultado). 

 

B.  Exemplos de circunstâncias que dão margem a diferença 
temporária dedutível 
 

Todas as diferenças temporárias dedutíveis dão origem a ativos 
fiscais diferidos. Entretanto, alguns ativos fiscais diferidos podem não 
satisfazer os critérios de reconhecimento do item 24 da Norma. 

 

Transações que afetam o resultado 
 

1.  Custos de benefícios de aposentadoria são deduzidos para de-
terminar o lucro contábil enquanto o serviço é fornecido pelo empre-
gado, mas podem não ser dedutíveis na determinação do lucro tributá-
vel até que a entidade pague os benefícios de aposentadoria ou contri-
buições para o fundo de pensão. (Observação: diferenças temporárias 
dedutíveis similares surgem quando outras despesas, tais como despe-
sas de garantia do produto ou juros, são dedutíveis em regime de caixa 
para determinar o lucro tributável). 

 

2.  A depreciação acumulada do ativo nas demonstrações contá-
beis é maior do que a depreciação acumulada permitida até o final do 
período que está sendo reportado para fins fiscais. 
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3.  O custo de estoques vendidos antes do final do período que 
está sendo reportado é deduzido para determinar o lucro contábil 
quando as mercadorias ou serviços são entregues, mas é dedutível na 
determinação do lucro tributável quando o dinheiro é recebido. (Ob-
servação: conforme explicado em A2 acima, existe também uma dife-
rença temporária tributável associada com contas a receber de cliente 
relacionadas). 

 
4.  O valor líquido realizável de item de estoque, ou o valor recu-

perável de item do ativo imobilizado, é menor do que o valor contábil, 
e a entidade por essa razão reduz o valor contábil do ativo, mas essa 
redução é ignorada para fins fiscais até que o ativo seja vendido. 

 
5.  Os gastos com pesquisa (ou organização ou outros custos de 

início de operação) são reconhecidos como despesa na apuração do 
lucro contábil, mas somente são permitidos como dedução para de-
terminar o lucro tributável em período posterior. 

 
6.  A receita é diferida no balanço patrimonial, mas já foi incluída 

no lucro tributável nos períodos corrente ou anterior. 
 
7.  A subvenção governamental que é incluída no balanço patri-

monial como receita diferida não será tributável em períodos futuros. 
(Observação: o item 24 da Norma proíbe o reconhecimento do ativo 
fiscal diferido resultante; consultar também o item 33 da Norma). 

 

Ajustes a valor justo e reavaliação 
 

8. Ativos financeiros ou investimentos em imóveis são registra-
dos contabilmente ao valor justo, o qual é menor do que o custo, mas 
nenhum ajuste equivalente é feito para fins fiscais. 

 

Combinação de negócios e consolidação 
 

9.  O passivo é reconhecido ao seu valor justo em combinação de 
negócios, mas nenhuma das despesas relacionadas é deduzida para 
determinar o lucro tributável até um período posterior. (Observar que 
o ativo fiscal diferido resultante reduz o ágio derivado da expectativa 
de rentabilidade futura (goodwill) ou aumenta o valor de qualquer 
ganho por compra vantajosa reconhecido. Ver o item 66 da Norma). 
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10. Eliminado. 
 
11. Lucros não realizados resultantes de transações internas ao grupo 

são eliminados do valor contábil dos ativos, como estoque ou ativo imo-
bilizado, mas nenhum ajuste equivalente é feito para fins fiscais. 

 
12. Investimentos em controladas, filiais ou coligadas estrangei-

ras ou participações em empreendimentos sob controle conjunto no 
exterior são afetados pelas mudanças nas taxas de câmbio. (Observa-
ções: (1) pode haver uma diferença temporária tributável ou uma dife-
rença temporária dedutível; e (2) o item 44 da Norma exige o reco-
nhecimento do ativo fiscal diferido resultante na medida em que, e 
somente na medida em que, é provável que: (a) a diferença temporária 
seja revertida em futuro previsível; e (b) haverá lucro tributável dispo-
nível contra o qual a diferença temporária possa ser utilizada). 

 
13. Os ativos e passivos não monetários da entidade são medidos 

nas suas moedas funcionais, mas o lucro tributável ou o prejuízo fiscal 
é determinado em moeda diferente. (Observações: (1) pode haver 
tanto uma diferença temporária tributável ou uma diferença temporá-
ria dedutível; (2) onde houver diferença temporária dedutível, o ativo 
fiscal diferido resultante é reconhecido na medida em que seja prová-
vel que lucro tributável suficiente esteja disponível (item 41 da Nor-
ma); e (3) o tributo diferido é reconhecido no resultado; consultar item 
58 da Norma). 

 
C.  Exemplos de circunstâncias em que o valor contábil de a-

tivo ou passivo é igual à sua base fiscal 
 
1.  As despesas provisionadas já foram deduzidas para determinar o 

passivo fiscal corrente da entidade para os períodos atual ou anteriores. 
2.  O empréstimo a pagar é medido pelo valor originalmente re-

cebido, e esse valor é o mesmo que o valor a pagar no vencimento 
final do empréstimo. 

3.  Despesa apropriada que nunca será dedutível para fins fiscais. 
4.  Receita apropriada por competência que nunca será tributável. 



 983

Apêndice B – Exemplos ilustrativos 
 
O apêndice acompanha, mas não faz parte da Norma. Os extra-

tos dos balanços patrimoniais e demonstrações do resultado são for-
necidos para mostrar os efeitos nessas demonstrações contábeis das 
transações descritas abaixo. Esses extratos não necessariamente es-
tão de acordo com todos os requisitos de divulgação e apresentação 
de outras normas. 

 
Todos os exemplos neste apêndice supõem que as entidades rela-

cionadas não têm nenhuma outra transação além daquelas descritas. 
 
Exemplo 1 – Ativos depreciáveis 
 
A entidade compra equipamento por $ 10.000 e deprecia-o em 

bases lineares durante a sua vida útil esperada de cinco anos. Para fins 
fiscais, o equipamento é depreciado a 25% ao ano de forma linear. Os 
prejuízos fiscais, na jurisdição onde está localizada a entidade, podem 
ser compensados contra lucro tributável dos cinco anos anteriores. No 
ano 0, o lucro tributável da entidade era $ 5.000. A alíquota do tributo 
é de 40%. 

 
A entidade recuperará o valor contábil do equipamento usando-o 

para fabricar mercadorias para revenda. Portanto, o cálculo do tributo 
atual da entidade é o seguinte: 

 
 Ano ($) 
 1 2 3 4 5 
Receita tributável 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Depreciação para fins fiscais 2.500 2.500 2.500 2.500 0 
Lucro tributável (perda fiscal) (500) (500) (500) (500) 2.000 
Despesa (receita) tributária 
corrente a 40% 

 
 (200) 

 
(200) 

  
(200) 

  
(200) 800 

 
A entidade reconhece o ativo fiscal corrente ao final dos anos 1 a 

4 porque ela recupera o benefício do prejuízo fiscal contra o lucro 
tributável do ano 0. 
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As diferenças temporárias associadas com o equipamento e o ati-
vo e o passivo fiscal diferido resultante e a receita e a despesa tributá-
ria diferida são como segue: 
 

 Ano ($) 
 1 2 3 4 5 
Valor contábil 8.000 6.000 4.000 2.000 0 
Base do tributo 7.500 5.000 2.500 0 0 
Diferença temporária tributável 500 1.000 1.500 2.000 0 
Passivo fiscal diferido de abertura 0 200 400 600 800 
Despesa (receita) tributária diferida 200 200 200 200 (800) 
Passivo fiscal diferido no fechamento 200 400 600 800 0 

 
A entidade reconhece o passivo fiscal diferido nos anos 1 a 4 

porque a reversão da diferença temporária tributável cria uma receita 
tributável nos anos subsequentes. A demonstração do resultado da 
entidade é o seguinte: 
 

 Ano ($) 
 1 2 3 4 5 
Receita 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Depreciação 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Lucro antes do tributo 0 0 0 0 0 
Despesa (receita) tributária corrente  (200) (200) (200) (200) 800 
Despesa (receita) tributária diferida 200 200 200 200 (800) 
Despesa (receita) tributária total 0 0 0 0 0 
Lucro para o período 0 0 0 0 0 

 
Exemplo 2 – Ativos e passivos fiscais diferidos 
 
O exemplo trata de entidade durante um período de dois anos, X5 

e X6. Em X5 a alíquota de tributo sobre o lucro vigente era de 40% do 
lucro tributável. Em X6 a alíquota de tributo sobre o lucro vigente era 
de 35% do lucro tributável. 

 
Doações para caridade são reconhecidas como despesa quando 

elas são pagas e não são dedutíveis para fins fiscais. 
 
Em X5, a entidade foi notificada pelas autoridades competentes 

de que elas pretendiam impetrar uma ação contra a entidade relacio-
nada à emissão de enxofre. Embora em dezembro de X6 a ação ainda 
não tenha sido apresentada nos tribunais, a entidade reconheceu um 
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passivo de $ 700 em X5, sendo a sua melhor estimativa da multa ad-
vinda da ação. Multas não são dedutíveis para fins fiscais. 

 
Em X2, a entidade incorreu em $ 1.250 de custos relacionados ao 

desenvolvimento de novo produto. Esses custos foram deduzidos para 
fins fiscais em X2. Para fins contábeis, a entidade capitalizou esse 
gasto e amortizou-o em bases lineares durante cinco anos. Em 
31/12/X4, o saldo não amortizado desses custos de desenvolvimento 
de produto era de $ 500. 

 
Em X5, a entidade celebrou contrato com seus empregados para 

fornecer benefícios de planos de saúde para os aposentados. A entida-
de reconhece como despesa o custo desse plano, na medida em que os 
empregados fornecem serviços. Nenhum pagamento para os aposenta-
dos foi feito por esses benefícios em X5 ou X6. Os custos do plano de 
saúde são dedutíveis para fins fiscais quando os pagamentos são feitos 
aos aposentados. A entidade avaliou que é provável que vá existir 
lucro tributável disponível contra o qual qualquer ativo fiscal diferido 
resultante possa ser utilizado. 

 
Os edifícios são depreciados para fins contábeis a 5% ao ano em 

base linear e a 10% ao ano em bases lineares para fins fiscais. Os veí-
culos são depreciados para fins contábeis a 20% ao ano em bases line-
ares e a 25% ao ano em bases lineares para fins fiscais. A depreciação 
total do ano é debitada para fins contábeis no ano em que o ativo é 
adquirido. 

 
Em 01/01/X6, o edifício foi reavaliado em $ 65.000 e a entidade 

estimou que a vida útil remanescente do edifício era de 20 anos a par-
tir da data da reavaliação. A reavaliação não afetou o lucro tributável 
em X6 e as autoridades tributárias não ajustaram a base fiscal do edi-
fício para refletir a reavaliação. Em X6, a entidade transferiu $ 1.033 
da reserva de reavaliação para lucros acumulados. Isso representa a 
diferença de $ 1.590 entre a depreciação real do edifício ($ 3.250) e a 
depreciação equivalente com base no custo do edifício ($ 1.660, o 
qual é o valor contábil em 01/01/X6 de $ 33.200 dividido pela vida 
útil remanescente de 20 anos), menos o tributo diferido relacionado de 
$ 557 (consultar item 64 da Norma). 

 



 986

Despesa tributária corrente 
 $ $ 
  X5 X6 
Lucro contábil  8.775 8.740 
Adições     
Depreciação para fins contábeis  4.800 8.250 
Doações para caridade 500 350 
Multa por poluição ambiental  700 - 
Custos de desenvolvimento de produto  250 250 
Benefícios de plano de saúde  2.000 1.000 
  17.025 18.590 
Exclusões     
Depreciação para fins fiscais (8.100) (11.850) 
Lucro tributável  8.925 6.740 
      
Despesa fiscal corrente a 40% 3.570   
Despesa fiscal corrente a 35%   2.359 

 

Valores contábeis do ativo imobilizado 
 $  $ $ 
Custo Edifício Veículos Total 
Saldo em 31/12/X4 50.000 10.000 60.000 
Adições X5     6.000 -   6.000 
Saldo em 31/12/X5 56.000 10.000 66.000 
Eliminação da depreciação acumulada na 
reavaliação em 01/01/X6 (22.800) - (22.800) 
Reavaliação em 01/01/X6 31.800 - 31.800 
Saldo em 01/01/X6 65.000 10.000 75.000 
Adições X6 - 15.000 15.000 
 65.000 25.000 90.000 
    
Depreciação acumulada 5% 20%  
Saldo em 31/12/X4 20.000 4.000 24.000 
Depreciação X5 2.800 2.000 4.800 
Saldo em 31/12/X5 22.800 6.000 28.800 
Reavaliação em 01/01/X6 (22.800) - (22.800) 
Saldo em 01/01/X6 - 6.000 6.000 
Depreciação X6 3.250 5.000 8.250 
Saldo em 31/12/X6 3.250 11.000 14.250 
Saldo Contábil    
31/12/X4 30.000 6.000 36.000 
31/12/X5 33.200 4.000 37.200 
31/12/X6 61.750 14.000 75.750 
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Base fiscal do ativo imobilizado 
 $ $ $ 
Custo Edifício Veículos 

 
Total 

Saldo em 1/12/X4 50.000 10.000 60.000 
Adições X5 6.000 - 6.000 
Saldo em 31/12/X5 56.000 10.000 66.000 
Adições X6 - 15.000 15.000 
Saldo em 31/12/X6 56.000 25.000 81.000 
    
Depreciação acumulada 10% 25%  
Saldo em 31/12/X4 40.000 5.000 45.000 
Depreciação X5 5.600 2.500 8.100 
Saldo em 31/12/X5 45.600 7.500 53.100 
Depreciação X 6 5.600 6.250 11.850 
Saldo em 31/12/X6 51.200 13.750 64.950 
    
Base Fiscal    
31/12/X4 10.000 5.000 15.000 
31/12/X5 10.400 2.500 12.900 
31/12/X6 4.800 11.250 16.050 

 

Ativos e passivos fiscais diferidos e despesas em 31/12/X4 
 $ $ $ 
 Saldo 

Contábil  
Base 

Fiscal 
Diferenças 

temporárias  
    
Contas a receber 500 500 - 
Estoque 2.000 2.000 - 
Custos de desenvolvimento de produ-
to 

500 - 500 

Investimentos 33.000 33.000 - 
Imobilizado 36.000 15.000 21.000 
TOTAL DO ATIVO 72.000 50.500 21.500 
    
Tributo sobre o lucro corrente a pagar 3.000   3.000 - 
Contas a pagar 500 500 - 
Multas a pagar  - - - 
Passivo por benefícios de plano de 
saúde 

- - - 

Dívidas a longo prazo 20.000 20.000 - 
Tributo sobre o lucro diferido 8.600 8.600 - 
TOTAL DO PASSIVO 32.100 32.100  
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Capital social 5.000 5.000 - 
Reserva de reavaliação - - - 
Lucros acumulados 34.900 13.400 - 
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRI-
MÔNIO LÍQUIDO 

72.000 50.500  

    
DIFERENÇAS TEMPORÁRIAS   21.500 
    
Passivo fiscal diferido 21.500 a 40% 8.600 
Ativo fiscal diferido - - - 
Passivo fiscal diferido líquido   8.600 

 

Ativos e passivos fiscais diferidos e despesas em 31/12/X5 
 Saldo 

Contábil 
Base 

Fiscal 
Diferenças 

temporárias 
Contas a receber 500 500 - 
Estoque 2.000 2.000 - 
Custos de desenvolvimento de produto 250 - 250 
Investimentos 33.000 33.000 - 
Imobilizado 37.200 12.900 24.300 
TOTAL DO ATIVO 72.950 48.400 24.550 
    
Tributo sobre o lucro corrente a pagar 3.570 3.570 - 
Contas a pagar 500 500 - 
Multas a pagar 700 700 - 
Passivo por benefícios de plano de saúde 2.000 - (2.000) 
Dívidas a longo prazo 12.475 12.475 - 
Tributo sobre o lucro diferido 9.020 9.020 - 
TOTAL DO PASSIVO 28.265 26.265 (2.000) 
    
Capital Social 5.000 5.000 - 
Reserva de reavaliação - - - 
Lucros acumulados 39.685 17.135 - 
TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO 72.950 48.400  

 

DIFERENÇAS TEMPORÁRIAS   22.550 
    
Passivo fiscal diferido 24.550 a 40%  9.820 
Ativo fiscal diferido (2.000 a 40%)  (800) 
Passivo fiscal diferido líquido   9.020 
Menos: Passivo fiscal diferido na abertura   (8.600) 
Despesa (receita) fiscal diferida referente a 
origem e reversão de diferenças temporárias 

  
420 
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Ativos, passivos fiscais diferidos e despesas em 31/12/X6 
 Saldo Contá-

bil 
Base 

Fiscal 
Diferenças 

temporárias 
Contas a receber 500 500 - 
Estoque 2.000 2.000 - 
Custos de desenvolvimento de 
produto 

- - - 

Investimentos 33.000 33.000 - 
Imobilizado 75.750 16.050 59.700 
TOTAL DO ATIVO 111.250 51.550 59.700 
    
Tributo sobre o lucro corrente a 
pagar 

2.359 2.359 - 

Contas a pagar 500 500 - 
Multas a pagar 700 700 - 
Passivo por benefícios de plano 
de saúde 

3.000 - (3.000) 

Dívidas a longo prazo 12.805 12.805 - 
Tributo sobre o lucro diferido 19.845 19.845 - 
TOTAL DO PASSIVO 39.209 36.209 (3.000) 
Capital Social 5.000 5.000 - 
Reserva de reavaliação 19.637 -  
Lucros acumulados 47.404 19.341 - 
TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. 
LÍQUIDO  

111.250 51.550  

 

DIFERENÇAS TEMPORÁRIAS  56.700 
   
Passivo fiscal diferido 59.700 a 35% 20.895 
Ativo fiscal diferido (3.000 a 35%) (1.050) 
Passivo fiscal diferido líquido  19.845 
Menos: Passivo fiscal diferido na abertura  (9.020) 
Ajuste no passivo fiscal diferido de abertura 
resultante da redução na alíquota do tributo 22.550 a 5% 1.127 
Tributo diferido atribuível à reserva de reavalia-
ção  31.800 a 35% (11.130) 
Despesa (receita) fiscal diferida relacionada com 
a origem e reversão de diferenças temporárias  822  

 

Exemplo 3 – Combinação de negócios 
 

Em 1º de janeiro de X5, a entidade A adquiriu 100 por cento das 
ações da entidade B a um custo de $ 600. Na data da aquisição, a base 
fiscal na jurisdição fiscal de A, dos investimentos de A em B é de $ 



 990

600. As reduções no valor contábil do ágio derivado da expectativa de 
rentabilidade futura (goodwill) não são dedutíveis para fins fiscais, e o 
custo desse ágio também não seria dedutível se B fosse alienar seus 
negócios subjacentes. A alíquota do tributo na jurisdição fiscal de A é 
de 30 por cento, e a alíquota do tributo na jurisdição fiscal de B é de 
40 por cento. 

 
O valor justo dos ativos identificáveis adquiridos e os passivos 

assumidos (excluindo os ativos e passivos fiscais diferidos) por A são 
demonstrados na tabela a seguir, juntamente com suas bases fiscais na 
jurisdição fiscal de B e as diferenças temporárias resultantes. 

 
 Valores 

reconhecidos 
na aquisição 

Base 
Fiscal 

Diferenças 
Temporárias 

Imobilizado 270 155 115 
Contas a receber 210 210 - 
Estoque 174 124 50 
Obrigações por benefícios de apo-
sentadoria (30) -  (30) 
Contas a pagar (120) (120) - 
Ativos identificáveis adquiridos e 
passivos assumidos, excluindo 
tributo diferido  504 369 135 

 
O ativo fiscal diferido das obrigações por benefícios de aposenta-

doria é compensado contra os passivos fiscais diferidos advindos do 
imobilizado e estoque (consultar item 74 da Norma). 

 
Nenhuma dedução está disponível na jurisdição fiscal de B para o 

custo do ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (good-
will ). Portanto, a base fiscal do goodwill na jurisdição de B é zero. 
Entretanto, de acordo com o item 15(a) da Norma, A não reconhece 
nenhum passivo fiscal diferido para a diferença temporária tributável 
associada com o ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura 
na jurisdição fiscal de B. 

 
O valor contábil, nas demonstrações contábeis consolidadas de A, 

de seus investimentos em B é apurado como segue: 
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Valor justo de ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos, ex-
cluindo tributo diferido 

504 

Passivo fiscal diferido (135 a 40%) (54)  
Valor justo de bens identificáveis adquiridos e passivos assumidos 450 
Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill)   150 
Valor contábil  600 

 
Porque, na data da aquisição, a base fiscal na jurisdição fiscal de 

A do investimento de A em B é $ 600, nenhuma diferença temporária 
está associada na jurisdição fiscal de A com o investimento. 

 
Durante X5, o patrimônio líquido de B (incorporando os ajustes 

do valor justo produzido como resultado das combinações de negó-
cios) mudou como segue: 

 
Em 1º de janeiro de X5 450 
Lucro retido em X5 (lucro líquido de $ 150, menos dividendo a 
pagar de $ 80) 

  70 

Em 31 de dezembro de X5 520 
 
A reconhece um passivo para algum tributo retido na fonte ou ou-

tros tributos que irão incorrer nos dividendos a receber de $ 80. 
 
Em 31 de dezembro de X5, o valor contábil dos investimentos de 

A em B, excluindo dividendos a receber, é a seguinte: 
 

Ativos Líquidos de B 520 
Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill)         150 
Valor contábil        670 

 
A diferença temporária associada com o correspondente investi-

mento de A é $ 70. Esse valor é igual ao lucro retido acumulado desde 
a data da aquisição. 

 
Se A determinou que ela não irá vender o investimento em futuro 

previsível e que B não irá distribuir seus lucros retidos em futuro previ-
sível, nenhum passivo fiscal diferido é reconhecido com relação ao 
investimento de A em B (consultar itens 39 e 40 da Norma). Observar 
que essa exceção se aplicaria a um investimento em coligada somente 
se existisse contrato exigindo que os lucros da coligada não fossem 
distribuídos em futuro previsível (consultar item 42 da Norma). A di-
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vulga o valor da diferença temporária para a qual nenhum tributo diferi-
do é reconhecido, quer dizer, $ 70 (consultar item 81(f) da Norma). 

 
Se A espera vender o investimento em B, ou se B distribuir seus 

lucros retidos em futuro previsível, A reconhece um passivo fiscal dife-
rido na medida em que se espera que a diferença temporária seja rever-
tida. A alíquota do tributo reflete a maneira pela qual A espera recuperar 
o valor contábil de seu investimento (consultar item 51 da Norma). A 
reconhece o tributo diferido em outros resultados abrangentes na medi-
da em que o tributo diferido resulta de diferenças de conversão de moe-
da estrangeira que foram reconhecidas em outros resultados abrangentes 
(item 61A da Norma). A divulga separadamente: 

(a) o valor do tributo diferido que foi reconhecido em outros re-
sultados abrangentes (item 81(ab) da Norma); e 

(b) o valor de qualquer diferença temporária remanescente que 
não se espera que seja revertida em futuro previsível e para a qual, 
portanto, nenhum tributo diferido é reconhecido (consultar item 81(f) 
da Norma). 

 
Exemplo 4 – Instrumentos financeiros compostos 
 
A entidade recebe um empréstimo conversível sem juros de $ 

1.000 em 31 de dezembro de X4, reembolsável pelo valor nominal em 
1º de janeiro de X8. De acordo com a NBC TG 39 – Instrumentos Fi-
nanceiros: Apresentação, a entidade classifica o componente de dívida 
do instrumento como passivo e o componente de patrimônio como pa-
trimônio líquido. A entidade atribui um valor contábil inicial de $ 751 
para o componente passivo do empréstimo conversível e $ 249 para o 
componente de patrimônio. Subsequentemente, a entidade reconhece o 
desconto imputado como despesa de juros a uma taxa anual de 10% 
sobre o valor contábil do componente passivo no início do ano. As auto-
ridades tributárias não permitem que a entidade reivindique qualquer 
dedução para o desconto imputado sobre o componente passivo do em-
préstimo conversível. A alíquota do tributo é de 40%. 

 
As diferenças temporárias associadas com o componente passivo, 

o passivo fiscal diferido resultante e a despesa e receita tributárias 
diferidas são como segue: 
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 Ano       ($) 
 X4 X5 X6 X7 
Valor contábil do componente passivo 751 826 909 1.000 
Base fiscal 1.000 1.000 1.000 1.000 
Diferença temporária tributável 249 174 91 - 
Passivo fiscal diferido na abertura de 40% 0 100 70 37 
Tributo diferido debitado no patrimônio 100 - - - 
Despesa (receita) tributária diferida       - (30) (33) (37) 
Passivo fiscal diferido no fechamento a 40% 100 70 37 - 

 

Conforme explicado no item 23 da Norma, em 31 de dezembro 
de X4 a entidade reconhece o passivo fiscal diferido resultante ajus-
tando o valor contábil inicial do componente de patrimônio da dívida 
conversível. Portanto, os valores reconhecidos naquela data são os 
seguintes: 

 

Componente passivo 751 
Passivo fiscal diferido 100 
Componente do patrimônio líquido ( 249 menos  
100) 

 
       149 

     1.000 
 

Mudanças subsequentes no passivo fiscal diferido são reconheci-
das no resultado como tributos sobre o lucro (consultar item 23 da 
Norma). Portanto, os lucros ou prejuízos da entidade incluem o se-
guinte: 

 

 Ano 
 X4 X5 X6 X7 
Despesa de juros (desconto imputado) - 75 83 91 
Despesa (receita) tributária diferida      -     (30)       (33)      (37) 
      -       45         50        54 

 

Exemplo 5 – Transação de pagamento baseado em ações 
 

De acordo com a NBC TG 10 (R1) – Pagamento Baseado em A-
ções, a entidade reconheceu uma despesa pelo consumo de serviços de 
empregados recebidos como pagamento pelas opções de ações concedi-
das. A dedução do tributo não surgirá até que as opções sejam exercidas, 
e a dedução é baseada no valor intrínseco das opções na data do exercí-
cio. 

 

Conforme explicado no item 68B da Norma, a diferença entre a 
base fiscal dos serviços recebidos de empregados até a data (sendo o 



 994

valor que as autoridades tributárias permitem como dedução nos perí-
odos futuros relacionada àqueles serviços) e o valor contábil zero é a 
diferença temporária dedutível que resulta em ativo fiscal diferido. O 
item 68B exige que, se o valor que as autoridades tributárias permitem 
como dedução nos períodos futuros não for conhecido ao final do 
período, ele deve ser estimado com base em informações disponíveis 
ao final desse período. Se o valor que as autoridades tributárias permi-
tem como dedução em períodos futuros depende do preço da ação da 
entidade na data futura, a medição da diferença temporária dedutível 
deve estar baseada no preço da ação da entidade ao final do período. 
Portanto, neste exemplo, a dedução fiscal futura estimada (e, portanto, 
a medição do ativo fiscal diferido) deve ser baseada no valor intrínse-
co das opções ao final do período. 

 

Conforme explicado no item 68C da Norma, se a dedução do tri-
buto (ou dedução do tributo futuro estimado) exceder o valor da des-
pesa de remuneração acumulada relacionada, isso indica que a dedu-
ção do tributo refere-se não somente à despesa de remuneração, mas 
também a um item de patrimônio líquido. Nessa situação, o item 68C 
exige que o excesso do tributo diferido ou corrente associado deva ser 
reconhecido diretamente no patrimônio líquido. 

 

A alíquota de tributo da entidade é 40 por cento. As opções foram 
outorgadas no início do ano 1, conferidas ao final do ano 3 e foram 
exercidas ao final do ano 5. Detalhes da despesa reconhecida pelo 
consumo de serviços recebidos de empregados em cada período con-
tábil, o número de opções consideráveis em cada ano findo e o valor 
intrínseco das opções em cada ano findo são os seguintes: 

 

 Despesa com serviços de 
empregados 

Número de opções 
ao final do ano 

Valor intrínseco 
por opção 

Ano 1 188.000 50.000 5 
Ano 2 185.000 45.000 8 
Ano 3 190.000 40.000 13 
Ano 4 0 40.000 17 
Ano 5 0 40.000 20 

 

A entidade reconhece o ativo fiscal diferido e a receita tributária 
diferida nos anos 1 a 4 e a receita tributária corrente no ano 5, como 
segue. Nos anos 4 e 5, algumas das receitas tributárias corrente e diferi-
da são reconhecidas diretamente no patrimônio, porque a dedução do 
tributo estimado (e atual) excede a despesa de remuneração acumulada. 
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Ano 1 
Ativo fiscal diferido e receita tributária diferida:  
($ 50.000 x 5 x 1/3(a) x 0,40) = 33.333 

 
(a) a base fiscal dos serviços recebidos de empregados é baseada 

no valor intrínseco das opções, e aquelas opções foram concedidas 
para serviços de três anos. Considerando que somente os serviços de 
um ano foram recebidos até a data, é necessário multiplicar o valor 
intrínseco da opção por um terço para se chegar ao valor base dos 
serviços fornecidos pelos empregados no ano 1. 

 

A receita tributária diferida é reconhecida totalmente no resulta-
do, porque a dedução de tributo futuro estimado de $ 83.333 (50.000 x 
5 x 1/3) é menor do que a despesa de remuneração acumulada de $ 
188.000. 
 
Ano 2   
Ativo fiscal diferido ao final do ano:   
(45.000 x 8 x 2/3 x 0,40) =  96.000  
Menos o ativo fiscal diferido no início do ano (33.333)  
Receita tributária diferida para o ano  62.667* 
 
*esse valor consiste do seguinte: 

  

Receita tributária diferida pela diferença temporária entre 
a base fiscal dos serviços recebidos do empregado 
durante o ano e seu valor de compensação zero: 
(45.0000 x 8 x 1/3 x 0,40) 

48.000  

Tributo sobre o lucro, resultante de ajuste na base fiscal 
dos serviços recebidos do empregado nos anos anterio-
res: 

  

(a) aumento no valor intrínseco:  
(45.000 x 3 x 1/3 x 0,40) 18.000  

(b) redução no número de opções:  
(5.000 x 5 x 1/3 x 0,40) 

(3.333)  

Receita tributária diferida para o ano  62.667 
 

A receita tributária diferida é reconhecida totalmente no resultado 
porque a dedução do tributo futuro estimado de $ 240.000 ($ 45.000 x 
8 x 2/3) é menor do que a despesa de remuneração acumulada de $ 
373.000 ($ 188.000 + $ 185.000). 
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Ano 3   
Ativo fiscal diferido no final do ano:   
(40.000 x 13 x 0,40) =  208.000  
Menos o ativo fiscal diferido no início do ano (96.000)  
Receita tributária diferida para o ano  112.000 

 

A receita tributária diferida é reconhecida totalmente no resultado 
porque a dedução do tributo futuro estimado de $ 520.000 ($ 40.000 x 
13) é menor do que a despesa de remuneração acumulada de $ 
563.000 ($ 188.000 + $ 185.000 + $ 190.000). 

 

Ano 4 
Ativo fiscal diferido no final do ano:   
($ 40.000 x 17 x 0,40) =  272.000  
Menos o ativo fiscal diferido no início do ano (208.000)  
Receita tributária diferida para o ano  64.000 

 

A receita tributária diferida é reconhecida parcialmente no resul-
tado e parcialmente diretamente no patrimônio líquido, como segue: 

 
Dedução do tributo futuro estimado ($ 40.000 x 17) = 680.000  
Despesa de remuneração acumulada 563.000  
Excesso de dedução de tributo  117.000 
Receita tributária diferida para o ano 64.000  
Excesso reconhecido diretamente no patrimônio ($ 
117.000 x 0,40) = 

46.800  

Reconhecido no resultado  17.200 
 
Ano 5 

Despesa tributária diferida (reversão do ativo fiscal diferi-
do) 

272.000  

Valor reconhecido diretamente no patrimônio (reversão 
da receita tributária diferida acumulada, reconhecida 
diretamente no patrimônio) 

46.800  

Valor reconhecido no resultado  225.200 
Receita tributária corrente baseada no valor intrínseco 
das opções na data do exercício  
($40.000 x 20 x 0,40) = 

320.000  

Valor reconhecido no resultado  
($563.000 x 0,40) = 

225.200  

Valor reconhecido diretamente no patrimônio  94.800 
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Resumo 
Demonstração do resultado  Balanço Patrimonial  

 
Despesas 

com serviços 
de emprega-

dos 

Despesa 
(receita) 
tributária 
corrente 

Despesa 
(receita) 
tributária 
diferida 

Despesa 
(receita) 
tributária 

total 

Patrimônio 
líquido 

Ativo 
fiscal 

diferido 

Ano 1 188.000 0 (33.333) (33.333) 0 33.333 
Ano 2 185.000 0 (62.667) (62.667) 0 96.000 
Ano 3 190.000 0 (112.000) (112.000) 0 208.000 
Ano 4 0 0 (17.200) (17.200) (46.800) 272.000 
Ano 5 0 (225.200) 225.200 0 46.800 0 
     (94.800)  
Totais 563.000 (225.200) 0 (225.200) (94.800) 0 

 

Exemplo 6 – Planos de substituição em combinação de negó-
cios 
 

Em janeiro de 20X1, a Entidade A adquiriu 100 por cento da En-
tidade B. A Entidade A paga a quantia em dinheiro de $ 400 aos pro-
prietários anteriores da Entidade B. 

 

Na data da aquisição, a Entidade B possuía opções de ações pen-
dentes de empregados com mensuração baseada no mercado de $ 100. 
As opções de ações foram totalmente conferidas. Como parte da com-
binação de negócios, as opções de ações pendentes da Entidade B 
foram substituídas por opções de ações da Entidade A (planos de 
substituição) com mensuração baseada no mercado de $ 100 e valor 
intrínseco de $ 80. Os planos de substituição foram totalmente confe-
ridos. De acordo com os itens B56 a B62 da NBC TG 15 (R2) – Com-
binação de Negócios, os planos de substituição fazem parte da quantia 
transferida para a Entidade B. Os planos de substituição não são dedu-
tíveis para fins fiscais até que a opção seja exercida. A dedução é ba-
seada no valor intrínseco das opções de ações na data de aquisição. A 
alíquota do tributo da entidade A é de 40 por cento. A Entidade A 
reconhece o ativo de imposto diferido de $ 32 (valor intrínseco de $ 
80 x 40%) relativo aos planos de substituição na data da aquisição. 

 

A Entidade A mensura os ativos líquidos identificáveis obtidos da 
combinação de negócios (excluindo os ativos e passivos de imposto dife-
rido) a $ 450. A base fiscal dos ativos líquidos identificáveis é $ 300. A 
Entidade A reconhece o passivo fiscal diferido de $ 60 (($ 450 - $ 300) x 
40%) sobre os ativos líquidos identificáveis na data da aquisição. 
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O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) 
é calculado como segue: 

 
 $ 
Pagamento em dinheiro 400 
Planos de substituição mensurados ao valor de mercado 100 
Total do pagamento transferido 500 
Ativos líquidos identificáveis, excluindo ativos e passivos fiscais diferidos (450) 
Ativo fiscal diferido 32 
Passivo fiscal diferido 60 
Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) 78 

 

As reduções no valor contábil do ágio derivado da expectativa de 
rentabilidade futura (goodwill) não são dedutíveis para fins fiscais. De 
acordo com o item 15(a) da Norma, a Entidade A não reconhece ne-
nhum passivo fiscal diferido para diferença temporária tributável as-
sociada com o ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura 
(goodwill) reconhecido na combinação de negócios. 

 

O lançamento contábil para a combinação de negócios é o seguinte: 
 

  $ $ 

D Goodwill 78  
D Ativos líquidos identificáveis 450  
D Ativo fiscal diferido 32  
C Caixa  400 
C Patrimônio (plano de substituição)  100 
C Passivo fiscal diferido  60 

 

Em 31 de dezembro de 20X1, o valor intrínseco dos planos de 
substituição é $ 120. A Entidade A reconhece o ativo fiscal diferido de 
$ 48 ($ 120 x 40%). A Entidade A reconhece a receita tributária dife-
rida de $ 16 ($ 48 - 32) do aumento do valor intrínseco dos planos de 
substituição. O lançamento contábil é como segue: 

 

D Ativo fiscal diferido 16  
C  Receita tributária diferida  16 

 
 

Se os planos de substituição não tivessem sido dedutíveis para 
fins fiscais sob a lei fiscal atual, a Entidade A não teria reconhecido o 
ativo de imposto diferido na data da aquisição. A Entidade A teria 
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contabilizado quaisquer eventos subsequentes que resultassem na de-
dução do tributo relacionada com o plano de substituição na receita ou 
despesa de imposto diferido do período no qual o evento subsequente 
ocorreu. 

 
Os itens B56 a B62 da NBC TG 15 – Combinação de Negócios 

fornecem orientação sobre como determinar quais parcelas de plano 
de substituição fazem parte da quantia transferida em combinação de 
negócios e quais parcelas são atribuíveis a serviço futuro e assim a 
despesa de remuneração pós-combinação. Os ativos e passivos fiscais 
diferidos sobre planos de substituição que são despesas de pós-
combinação são contabilizados de acordo com os princípios gerais, 
conforme ilustrado no Exemplo 5. 
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Apêndice C - Recuperação de ativos reavaliados 
não depreciáveis  
 
Este Apêndice é parte integrante da NBC TG 32 – Tributos sobre 

o Lucro. 
Corresponde à Interpretação SIC 21 do IASB 
 
Questão 
 
1 De acordo com a NBC TG 32– Tributos sobre o Lucro, item 

51, a mensuração de impostos diferidos passivos e ativos deve refletir 
os efeitos fiscais decorrentes da forma como a entidade espera, no 
final do período de relatório, recuperar ou liquidar o valor contábil 
desses ativos e passivos que originam diferenças temporárias.  

 
2 A NBC TG 32, item 20, observa que a reavaliação de um ati-

vo, quando autorizada legalmente, nem sempre afeta o lucro tributável 
(prejuízo fiscal) no período da reavaliação e que a base fiscal do ativo 
não pode ser ajustada como resultado da reavaliação. Se a recuperação 
futura do valor contábil for tributável, qualquer diferença entre o valor 
contábil do ativo reavaliado e sua base fiscal é uma diferença temporá-
ria e origina um imposto diferido passivo ou ativo.  

 
3 A questão é como interpretar o termo “recuperação” em rela-

ção a um ativo que não seja depreciado (ativo não depreciável) e seja 
reavaliado de acordo com o item 31 da NBC TG 32.  

 
4 Este Apêndice também se aplica a propriedades para investi-

mento que são escrituradas ao valor de reavaliação de acordo com o 
item 33 da NBC TG 28 – Propriedade para Investimento, mas seriam 
consideradas não depreciáveis se a NBC TG 27 – Ativo Imobilizado 
fosse aplicado.  

 
Consenso 
 
5 O imposto diferido passivo ou ativo que surge da reavaliação de 

um ativo não depreciável de acordo com o item 31 da NBC TG 27 – 
Ativo Imobilizado será medido com base nos efeitos fiscais decorrentes 
da recuperação do valor contábil desse ativo por meio da venda, inde-
pendente da base de mensuração do valor contábil desse ativo. Conse-
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quentemente, se a lei fiscal especificar uma alíquota fiscal aplicável ao 
valor tributável derivado da venda de um ativo que seja diferente da 
alíquota fiscal aplicável ao valor tributável derivado do uso de um ativo, 
a primeira alíquota é aplicada na mensuração do imposto diferido passi-
vo ou ativo relacionado a um ativo não depreciável. 
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Apêndice D - Mudanças na situação fiscal de uma entidade 
ou de seus proprietários 
 
Este Apêndice é parte integrante da NBC TG 32 – Tributos sobre 

o Lucro.  
Corresponde à Interpretação SIC 25 do IASB 
 
Questão 
 
1 Uma alteração na situação fiscal de uma entidade ou de seus 

proprietários pode ter efeitos para uma entidade, aumentando ou redu-
zindo seus passivos ou ativos fiscais. Isto pode ocorrer, por exemplo, 
por ocasião da emissão pública de instrumentos patrimoniais de uma 
entidade ou por ocasião da reestruturação do seu patrimônio líquido. 
Também pode ocorrer por ocasião da mudança de um sócio controla-
dor para um país estrangeiro. Como resultado desse evento, uma enti-
dade pode ser tributada de forma diferente; ela pode, por exemplo, 
ganhar ou perder incentivos fiscais ou ficar sujeita a uma alíquota 
fiscal diferente no futuro. 

 
2 Uma alteração na situação fiscal de uma entidade ou de seus 

proprietários pode ter um efeito imediato nos passivos ou ativos fis-
cais correntes da entidade. A alteração também pode aumentar ou 
reduzir os impostos diferidos passivos e ativos reconhecidos pela enti-
dade, dependendo do efeito que a alteração na situação fiscal tem nos 
efeitos fiscais que surgirão da recuperação ou liquidação do valor 
contábil dos ativos e passivos da entidade. 

 
3 A questão é como uma entidade deve contabilizar os efeitos 

fiscais de uma alteração em sua situação fiscal ou na situação de seus 
proprietários. 

 
Consenso 
 
4 Uma alteração na situação fiscal de uma entidade ou de seus 

proprietários não origina aumentos ou reduções nos valores reconhe-
cidos fora do resultado. Os efeitos fiscais correntes e diferidos de uma 
alteração na situação fiscal serão incluídos no resultado do período, 
exceto se esses efeitos estiverem relacionados a transações e eventos 
que resultem, no mesmo período ou em período diferente, em um cré-
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dito ou débito direto ao valor reconhecido de patrimônio líquido ou 
em valores reconhecidos em outros resultados abrangentes. Esses efei-
tos fiscais que estão relacionados às alterações no valor reconhecido 
de patrimônio líquido, no mesmo período ou em período diferente 
(não incluídos no resultado), serão debitados ou creditados diretamen-
te ao patrimônio líquido. Esses efeitos fiscais que estão relacionados a 
valores reconhecidos em outros resultados abrangentes serão reconhe-
cidos em outros resultados abrangentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Publicada no DOU, de 15-09-2009. 
(2) Redação dada pela NBC TG 32 (R1), publicada no DOU de 20-12-2013. 
(3) Redação dada pela NBC TG 32 (R2), publicada no DOU de 17-04-2014. 
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NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 
NBC TG 33 (R2) – BENEFÍCIOS A EMPREGADOS 

 
A letra R mais o número que identifica sua alteração (R1, R2, R3, ...) foi adicionada à sigla da 
Norma para identificar o número da consolidação e facilitar a pesquisa no site do CFC. As 
citações desta Norma em outras é identifica pela sua sigla sem a referência a R1, R2, R3, pois 
essas referências são sempre da norma em vigor, evitando, assim, que em cada alteração da 
norma não haja necessidade de se ajustar as citações em outras normas. 

 
Índice Item 
OBJETIVO 1 
ALCANCE 2 – 7 
DEFINIÇÕES 8 
BENEFÍCIOS DE CURTO PRAZO AOS EMPREGADOS 9 – 25 
Reconhecimento e mensuração 11 – 24 
     Todos os benefícios de curto prazo aos empregados 11 – 12 
     Licenças remuneradas de curto prazo 13 – 18 
     Planos de participação nos lucros e bônus 19 – 24 
Divulgação 25 
BENEFÍCIOS PO ́S-EMPREGO: DISTINÇÃO ENTRE PLANOS DE CONTRIBUIÇÃO 
DEFINIDA E PLANOS DE BENEFÍCIO DEFINIDO 

26 – 49 

Planos multiempregadores 32 – 39 
Planos de beneficio definido que compartilham riscos entre as várias entidades 
sob controle comum 

40 – 42 

Planos de previdência social (planos públicos) 43 – 45 
Seguro de benefícios 46 – 49 
BENEFÍCIOS PO ́S-EMPREGO: PLANOS DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 50 – 54 
Reconhecimento e mensuração 51 – 52 
Divulgação 53 – 54 
BENEFÍCIOS PO ́S-EMPREGO: PLANOS DE BENEFÍCIO DEFINIDO  55 – 152 
Reconhecimento e mensuração 56 – 60 
Contabilização da obrigação construtiva  61 – 62 
Balanço patrimonial 63 – 65 
Reconhecimento e mensuração: valor presente de obrigação por beneficio 
definido e custo do serviço corrente 

66 – 98 

     Método de avaliação atuarial 67 – 69 
     Atribuição de benefício a períodos de serviço 70 – 74 
     Premissas atuariais 75 – 80 
     Premissas atuariais: mortalidade 81 – 82 
     Premissas atuariais: taxa de desconto 83 – 86 
     Premissas atuariais: salários, benefícios e custos médicos 87 – 98 
Custo do serviço passado e ganhos e perdas na liquidação (settlement) 99 – 112 
     Custo do serviço passado 102 – 108 
     Ganhos e perdas na liquidação 109 – 112 
Reconhecimento e mensuração: ativos do plano 113 – 119  
     Valor justo dos ativos do plano 113 – 115 
     Reembolsos 116 – 119 
Componentes de custo de benefício definido 120 – 130 
     Juros líquidos sobre o valor líquido de passivo (ativo) de benefício definido 123 – 126 
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     Remensurações do valor líquido de passivo (ativo) de benefício definido líquido 127 – 130 
Apresentação 131 – 134 
     Compensação 131 – 132 
     Distinção entre circulante e não circulante 133 
     Componente financeiro de custo de benefício definido 134 
Divulgação 135 – 152 
     Características dos planos de benefício definido e riscos a eles associados 139 
     Explicação de valores das demonstrações contábeis 140 – 144 
     Montante, prazo e incerteza de fluxos de caixa futuros 145 – 147 
     Planos multiempregadores 148 
     Planos de benefício definido que compartilham riscos entre várias entidades sob 

controle comum 
149 – 150 

     Requisitos de divulgação em outras normas 151 – 152 
OUTROS BENEFÍCIOS DE LONGO PRAZO A EMPREGADOS 153 – 158 
Reconhecimento e mensuração 155 – 157 
Divulgação 158 
BENEFÍCIOS RESCISÓRIOS 159 – 171 
Reconhecimento 165 – 168 
Mensuração 169 – 170 
Divulgação 171 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  172 – 173 

 

Objetivo 
 

1. O objetivo desta Norma é estabelecer a contabilização e a di-
vulgação dos benefícios concedidos aos empregados. Para tanto, esta 
Norma requer que a entidade reconheça: 

(a) um passivo quando o empregado prestou o serviço em troca 
de benefícios a serem pagos no futuro; e 

(b) uma despesa quando a entidade se utiliza do benefício econô-
mico proveniente do serviço recebido do empregado em troca de be-
nefícios a esse empregado. 

 

Alcance 
 

2. Esta Norma deve ser aplicada pela entidade empregadora / pa-
trocinadora na contabilização de todos os benefícios concedidos a 
empregados, exceto aqueles para os quais se aplica a NBC TG 10 – 
Pagamento Baseado em Ações. 

 

3. Esta Norma não trata das demonstrações contábeis elaboradas 
pelos planos de benefícios a empregados ou pelos fundos de pensão e 
assemelhados. 
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4. Os benefícios a empregados aos quais esta Norma se aplica 
incluem aqueles proporcionados: 

(a) por planos ou acordos formais entre a entidade e os emprega-
dos individuais, grupos de empregados ou seus representantes; 

(b) por disposições legais, ou por meio de acordos setoriais, pelos 
quais se exige que as entidades contribuam para planos nacionais, 
estatais, setoriais ou outros; ou 

(c) por práticas informais que deem origem a uma obrigação 
construtiva (ou obrigação não formalizada, conforme NBC TG 25 – 
Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes). Práticas 
informais dão origem a uma obrigação construtiva quando a entidade 
não tiver alternativa senão pagar os benefícios. Pode-se citar, como 
exemplo de obrigação construtiva, a situação em que uma alteração 
nas práticas informais da entidade cause dano inaceitável no seu rela-
cionamento com os empregados. 

 
5. Os benefícios a empregados incluem: 

(a) benefícios de curto prazo a empregados, como, por exemplo, 
os seguintes, desde que se espere que sejam integralmente liquidados 
em até doze meses após o período a que se referem as demonstrações 
contábeis em que os empregados prestarem os respectivos serviços:  

(i) ordenados, salários e contribuições para a seguridade so-
cial; 

(ii)  licença anual remunerada e licença médica remunerada; 

(iii)  participação nos lucros e bônus; e 

(iv) benefícios não monetários (tais como assistência médica, 
moradia, carros e bens ou serviços gratuitos ou subsidiados) para 
empregados atuais; 

(b) benefícios pós-emprego, como, por exemplo, os seguintes: 

(i) benefícios de aposentadoria (por exemplo, pensões e pa-
gamentos integrais por ocasião da aposentadoria); e 

(ii)  outros benefícios pós-emprego, tais como seguro de vida 
e assistência médica pós-emprego; 

(c) outros benefícios de longo prazo aos empregados, tais como: 
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(i) ausências remuneradas de longo prazo, tais como licen-
ças por tempo de serviço ou sabáticas; 

(ii)  jubileu ou outros benefícios por tempo de serviço; e 

(iii)  benefícios por invalidez de longo prazo; 

(d) benefícios rescisórios. 
 
6. Os benefícios a empregados incluem os benefícios oferecidos 

tanto aos empregados quanto aos seus dependentes e que podem ser 
liquidados por meio de pagamentos (ou fornecimento de bens e servi-
ços) feitos diretamente a empregados, seus cônjuges, filhos ou outros 
dependentes ou ainda por terceiros, como, por exemplo, entidades de 
seguro. 

 
7. O empregado pode prestar serviços a uma entidade em perío-

do integral, parcial, permanente, casual ou temporariamente. Para os 
fins desta Norma, a definição de empregado também inclui diretores e 
outros administradores. 

 
Definições 
 
8. Os termos a seguir são usados nesta Norma com os seguintes 

significados: 
 
Definição de benefícios a empregados 

Benefícios a empregados são todas as formas de compensação 
proporcionadas pela entidade em troca de serviços prestados pelos 
seus empregados ou pela rescisão do contrato de trabalho. 

Benefícios de curto prazo a empregados são benefícios (exceto 
benefícios rescisórios) que se espera que sejam integralmente liquida-
dos em até doze meses após o período a que se referem as demonstra-
ções contábeis em que os empregados prestarem o respectivo serviço. 

Benefícios pós-emprego são os benefícios a empregados (exceto 
benefícios rescisórios e benefícios de curto prazo a empregados), que 
serão pagos após o período de emprego. 

Benefícios rescisórios são benefícios aos empregados fornecidos pe-
la rescisão do contrato de trabalho de empregado como resultado de: 
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(a) decisão de a entidade terminar o vínculo empregatício do em-
pregado antes da data normal de aposentadoria; ou 

(b) decisão do empregado de aceitar uma oferta de benefícios em 
troca da rescisão do contrato de trabalho. 

Outros benefícios de longo prazo aos empregados são todos os 
benefícios aos empregados que não benefícios de curto prazo aos em-
pregados, benefícios pós-emprego e benefícios rescisórios. 

 
Definições relativas à classificação de planos 

Planos de benefício definido são planos de benefícios pós-
emprego que não sejam planos de contribuição definida. 

Planos de benefícios pós-emprego são acordos formais ou infor-
mais nos quais a entidade se compromete a proporcionar benefícios 
pós-emprego a um ou mais empregados. 

Planos de contribuição definida são planos de benefícios pós-
emprego nos quais a entidade patrocinadora paga contribuições fixas a 
uma entidade separada (fundo), não tendo nenhuma obrigação legal ou 
construtiva de pagar contribuições adicionais se o fundo não possuir 
ativos suficientes para pagar todos os benefícios aos empregados rela-
tivamente aos seus serviços do período corrente e anterior. 

Planos multiempregadores são planos de contribuição definida 
(exceto planos de previdência social) ou planos de benefício definido 
(exceto planos de previdência social) que: 

(a) possuem ativos formados por contribuições de várias entida-
des patrocinadoras que não estão sob o mesmo controle acionário; e 

(b) utilizam aqueles ativos para fornecer benefícios a empregados 
a mais de uma entidade patrocinadora, de forma que os níveis de con-
tribuição e benefício sejam determinados sem identificar a entidade 
patrocinadora que emprega os empregados em questão. 

 

Definições relativas ao valor líquido de passivo (ativo) de benefí-
cio definido líquido 

Apólice de seguro elegível é a apólice de seguro (*) emitida por 
seguradora que não seja parte relacionada (como definido na NBC TG 
05 – Divulgação sobre Partes Relacionadas) da entidade patrocinado-
ra, se o produto da apólice: 
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(a) só puder ser utilizado para pagar ou custear benefícios a em-
pregados, segundo um plano de benefício definido; e  

(b) não esteja disponível para os credores da própria entidade pa-
trocinadora (mesmo em caso de falência) e não possa ser pago a essa, 
a menos que: 

(i) o produto represente ativos excedentes que não sejam 
necessários para a apólice cobrir todas as respectivas obrigações 
de benefícios a empregados; ou 

(ii)  o produto seja devolvido à entidade patrocinadora para 
reembolsá-la por benefícios a empregados já pagos. 

(*) Apólice de seguro elegível não necessariamente é um contrato de seguro, confor-
me definido na NBC TG 11 – Contratos de Seguro. 

Ativos do plano compreendem: 

(a) ativos mantidos por fundo de benefícios de longo prazo a em-
pregados; e 

(b) apólices de seguro elegíveis. 

Ativos mantidos por fundo de benefícios de longo prazo aos em-
pregados são ativos (exceto os instrumentos financeiros intransferí-
veis emitidos pela entidade patrocinadora) que: 

(a) são mantidos pela entidade (fundo) legalmente separada da 
entidade patrocinadora e que existem exclusivamente para pagar ou 
custear benefícios aos empregados; e 

(b) estão disponíveis para serem utilizados somente para pagar ou 
custear benefícios aos empregados, não se encontram disponíveis para 
os credores da entidade patrocinadora (mesmo em caso de falência ou 
recuperação judicial) e não podem ser devolvidos à entidade patroci-
nadora, a menos que: 

(i) os ativos do fundo forem suficientes para o cumprimento 
de todas as obrigações de benefícios aos empregados do plano ou 
da entidade patrocinadora; ou 

(ii)  os ativos forem devolvidos à entidade patrocinadora com 
o intuito de reembolsá-la por benefícios já pagos a empregados. 

Déficit ou superávit é: 

(a) o valor presente da obrigação de benefício definido; menos 
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(b) o valor justo dos ativos do plano (se houver). 

Teto de ativo (asset ceiling) é o valor presente de quaisquer bene-
fícios econômicos disponíveis na forma de restituições provenientes 
do plano ou de reduções nas contribuições futuras para o plano. 

Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo 
ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação 
não forçada entre participantes do mercado na data da mensuração. 

Valor líquido de passivo (ativo) de benefício definido é o déficit 
ou superávit, ajustado para refletir qualquer efeito da limitação de 
valor líquido de ativo de benefício definido ao teto de ativo (asset 
ceiling) para reconhecimento. 

Valor presente de obrigação de benefício definido é o valor pre-
sente sem a dedução de quaisquer ativos do plano, dos pagamentos 
futuros esperados necessários para liquidar a obrigação resultante do 
serviço do empregado nos períodos corrente e passados.  

 
Definições relativas ao custo de benefício definido 

Custo do serviço compreende: 

(a) custo do serviço corrente, que é o aumento no valor presente 
da obrigação de benefício definido resultante do serviço prestado pelo 
empregado no período corrente; 

(b) custo do serviço passado, que é a variação no valor presente 
da obrigação de benefício definido por serviço prestado por emprega-
dos em períodos anteriores, resultante de alteração (introdução, mu-
danças ou cancelamento de plano de benefício definido) ou de redução 
(redução significativa, pela entidade, no número de empregados co-
bertos por um plano); e 

(c) qualquer ganho ou perda na liquidação (settlement). 

Ganhos e perdas atuariais são mudanças no valor presente da o-
brigação de benefício definido resultantes de: 

(a) ajustes pela experiência (efeitos das diferenças entre as pre-
missas atuariais adotadas e o que efetivamente ocorreu); e 

(b) efeitos das mudanças nas premissas atuariais. 
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Juros líquidos sobre o valor líquido de passivo (ativo) de benefí-
cio definido é a mudança, durante o período, no valor líquido de pas-
sivo (ativo) de benefício definido resultante da passagem do tempo. 

Liquidação (settlement) é uma transação que elimina todas as o-
brigações futuras, legais ou construtivas, em relação à totalidade ou 
parte dos benefícios oferecidos por plano de benefício definido, exceto 
o pagamento de benefícios a empregados ou em seu nome que seja 
definido nos termos do plano e incluso nas premissas atuariais. 

Remensurações do valor líquido de passivo (ativo) de benefício 
definido compreendem: 

(a) ganhos e perdas atuariais; 

(b) retorno sobre os ativos do plano, excluindo valores incluídos 
nos juros líquidos sobre o valor líquido de passivo (ativo) de benefício 
definido; e 

(c) qualquer mudança no efeito do teto de ativo (asset ceiling), 
excluindo valores incluídos nos juros líquidos sobre o valor líquido de 
passivo (ativo) de benefício definido. 

Retorno sobre os ativos do plano consiste em juros, dividendos e 
outras receitas derivadas dos ativos do plano, juntamente com ganhos 
ou perdas realizados e não realizados sobre os ativos do plano, menos: 

(a) quaisquer custos de administração dos ativos do plano; e 

(b) qualquer imposto devido pelo plano, exceto impostos incluí-
dos nas premissas atuariais utilizadas para mensurar o valor presente 
da obrigação de benefício definido. 
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Benefícios de curto prazo aos empregados 
 
9. Benefícios de curto prazo aos empregados incluem itens co-

mo, por exemplo, os seguintes, desde que se espere que sejam inte-
gralmente liquidados em até doze meses após o período a que se refe-
rem as demonstrações contábeis em que os empregados prestarem os 
respectivos serviços: 

(a) ordenados, salários e contribuições para a previdência social; 

(b) licença anual remunerada e licença médica remunerada; 

(c) participação nos lucros e bônus; e 

(d) benefícios não monetários (tais como assistência médica, mo-
radia, carros e bens ou serviços gratuitos ou subsidiados) para os atu-
ais empregados. 

 
10. A entidade não precisa reclassificar os benefícios de curto 

prazo aos empregados se as expectativas da entidade quanto à época 
da liquidação se modificarem temporariamente. Contudo, se as carac-
terísticas do benefício se modificam (como, por exemplo, a mudança 
de benefício não cumulativo para benefício cumulativo) ou se a mu-
dança nas expectativas quanto à época da liquidação não é temporária, 
a entidade deve considerar então se o benefício ainda atende à defini-
ção de benefício de curto prazo a empregados. 

 
Reconhecimento e mensuração 
 
Todos os benefícios de curto prazo aos empregados 
 
11. Quando o empregado tiver prestado serviços à entidade duran-

te o período contábil, a entidade deve reconhecer o montante não des-
contado dos benefícios de curto prazo aos empregados, que se espera 
sejam pagos, em troca desse serviço: 

(a) como passivo (despesa acumulada), após a dedução de qual-
quer quantia já paga. Se a quantia já paga exceder o valor não descon-
tado dos benefícios, a entidade deve reconhecer o excesso como ativo 
(despesa paga antecipadamente), desde que a despesa antecipada con-
duza, por exemplo, a uma redução dos pagamentos futuros ou a uma 
restituição de caixa; 
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(b) como despesa, salvo se outra norma exigir ou permitir a inclu-
são dos benefícios no custo de ativo (ver, por exemplo, a NBC TG 16 
– Estoques e a NBC TG 27 – Ativo Imobilizado). 

 
12. Os itens 13, 16 e 19 explicam como a entidade deve aplicar o 

item 11 a benefícios de curto prazo aos empregados, na forma de au-
sências remuneradas e planos de participação nos lucros e bônus. 

 
Licenças remuneradas de curto prazo 
 
13. A entidade deve reconhecer o custo esperado de benefícios de 

curto prazo aos empregados na forma de licenças remuneradas, se-
guindo o item 11, da seguinte forma: 

(a) no caso de licenças remuneradas cumulativas, quando o servi-
ço prestado pelos empregados aumentar o seu direito a ausências re-
muneradas futuras; 

(b) no caso de licenças remuneradas não cumulativas, quando as 
ausências ocorrerem. 

 
14. A entidade pode remunerar os empregados por ausência por vá-

rias razões, incluindo: feriados, doença e invalidez por curto prazo, ma-
ternidade ou paternidade, serviços de tribunais e serviço militar. O direito 
a licenças remuneradas pode ser classificado em duas categorias: 

(a) cumulativa; e 

(b) não cumulativa. 
 
15. Licenças remuneradas cumulativas são aquelas que podem ser 

estendidas e utilizadas futuramente, se o direito adquirido no período 
corrente não foi totalmente utilizado. As licenças remuneradas cumu-
lativas podem ser com direito adquirido (vested, ou seja, os emprega-
dos têm direito ao pagamento em dinheiro pelas licenças não gozadas 
no momento em que se desligam da entidade) ou sem direito adquiri-
do (quando os empregados não têm direito ao pagamento em dinheiro 
pelas licenças não gozadas ao deixarem a entidade). Surge a obrigação 
à medida que os empregados prestam serviços que aumentem o seu 
direito às licenças remuneradas futuras. A obrigação existe e deve ser 
reconhecida, mesmo se as ausências remuneradas forem sem direito 
adquirido, embora a faculdade de os empregados poderem sair antes 
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de utilizar o direito acumulado sem direito adquirido afete a mensura-
ção dessa obrigação. 

 
16. A entidade deve mensurar o custo esperado de licenças remu-

neradas cumulativas como a quantia adicional que a entidade espera 
pagar, em consequência do direito não utilizado que se acumulou na 
data a que se referem as demonstrações contábeis. 

 
17. O método especificado no item anterior mensura a obrigação 

pelo montante dos pagamentos adicionais que se espera que ocorrerão 
exclusivamente pelo acúmulo de benefício. Em muitos casos, a enti-
dade pode não precisar fazer cálculos detalhados para estimar que não 
exista obrigação relevante referente a licenças remuneradas não utili-
zadas. Por exemplo, uma obrigação de licença médica provavelmente 
será relevante apenas se houver um entendimento, formal ou informal, 
de que a licença médica remunerada não utilizada pode ser considera-
da como férias remuneradas. 

 
Exemplo ilustrativo dos itens 16 e 17 
 
A entidade tem 100 empregados, sendo que cada um deles tem 

direito a cinco dias de trabalho de licença médica remunerada em cada 
ano. A licença médica não utilizada pode ser estendida por um ano-
calendário. A licença médica é excluída, em primeiro lugar, do direito 
do ano corrente e, em seguida, do saldo do ano anterior (base UEPS). 
Em 31 de dezembro de 20X1, o direito médio não utilizado é de dois 
dias por empregado. A entidade espera, baseada na experiência passa-
da, que essa expectativa continue, e que 92 empregados não tirarão 
mais de cinco dias de licença médica remunerada em 20X2, e que os 
oito empregados restantes tirarão a média de seis dias e meio cada um. 

 
A entidade espera pagar um adicional de 12 dias de auxílio-

doença em consequência do direito não utilizado que tenha acumula-
do em 31 de dezembro de 20X1 (um dia e meio cada, para oito em-
pregados). Portanto, a entidade reconhece um passivo igual a 12 dias 
de auxílio-doença. 

 
18. As licenças remuneradas não cumulativas não são estendidas pa-

ra o próximo exercício: elas expiram se o direito não for totalmente usu-
fruído no período corrente, e não dão aos empregados o direito ao paga-
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mento em dinheiro por direitos não usufruídos no momento em que se 
desliguem da entidade. Esse é comumente o caso das licenças remunera-
das por doença (na medida em que o direito passado não usufruído não 
aumenta o direito futuro), licença maternidade ou paternidade ou licença 
remunerada por serviço nos tribunais ou serviço militar. A entidade não 
reconhece passivo nem despesa até a ocasião da ausência, porque o servi-
ço do empregado não aumenta o valor do benefício. 

 

Planos de participação nos lucros e bônus 
 

19. A entidade deve reconhecer o custo esperado de pagamento de 
participação nos lucros e bônus de acordo com o item 11, quando e 
somente quando: 

(a) a entidade tiver a obrigação legal ou construtiva de fazer tais 
pagamentos em consequência de eventos passados; e 

(b) a obrigação puder ser estimada de maneira confiável. Existe 
uma obrigação presente quando e somente quando, a entidade não tem 
alternativa realista, a não ser efetuar os pagamentos. 

 

20. Em alguns planos de participação nos lucros, os empregados 
recebem uma parcela do lucro somente se permanecerem na entidade 
durante determinado período. Tais planos criam uma obrigação cons-
trutiva à medida que os empregados prestam serviço que aumenta a 
quantia a ser paga, se permanecerem na entidade até o final do período 
especificado. A mensuração de tais obrigações construtivas deve refle-
tir a possibilidade de alguns empregados se desligarem e não recebe-
rem a participação no lucro. 

 

Exemplo ilustrativo do item 20 
 

Um plano de participação nos lucros requer que a entidade pague 
uma parcela específica do lucro líquido do ano aos empregados que 
trabalharam todo o ano. Se nenhum dos empregados se desligar duran-
te o ano, o total dos pagamentos de participação nos lucros será de 3% 
do lucro líquido. A entidade estima que a taxa de rotatividade de pes-
soal reduza os pagamentos para 2,5% do lucro líquido. 

 

A entidade deve reconhecer um passivo e uma despesa de 2,5% 
do lucro líquido. 
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21. A entidade pode não ter obrigação legal de pagar bônus. En-
tretanto, em alguns casos, a entidade adota essa prática. Em tais casos, 
a entidade tem uma obrigação construtiva porque a entidade não tem 
alternativa realista a não ser pagar a gratificação. A mensuração da 
obrigação construtiva deve refletir a possibilidade de que alguns em-
pregados possam se desligar sem o direito de receber a gratificação. 

 
22. A entidade pode fazer uma estimativa confiável da sua obri-

gação legal ou construtiva em conformidade com o plano de participa-
ção nos lucros ou bônus, quando e somente quando: 

(a) os termos formais do plano contemplarem uma fórmula para 
determinar o valor do benefício; 

(b) a entidade determinar os montantes a serem pagos antes da a-
provação de emissão das demonstrações contábeis; ou 

(c) a prática passada fornecer evidências claras do montante da 
obrigação construtiva da entidade. 

 
23. Uma obrigação, em conformidade com planos de participação 

nos lucros e bônus, resulta do serviço prestado pelo empregado e não 
de transação com os sócios da entidade. Portanto, a entidade deve 
reconhecer o custo dos planos de participação nos lucros e bônus não 
como distribuição de lucro, mas como despesa. 

 
24. Se as obrigações de pagamento de participação nos lucros e de 

bônus não forem totalmente liquidadas dentro de doze meses após o 
final do período em que os empregados prestaram o respectivo servi-
ço, esses pagamentos devem ser considerados benefícios de longo 
prazo a empregados (ver itens 153 a 158). 

 
Divulgação 
 
25. Embora esta Norma não exija divulgações específicas acerca 

de benefícios de curto prazo a empregados, outras normas podem exi-
gi-las. Por exemplo, a NBC TG 05 exige divulgação acerca de benefí-
cios concedidos aos administradores da entidade. A NBC TG 26 – 
Apresentação das Demonstrações Contábeis exige a divulgação de 
despesas com benefícios a empregados. 
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Benefícios pós-emprego: distinção entre planos de 
contribuição definida e planos de benefício definido 
 
26. Benefícios pós-emprego incluem itens como, por exemplo, os 

seguintes: 

(a) benefícios de aposentadoria (por exemplo, pensões e paga-
mentos únicos por ocasião da aposentadoria); e 

(b) outros benefícios pós-emprego, tais como seguro de vida e as-
sistência médica pós-emprego. 

Os acordos pelos quais a entidade proporciona benefícios pós-
emprego são denominados planos de benefícios pós-emprego. A enti-
dade deve aplicar esta Norma a todos os acordos, que envolvam, ou 
não, o estabelecimento de entidade separada aberta ou fechada de 
previdência para receber as contribuições e pagar os benefícios. 

 
27. Os planos de benefício pós-emprego classificam-se como pla-

nos de contribuição definida ou de benefício definido, dependendo da 
essência econômica do plano decorrente de seus principais termos e 
condições. 

 
28. Nos planos de contribuição definida, a obrigação legal ou 

construtiva da entidade está limitada à quantia que ela aceita contribu-
ir para o fundo. Assim, o valor do benefício pós-emprego recebido 
pelo empregado deve ser determinado pelo montante de contribuições 
pagas pela entidade patrocinadora (e, em alguns casos, também pelo 
empregado) para um plano de benefícios pós-emprego ou para uma 
entidade à parte, juntamente com o retorno dos investimentos proveni-
entes das contribuições. Em consequência, o risco atuarial (risco de 
que os benefícios sejam inferiores ao esperado) e o risco de investi-
mento (risco de que os ativos investidos venham a ser insuficientes 
para cobrir os benefícios esperados) recaem sobre o empregado. 

 
29. Exemplos de casos em que a obrigação da entidade não está 

limitada a quantia que ela concorda em contribuir para o fundo de 
pensão são aqueles quando a entidade tem obrigação legal ou constru-
tiva por meio de: 

(a) fórmula de benefício de plano que não esteja exclusivamente 
vinculada ao valor das contribuições e exija que a entidade forneça 
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contribuições adicionais se os ativos forem insuficientes para cobrir os 
benefícios da fórmula de benefício de plano; 

(b) garantia de retorno especificado sobre contribuições, seja dire-
ta ou indiretamente vinculada ao plano; ou 

(c) práticas informais que dão origem a uma obrigação construti-
va. Por exemplo, uma obrigação construtiva pode surgir quando a 
entidade tiver histórico de aumento de benefícios para ex-empregados 
para compensar a inflação, mesmo quando não houver a obrigação 
legal de fazê-lo. 

 
30. Em conformidade com os planos de benefício definido: 

(a) a obrigação da entidade patrocinadora é a de fornecer os bene-
fícios pactuados aos atuais e aos ex-empregados; e 

(b) risco atuarial (de que os benefícios venham a custar mais do 
que o esperado) e risco de investimento recaem, substancialmente, 
sobre a entidade. Se a experiência atuarial ou de investimento for pior 
que a esperada, a obrigação da entidade pode ser aumentada. 

 
31. Os itens 32 a 49 explicam a distinção entre planos de contri-

buição definida e benefício definido, no contexto de planos multiem-
pregadores, planos de benefício definido que compartilham riscos 
entre entidades sob controle comum, planos de previdência social e 
benefícios segurados. 

 
Planos multiempregadores 
 
32. A entidade deve classificar um plano multiempregador como 

plano de contribuição definida ou plano de benefício definido, de a-
cordo com os termos do plano (incluindo qualquer obrigação constru-
tiva que vá além dos termos formais). 

 
33. Se a entidade participar de plano multiempregador de benefí-

cio definido, a menos que o item 34 seja aplicável, a entidade deve: 

(a) contabilizar proporcionalmente sua parcela da obrigação de 
benefício definido, dos ativos do plano e do custo associado ao plano, 
da mesma forma como qualquer outro plano de benefício definido; e 
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(b) divulgar as informações exigidas pelos itens 135 a 148 (exclu-
indo-se o item 148(d)). 

 
34. Quando não houver informação suficiente disponível para se 

adotar a contabilização de benefício definido para plano multiempre-
gador de benefício definido, a entidade deve: 

(a) contabilizar o plano de acordo com os itens 51 e 52 como se 
fosse um plano de contribuição definida; 

(b) divulgar as informações exigidas pelo item 148. 
 
35. Um exemplo de plano multiempregador de benefício definido 

é aquele em que: 

(a) o plano é financiado em regime de repartição simples (pay-as-
you-go), tal que: as contribuições são definidas em nível que se espera 
ser suficiente para pagar os benefícios que vençam no mesmo período; 
e os benefícios futuros adquiridos durante o período corrente serão 
pagos com contribuições futuras; e 

(b) os benefícios dos empregados são determinados pelo tempo de 
serviço e as entidades participantes não podem se retirar do plano sem 
pagar uma contribuição pelos benefícios adquiridos pelos empregados 
até a data de sua retirada. Esse plano representa riscos atuariais para a 
entidade: se o custo final dos benefícios já adquiridos na data a que se 
referem as demonstrações contábeis for maior do que o esperado, a 
entidade terá de aumentar as suas contribuições ou de persuadir os 
empregados a aceitar uma redução nos benefícios. Portanto, tal plano 
é um plano de benefício definido. 

 
36. Quando houver informações suficientes disponíveis sobre um 

plano multiempregador de benefício definido, a entidade deve conta-
bilizar proporcionalmente sua parcela da obrigação de benefício defi-
nido, dos ativos do plano e do custo pós-emprego associados ao plano, 
da mesma forma que para qualquer outro plano de benefício definido. 
Entretanto, a entidade pode não ser capaz de identificar sua parte na 
posição financeira subjacente e o desempenho do plano com confiabi-
lidade suficiente para fins contábeis. Isso pode ocorrer se: 

(a) o plano expuser as entidades participantes a riscos atuariais 
associados a empregados, atuais e antigos de outras entidades, resul-
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tando na falta de base consistente e confiável para alocar a obrigação, 
os ativos do plano e o custo individualmente às entidades que partici-
pam do plano; 

(b) a entidade não tiver acesso às informações pertinentes ao pla-
no que satisfaçam aos requisitos desta Norma. 

Nesses casos, a entidade deve contabilizar o plano como se fosse 
plano de contribuição definida e divulgar as informações exigidas pelo 
item 148. 

 
37. Pode haver acordo contratual, entre o plano multiempregador 

e seus participantes, que determine como o excedente do plano será 
distribuído aos participantes (ou o déficit custeado). A entidade patro-
cinadora participante no plano multiempregador, com acordo desse 
tipo e que contabilize o plano como plano de contribuição definida, de 
acordo com o item 34, deve reconhecer o ativo ou passivo resultante 
do acordo contratual e a receita ou despesa no resultado. 

 
Exemplo ilustrativo do item 37 
 
A entidade participa de plano multiempregador de benefícios de-

finidos e não prepara avaliações do plano com base nesta Norma. Por-
tanto, contabiliza o plano como se fosse um plano de contribuição 
definida. A avaliação da posição não baseada nesta Norma mostra 
déficit de $ 100 milhões no plano. O plano fez um acordo contratual 
sobre um cronograma de contribuições com os empregadores partici-
pantes do plano que irá eliminar o déficit nos próximos cinco anos. As 
contribuições totais da entidade, de acordo com o contrato, são de $ 8 
milhões. 

 
A entidade deve reconhecer o passivo pelas contribuições ajusta-

das pelo valor do dinheiro no tempo e a despesa no resultado. 
 
38. Planos multiempregadores são distintos dos planos administra-

dos em grupo. O plano administrado em grupo é meramente a agrega-
ção de planos patrocinados individualmente combinados para permitir 
que os empregadores reúnam os seus ativos para fins de investimento, 
de maneira a reduzir os custos de gestão e de administração, mas as 
pretensões dos diferentes empregadores são segregadas para o benefício 
exclusivo dos seus próprios empregados. Os planos administrados em 
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grupo não apresentam problemas contábeis específicos porque a infor-
mação está prontamente disponível, sendo tratados da mesma forma que 
qualquer outro plano patrocinado individualmente e porque tais planos 
não expõem as entidades participantes a riscos atuariais, associados aos 
empregados atuais e antigos de outras entidades. As definições desta 
Norma exigem que a entidade classifique um plano administrado em 
grupo como plano de contribuição definida ou como plano de benefício 
definido de acordo com os termos do plano (incluindo qualquer obriga-
ção construtiva, que vá além dos termos formais). 

 
39. Para determinar quando reconhecer e como mensurar um pas-

sivo relativo ao encerramento de plano multiempregador de benefício 
definido ou à saída da entidade de plano de benefício definido, a enti-
dade deve aplicar a NBC TG 25. 

 
Planos de benefício definido que compartilham riscos entre 

várias entidades sob controle comum 
 
40. Planos de benefício definido que compartilham riscos entre 

entidades sob controle comum, por exemplo, uma controladora e suas 
subsidiárias, não são planos multiempregadores. 

 
41. A entidade que patrocinar planos desse tipo deve obter infor-

mações acerca do plano como um todo, mensurado de acordo com 
esta Norma, utilizando premissas que se apliquem ao plano como um 
todo. Se houver acordo contratual ou política expressa para atribuir a 
despesa líquida dos benefícios definidos do plano, mensurado de a-
cordo com esta Norma às entidades do grupo econômico, então a enti-
dade deve, nas suas demonstrações separadas ou individuais, reconhe-
cer a despesa líquida correspondente aos benefícios definidos para ela. 
Se não houver tal acordo ou política, a despesa líquida do benefício 
definido deve ser reconhecida nas demonstrações separadas ou indivi-
duais da entidade que é legalmente a patrocinadora do plano. As ou-
tras entidades pertencentes ao grupo devem reconhecer, em suas de-
monstrações separadas ou individuais, uma despesa igual às contribui-
ções devidas no período. 

 
42. A participação nesse plano é uma transação com partes rela-

cionadas, individualmente para cada entidade do grupo. A entidade 
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deve, portanto, em suas demonstrações separadas ou individuais, di-
vulgar as informações exigidas pelo item 149. 

 
Planos de previdência social (planos públicos) 
 
43. A entidade deve contabilizar sua participação em plano de 

previdência social (planos públicos) da mesma maneira que contabili-
za sua participação em plano multiempregador (ver itens 32 a 39). 

 
44. Planos de previdência social são estabelecidos pela legislação 

e disponíveis a todas as entidades (ou a todas as entidades de uma 
categoria em particular, por exemplo, um setor específico) e são ope-
rados pelo governo ou por outro órgão (por exemplo, agência autôno-
ma criada especificamente para tal fim), portanto, fora do controle ou 
da influência da entidade que reporta. Alguns planos estabelecidos por 
entidade podem, conforme a legislação, vir a oferecer não só benefí-
cios obrigatórios, que podem vir a substituir os benefícios que, de 
outra forma, seriam cobertos por plano governamental de previdência 
social, bem como benefícios voluntários adicionais. Esses planos não 
são planos governamentais de previdência social. 

 
45. Planos de previdência social devem ser classificados como 

planos de benefício definido ou de contribuição definida dependendo 
da obrigação da entidade em relação ao plano. Muitos planos gover-
namentais de previdência social, como o brasileiro, são custeados em 
regime de repartição simples (pay-as-you-go): as contribuições são 
fixadas em um nível que se espera sejam suficientes para cobrir os 
benefícios concedidos que vençam no mesmo período; benefícios 
futuros obtidos durante o período corrente serão pagos com contribui-
ções futuras. Contudo, na maioria dos planos de previdência social, a 
entidade não tem obrigação legal ou construtiva de pagar esses benefí-
cios futuros, sendo que a sua única obrigação é a de pagar as contribu-
ições à medida que se vencem e, se a entidade deixar de empregar 
membros do plano da previdência social, ela não terá a obrigação de 
pagar os benefícios auferidos por seus empregados em anos anteriores. 
Por essa razão, os planos de previdência social são normalmente pla-
nos de contribuição definida. Entretanto, quando um plano de previ-
dência social vier a ser classificado como plano de benefício definido, 
a entidade deve aplicar o tratamento previsto nos itens 32 a 39. 
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Seguro de benefícios 
 
46. A entidade pode pagar prêmios de seguro para custear um 

plano de benefícios pós-emprego. A entidade deve tratar o plano como 
plano de contribuição definida, exceto se a entidade tiver (direta ou 
indiretamente por meio do plano) a obrigação legal ou construtiva de: 

(a) pagar os benefícios dos empregados diretamente quando se 
vencerem; ou 

(b) pagar contribuições adicionais se a seguradora não cobrir to-
dos os benefícios futuros do empregado relativos aos serviços presta-
dos no período corrente e em períodos anteriores. 

Se a entidade tiver a obrigação legal ou construtiva, o plano deve 
ser tratado como plano de benefício definido. 

 
47. Os benefícios segurados por apólice de seguro não precisam 

ter relação direta ou automática com a obrigação da entidade em rela-
ção aos benefícios a empregados. Os planos de benefícios pós-
emprego que envolvam apólices de seguro estão sujeitos à mesma 
distinção entre contabilização e financiamento aplicável a outros pla-
nos custeados. 

 
48. Quando a entidade custeia uma obrigação de benefícios pós-

emprego ao contribuir para uma apólice de seguro pela qual a entidade 
(direta ou indiretamente por meio do plano, utilizando-se de mecanis-
mo de fixação de prêmios futuros ou por meio de relacionamento com 
a seguradora) mantém a obrigação legal ou construtiva, o pagamento 
dos prêmios não corresponde a um acordo de contribuição definida. 
Como consequência a entidade: 

(a) deve contabilizar a apólice de seguro elegível como ativo de 
plano (ver item 8); e 

(b) deve reconhecer outras apólices de seguro como direitos de 
reembolso (se as apólices satisfizerem aos critérios do item 116). 

 
49. Quando a apólice de seguro estiver no nome de participante 

específico do plano ou de grupo de participantes e a entidade não tiver 
nenhuma obrigação legal ou construtiva de cobrir qualquer perda na 
apólice, a entidade não tem obrigação de pagar benefícios aos empre-
gados, e a seguradora tem a responsabilidade exclusiva de pagar esses 
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benefícios. O pagamento de prêmios fixos, segundo tais contratos, é, 
na verdade, a liquidação da obrigação de benefícios ao empregado e, 
não, um investimento para cobrir a obrigação. Consequentemente, a 
entidade deixa de possuir um ativo ou um passivo. Portanto, a entida-
de trata tais pagamentos como contribuições para plano de contribui-
ção definida. 

 
Benefícios pós-emprego: plano de contribuição definida 
 
50. A contabilização dos planos de contribuição definida é direta 

porque a obrigação da entidade patrocinadora relativa a cada exercício 
é determinada pelos montantes a serem contribuídos no período. Con-
sequentemente, não são necessárias premissas atuariais para mensurar 
a obrigação ou a despesa, e não há possibilidade de qualquer ganho ou 
perda atuarial. Além disso, as obrigações são mensuradas em base não 
descontada, exceto quando não são completamente liquidados em até 
doze meses após o final do período em que os empregados prestam o 
respectivo serviço. 

 
Reconhecimento e mensuração 
 
51. Quando o empregado tiver prestado serviços à entidade duran-

te um período, a entidade deve reconhecer a contribuição devida para 
plano de contribuição definida em troca desses serviços: 

(a) como passivo (despesa acumulada), após a dedução de qual-
quer contribuição já paga. Se a contribuição já paga exceder a contri-
buição devida relativa ao serviço prestado antes do período contábil a 
que se referem as demonstrações contábeis, a entidade deve reconhe-
cer esse excesso como ativo (despesa antecipada), na medida em que 
as antecipações conduzirão, por exemplo, a uma redução nos paga-
mentos futuros ou em um reembolso em dinheiro; e 

(b) como despesa, a menos que outra norma exija ou permita a in-
clusão da contribuição no custo de ativo (ver, por exemplo, a NBC TG 
16 e a NBC TG 27). 

 
52. Quando as contribuições para plano de contribuição definida 

não são completamente liquidados em até doze meses após o final do 
período da prestação de serviço pelo empregado, elas devem ser des-
contadas, utilizando-se a taxa de desconto especificada no item 83. 
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Divulgação 
 
53. A entidade deve divulgar o montante reconhecido como des-

pesa para os planos de contribuição definida. 
 
54. Sempre que exigido pela NBC TG 05, a entidade divulga in-

formação acerca das contribuições para planos de contribuição defini-
da relativas aos administradores da entidade. 

 
Benefícios pós-emprego: plano de beneficio definido 
 
55. A contabilização dos planos de benefício definido é complexa 

porque são necessárias premissas atuariais para mensurar a obrigação 
e a despesa do plano, bem como existe a possibilidade de ganhos e 
perdas atuariais. Além disso, as obrigações são mensuradas ao seu 
valor presente, porque podem ser liquidadas muitos anos após a pres-
tação dos serviços pelos empregados. 

 
Reconhecimento e mensuração 
 
56. Planos de benefício definido podem não ter fundo constituído 

ou podem ser total ou parcialmente cobertos por contribuições da en-
tidade e, algumas vezes, dos seus empregados, para a entidade ou 
fundo legalmente separado da entidade patrocinadora, e a partir do 
qual são pagos os benefícios a empregados. O pagamento dos benefí-
cios concedidos depende não somente da situação financeira e do de-
sempenho dos investimentos do fundo, mas também da capacidade e 
do interesse da entidade de suprir qualquer insuficiência nos ativos do 
fundo. Portanto, a entidade assume, na essência, os riscos atuariais e 
de investimento associados ao plano. Consequentemente, a despesa 
reconhecida de plano de benefício definido não é necessariamente o 
montante da contribuição devida relativa ao período. 

 
57. A contabilização de planos de benefício definido pela entidade 

envolve os seguintes passos: 

(a) determinar o déficit ou superávit. Isto envolve: 

(i) utilizar uma técnica atuarial, o método de crédito unitá-
rio projetado, para estimar de maneira confiável o custo final para 
a entidade do benefício obtido pelos empregados em troca dos 
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serviços prestados nos períodos corrente e anteriores (ver itens 67 
a 69). Isso exige que a entidade determine quanto do benefício 
deve ser atribuível aos períodos corrente e anteriores (ver itens 70 
a 74) e que faça estimativas (premissas atuariais) acerca de variá-
veis demográficas (tais como rotatividade e mortalidade de em-
pregados) e variáveis financeiras (tais como futuros aumentos nos 
salários e nos custos médicos), que afetarão o custo do benefício 
(ver itens 75 a 98); 

(ii)  descontar esse benefício para determinar o valor presen-
te da obrigação de benefício definido e o custo do serviço corren-
te (ver itens 67 a 69 e 83 a 86); 

(iii)  deduzir o valor justo de quaisquer ativos do plano (ver 
itens 113 a 115) do valor presente da obrigação de benefício defi-
nido; 

(b) determinar o valor líquido de passivo (ativo) de benefício de-
finido como o valor do déficit ou superávit determinado em (a), ajus-
tado por qualquer efeito de limitação de ativo líquido de benefício 
definido ao teto de ativo (asset ceiling) (ver item 64); 

(c) determinar os valores a serem reconhecidos em resultado: 

(i) custo do serviço corrente (ver itens 70 a 74); 

(ii)  qualquer custo do serviço passado e ganho ou perda na 
liquidação (ver itens 99 a 112); 

(iii)  juros líquidos sobre o valor líquido de passivo (ativo) 
de benefício definido (ver itens 123 a 126); 

(d) determinar as remensurações do valor líquido de passivo (ati-
vo) de benefício definido, a serem reconhecidas em outros resultados 
abrangentes, compreendendo: 

(i) ganhos e perdas atuariais (ver itens 128 e 129); 

(ii)  retorno sobre os ativos do plano, excluindo valores con-
siderados nos juros líquidos sobre o valor líquido de passivo (ati-
vo) de benefício definido (ver item 130); e 

(iii)  qualquer mudança no efeito do teto de ativo (asset cei-
ling) (ver item 64), excluindo os valores considerados nos juros 
líquidos sobre o valor líquido de passivo (ativo) de benefício de-
finido. 
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Quando a entidade possuir mais de um plano de benefício defini-
do, deve aplicar esses procedimentos separadamente para cada plano 
relevante. 

 
58. A entidade deve determinar o valor líquido de passivo (ativo) de 

benefício definido com suficiente regularidade de modo que os montantes 
reconhecidos nas demonstrações contábeis não divirjam significativa-
mente dos valores que seriam determinados no final do período. 

 
59. Esta Norma encoraja, mas não requer que a entidade envolva 

atuário habilitado na mensuração de todas as obrigações relevantes de 
benefícios pós-emprego. Por razões práticas, a entidade pode solicitar 
a um atuário habilitado que realize uma avaliação detalhada da obri-
gação antes do final do período contábil a que se referem as demons-
trações contábeis. Contudo, os resultados dessa avaliação devem ser 
atualizados com base em transações relevantes e em outras mudanças 
significativas nas circunstâncias (incluindo alterações nos valores de 
mercado e nas taxas de juro) até o final do período contábil a que se 
referem as demonstrações contábeis. 

 
60. Em alguns casos, as estimativas, as médias e as simplificações 

de cálculo podem proporcionar uma aproximação confiável dos cálcu-
los detalhados ilustrados nesta Norma. 

 
Contabilização da obrigação construtiva 
 
61. A entidade deve contabilizar não somente a sua obrigação legal 

segundo os termos formais de plano de benefício definido, mas também 
qualquer obrigação construtiva que surja a partir das práticas informais da 
entidade. As práticas informais dão origem a uma obrigação construtiva 
quando a entidade não tiver alternativa realista a não ser pagar os benefí-
cios aos empregados. Um exemplo de obrigação construtiva é quando 
uma alteração nas práticas informais da entidade causaria um dano inacei-
tável no seu relacionamento com os empregados. 

 
62. Os termos formais de plano de benefício definido podem per-

mitir que a entidade encerre sua obrigação com o plano. Não obstante, 
é normalmente difícil para a entidade encerrar sua obrigação com o 
plano (sem pagamento) se os empregados tiverem de ser mantidos. 
Portanto, na ausência de evidência em sentido contrário, a contabiliza-
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ção de benefícios pós-emprego pressupões que a entidade que prometa 
esses benefícios continuará a fazê-lo durante o tempo de trabalho re-
manescente dos empregados. 

 
Balanço patrimonial 
 
63. A entidade deve reconhecer o valor líquido de passivo (ativo) 

de benefício definido na demonstração contábil. 
 
64. Quando a entidade obtiver superávit no plano de benefício de-

finido, ela deve mensurar o valor líquido de ativo de benefício defini-
do como sendo o menor dentre: 

(a) o superávit no plano de benefício definido; e 

(b) o teto de ativo (asset ceiling), determinado pela aplicação da 
taxa de desconto especificada no item 83. 

 
65. O valor líquido de ativo de benefício definido pode surgir 

quando um plano de benefício definido tiver recebido excesso de con-
tribuições ou quando ocorrerem ganhos atuariais. A entidade deve 
reconhecer o valor líquido de ativo de benefício definido nesses casos 
porque: 

(a) a entidade controla um recurso, que é a capacidade de utilizar 
o superávit para gerar benefícios futuros; 

(b) esse controle é resultado de eventos passados (contribuições 
pagas pela entidade e serviços prestados pelo empregado); e 

(c) benefícios econômicos futuros estão disponíveis para a enti-
dade na forma de redução nas contribuições futuras ou de restituição 
em dinheiro, seja diretamente à entidade patrocinadora ou indireta-
mente para outro plano deficitário. O teto de ativo (asset ceiling) é o 
valor presente desses benefícios futuros. 

 
Reconhecimento e mensuração: valor presente de obrigação 
por benefício definido e custo do serviço corrente 
 
66. O custo final de plano de benefício definido pode ser influen-

ciado por muitas variáveis, tais como salários na data da concessão do 
benefício, rotatividade e mortalidade, contribuições de empregados e 
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tendências de custos médicos. O custo final do plano é incerto e é 
provável que essa incerteza venha a permanecer por longo período de 
tempo. Com o objetivo de mensurar o valor presente das obrigações 
de benefício pós-emprego e o respectivo custo do serviço corrente, é 
necessário: 

(a) aplicar método de avaliação atuarial (ver itens 67 a 69); 
(b) atribuir benefício aos períodos de serviço (ver itens 70 a 74); e 
(c) adotar premissas atuariais (ver itens 75 a 98). 
 

Método de avaliação atuarial 
 

67. A entidade deve utilizar o Método de Crédito Unitário Proje-
tado para determinar o valor presente das obrigações de benefício 
definido e o respectivo custo do serviço corrente e, quando aplicável, 
o custo do serviço passado. 

 

68. O Método de Crédito Unitário Projetado (também conhecido 
como método de benefícios acumulados com pro rata de serviço ou 
como método benefício/anos de serviço) considera cada período de 
serviço como dando origem a uma unidade adicional de direito ao 
benefício (ver itens 70 a 74) e mensura cada unidade separadamente 
para construir a obrigação final (ver itens 75 a 98). 

 

Exemplo ilustrativo do item 68 
 

Um benefício de pagamento único a ser liquidado ao final do pe-
ríodo trabalhado corresponde a 1% do salário final para cada ano de 
serviço. O salário no ano 1 é $ 10.000 e assume-se um crescimento 
anual de 7% (composto) para cada ano. A taxa de desconto utilizada é 
de 10% ao ano. A tabela a seguir demonstra como a obrigação é calcu-
lada para um empregado cuja expectativa de desligamento é ao final 
do ano 5, assumindo que não haverá mudanças nas premissas atuari-
ais. Para fins de simplificação, este exemplo não considera o ajuste 
adicional necessário para refletir a probabilidade de o empregado dei-
xar a entidade em data anterior ou posterior. 

 
Ano 1 2 3 4 5 
Benefício atribuído a:      
– anos anteriores $ 0 $ 131 $ 262 $ 393 $ 524 
– ano corrente (1% do salário final)  $ 131 $ 131 $ 131 $ 131 $ 131 
– ano corrente e anteriores $ 131 $ 262 $ 393 $ 524 $ 655 
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Obrigação      
Inicial - $ 89 $ 196 $ 324 $ 476 
Jurosde10% - $ 9 $ 20 $ 33 $ 48 
Custo do serviço corrente  $ 89 $ 98 $ 108 $ 119 $ 131 
Obrigação final $ 89 $ 196 $ 324 $ 476 $ 655 

 
Notas: 
1. A obrigação inicial é o valor presente do benefício atribuído a 

anos anteriores. 
2. O custo do serviço corrente é o valor presente do benefício a-

tribuído ao ano corrente. 
3. A obrigação final é o valor presente do benefício atribuído aos 

anos corrente e anteriores. 
 
69. A entidade deve descontar a valor presente o total da obriga-

ção de benefícios pós-emprego, mesmo se parte da obrigação vencer 
em até doze meses após a data das demonstrações contábeis. 

 
Atribuição de benefício a períodos de serviço 
 
70. Na determinação do valor presente das obrigações de benefí-

cio definido e do respectivo custo do serviço corrente e, quando apli-
cável, do custo do serviço passado, a entidade deve atribuir benefício 
a períodos de serviço de acordo com a fórmula de benefício do plano. 
Entretanto, se o serviço do empregado nos últimos anos conduzir a um 
benefício significativamente mais elevado do que em períodos anterio-
res, a entidade deve atribuir benefícios em bases lineares, desde: 

(a) a data em que o serviço do empregado conduz, pela primeira 
vez, a benefícios previstos no plano (quer os benefícios estejam, ou 
não, condicionados ao serviço futuro); até 

(b) a data em que o serviço futuro do empregado não levar a uma 
quantia relevante de benefícios adicionais conforme o plano, exceto 
nos casos provenientes de novos aumentos de salário. 

 
71. O Método de Crédito Unitário Projetado exige que a entidade 

atribua benefício ao período corrente (a fim de determinar o custo do 
serviço corrente) e aos períodos corrente e anteriores (a fim de deter-
minar o valor presente das obrigações de benefício definido). A enti-
dade deve atribuir benefício aos períodos em que surge a obrigação de 
proporcionar benefícios pós-emprego. Essa obrigação surge à medida 
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que os empregados prestam serviços em troca de benefícios pós-
emprego e que a entidade espera pagar em períodos futuros. As técni-
cas atuariais permitem que a entidade mensure essa obrigação com 
confiabilidade suficiente para justificar o reconhecimento do passivo. 

 
Exemplos ilustrativos do item 71 
 
1. Um plano de benefício definido proporciona o benefício de 

pagamento único de $ 100 devido por ocasião da aposentadoria, para 
cada ano de serviço prestado. 

 
Atribui-se a cada ano o benefício de $ 100. O custo do serviço 

corrente é o valor presente de $ 100. O valor presente da obrigação de 
benefício definido é o valor presente de $ 100, multiplicado pelo nú-
mero de anos de serviço na data a que se referem as demonstrações 
contábeis. 

 
Se o benefício for devido imediatamente quando o empregado se 

desliga da entidade, o custo do serviço corrente e o valor presente da 
obrigação de benefício definido refletem a data em que se espera que 
o empregado se desligue. 

 
Assim, devido ao efeito do desconto a valor presente, eles são in-

feriores às quantias que seriam determinadas se o empregado saísse no 
final do período a que se referem as demonstrações contábeis. 

 
2. Um plano proporciona uma pensão mensal de 0,2% do salário 

final para cada ano de serviço. A pensão é devida a partir da idade de 
65 anos. 

 
É atribuído a cada ano de serviço um benefício igual ao valor 

presente, à data esperada de aposentadoria da pensão mensal de 0,2% 
do salário final estimado, devido a partir da data esperada de aposen-
tadoria até a data estimada do falecimento. O custo do serviço corrente 
é o valor presente desse benefício. O valor presente da obrigação de 
benefício definido é o valor presente dos pagamentos mensais de pen-
são de 0,2% do salário final, multiplicado pelo número de anos de 
serviço até o final do período a que se referem as demonstrações con-
tábeis. O custo do serviço corrente e o valor presente da obrigação de 
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benefício definido são descontados, porque os pagamentos de pensão 
se iniciam a partir da idade de 65 anos. 

 
72. O serviço prestado pelo empregado origina uma obrigação em 

conformidade com o plano de benefício definido, mesmo se os benefí-
cios estiverem condicionados à manutenção da condição de emprega-
do (em outras palavras, mesmo quando os benefícios ainda não foram 
adquiridos). O serviço do empregado, antes da data de aquisição de 
direito, dá origem a uma obrigação construtiva porque, ao final de 
cada encerramento de exercício, o valor do serviço futuro que o em-
pregado deverá prestar até a aquisição do direito ao benefício se reduz. 
Ao mensurar a obrigação de benefício definido, a entidade deve con-
siderar a probabilidade de que alguns empregados possam não satisfa-
zer aos requisitos de aquisição de direito. De maneira similar, embora 
determinados benefícios pós-emprego, por exemplo, benefícios médi-
cos pós-emprego, só se tornem devidos se ocorrer evento específico, 
quando o empregado já tenha se aposentado, uma obrigação deve ser 
reconhecida à medida que o empregado estiver prestando serviço que 
proporcionará o direito ao benefício. A probabilidade de que o evento 
específico ocorrerá afeta a mensuração da obrigação, mas não deter-
mina se a obrigação existe ou não. 

 
Exemplos ilustrativos do item 72 
 
1. Um plano paga o benefício de $ 100 para cada ano de serviço. 

A aquisição de direito aos benefícios ocorrerá após dez anos de pres-
tação de serviço. 

 
O benefício de $ 100 é atribuído a cada ano. Em cada um dos 

primeiros dez anos, o custo do serviço corrente e o valor presente da 
obrigação refletem a probabilidade de que o empregado possa não 
completar dez anos de serviço. 

 
2. Um plano paga o benefício de $ 100 para cada ano de serviço 

prestado, excluindo o serviço antes da idade de 25 anos. A aquisição 
de direito aos benefícios ocorre imediatamente. 

 
Nenhum benefício deve ser atribuído ao serviço prestado antes da 

idade de 25 anos, porque o serviço, antes dessa data, não leva a bene-
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fícios (condicionais ou incondicionais). O benefício de $ 100 é atribu-
ído a cada ano subsequente. 

 
73 A obrigação aumenta até a data em que o posterior serviço 

prestado pelo empregado não mais dê lugar a valores relevantes de 
benefícios futuros. Portanto, todo o benefício é atribuído aos períodos 
que terminem nessa data ou antes dela. O benefício é atribuído a perí-
odos contábeis individuais de acordo com a fórmula de benefício do 
plano. Entretanto, se o serviço do empregado em anos adicionais con-
duzir a um nível significativamente maior de benefício do que nos 
anos anteriores, a entidade deve atribuir o benefício de maneira linear 
até a data em que o serviço posterior do empregado conduza a uma 
quantia imaterial de benefícios adicionais. Isso ocorre porque o servi-
ço do empregado conduzirá, em última análise, a um benefício em 
nível mais elevado. 

 
Exemplos ilustrativos do item 73 
 
1. Um plano paga o benefício em parcela única de $ 1.000, cuja 

aquisição de direito ocorre após dez anos de serviço prestado. O plano 
não prevê benefício adicional para serviço subsequente. 

 
O benefício de $ 100 ($ 1.000 dividido por dez) é atribuído a ca-

da um dos primeiros dez anos. 
 
O custo do serviço corrente, em cada um dos primeiros dez anos, 

reflete a probabilidade de o empregado não completar os dez anos de 
serviço. Nenhum benefício é atribuído aos anos subsequentes. 

 

2. Um plano paga o benefício de aposentadoria em parcela única 
no valor de $ 2.000 a todos os empregados que ainda estejam traba-
lhando na idade de 55 anos, após terem prestado vinte anos de serviço, 
ou que ainda estejam empregados à idade de 65, independentemente 
de seu tempo de serviço. 

 
Para os empregados que sejam admitidos antes da idade de 35 

anos, serão computados benefícios apenas quando possuírem 35 anos 
de idade (o empregado pode deixar a entidade com 30 anos e retornar 
ao serviço com 33 anos de idade, sem nenhum efeito no montante ou 
prazo dos benefícios). Esses benefícios estão condicionados a serviço 
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futuro. Além disso, os serviços prestados pelos empregados após os 55 
anos de idade não trarão benefícios futuros significativos. Para esses 
empregados, a entidade atribui um benefício de $ 100 ($ 2.000 dividi-
do por 20) para cada ano, desde a idade de 35 até 55 anos. 

 
Para os empregados admitidos com idades entre 35 e 45 anos, o 

serviço prestado após 20 anos não trará benefícios adicionais signifi-
cativos. Para esses empregados, a entidade atribui benefício de $ 100 
($ 2.000 dividido por 20) para cada um dos primeiros 20 anos. 

 
Para o empregado admitido com 55 anos de idade, o serviço pres-

tado depois de 10 anos não conduzirá a montante significativo de be-
nefícios. Para este empregado, a entidade atribui benefício de $ 200 ($ 
2.000 dividido por 10) para cada um dos 10 primeiros anos. 

 
Para todos os empregados, o custo do serviço corrente e o valor 

presente da obrigação devem refletir a probabilidade de o empregado 
não completar o período necessário de prestação de serviço. 

 
3. Um plano médico pós-emprego reembolsa 40% dos custos 

médicos se o empregado sair da entidade depois de ter prestado servi-
ço entre 10 a 20 anos, ou o reembolso será de 50% dos custos, caso o 
empregado deixe a entidade após 20 ou mais anos de serviço. 

 
De acordo com a fórmula de benefício do plano, a entidade atribui 

4% do valor presente dos custos médicos esperados (40% dividido por 
dez) a cada um dos primeiros 10 anos e 1% (10% dividido por 10) a cada 
um dos 10 anos subsequentes. O custo do serviço corrente em cada ano 
deve refletir a probabilidade de o empregado não completar o período de 
serviço necessário à obtenção parcial ou integral do benefício. 

 
Para os empregados que a entidade espera que se desliguem den-

tro de 10 anos, nenhum benefício deve ser atribuído. 
 
4. Um plano médico pós-emprego reembolsa 10% dos custos se 

o empregado deixar a entidade após ter prestado serviço entre 10 e 20 
anos, ou o reembolso será de 50% dos custos, caso o empregado dei-
xar a entidade após 20 ou mais anos de serviço. 
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O serviço em anos posteriores conduzirá a um nível de benefícios 
significativamente maior do que os anos atuais. 

 
Portanto, para os empregados com expectativa de desligamento 

após 20 ou mais anos, a entidade atribui benefício em base linear, 
conforme o item 71. O serviço prestado após 20 anos não conduzirá a 
um montante significativo de benefícios futuros. Portanto, o benefício 
atribuído a cada um dos primeiros 20 anos é de 2,5% do valor presente 
dos custos médicos esperados (50% dividido por vinte). 

 
Para os empregados cuja expectativa de desligamento for entre 10 

e 20 anos, o benefício atribuído a cada um dos primeiros 10 anos é de 
1% do valor presente dos custos médicos esperados. Para esses em-
pregados, nenhum benefício é atribuído ao serviço entre o final do 
décimo ano e a data estimada de saída. 

 
Para os empregados que se espera que saiam dentro de dez anos, 

nenhum benefício deve ser atribuído. 
 
74. Quando o montante de benefício for uma proporção constante do 

salário final para cada ano de serviço prestado, os futuros aumentos sala-
riais afetarão o montante necessário para liquidar a obrigação referente ao 
serviço prestado antes do período contábil a que se referem as demonstra-
ções contábeis, mas não cria uma obrigação adicional. Portanto: 

(a) para a finalidade do item 70(b), os aumentos de salário não 
conduzem a benefícios adicionais, mesmo que o valor dos benefícios 
dependa do salário final; e 

(b) a quantia do benefício atribuído a cada período é uma propor-
ção constante do salário ao qual o benefício está atrelado. 

 
Exemplo ilustrativo do item 74 
 
Os empregados têm direito a um benefício de 3% do salário final pa-

ra cada ano de serviço prestado, antes de completar a idade de 55 anos. 
 
O benefício de 3% do salário final estimado é atribuído a cada 

ano até completar a idade de 55. Essa é a data em que o posterior ser-
viço do empregado não conduzirá a quantia significativa de benefícios 
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futuros de acordo com o plano. Nenhum benefício é atribuído ao ser-
viço após essa idade. 

 
Premissas atuariais 
 
75. As premissas atuariais devem ser imparciais (não enviesadas) 

e devem ser mutuamente compatíveis. 
 
76. As premissas atuariais devem ser as melhores estimativas da 

entidade sobre as variáveis que determinarão o custo final de prover 
benefícios pós-emprego. As premissas atuariais compreendem: 

(a) premissas demográficas acerca das características futuras dos 
atuais e ex-empregados (e seus dependentes) que sejam elegíveis aos 
benefícios. Premissas demográficas tratam de tópicos, tais como: 

(i) mortalidade (ver itens 81 e 82); 

(ii)  taxas de rotatividade de empregados, invalidez e apo-
sentadoria antecipada; 

(iii)  a proporção de participantes do plano com dependentes 
que serão elegíveis aos benefícios; 

(iv) a proporção de participantes do plano que escolherá ca-
da opção de forma de pagamento disponível conforme os termos 
do plano; e 

(v) taxas de sinistralidade dos planos médicos; 

(b) premissas financeiras que abordam tópicos como: 

(i) taxa de desconto (ver itens 83 a 86); 

(ii)  níveis de benefícios, excluindo qualquer custo dos be-
nefícios que deva correr por conta de empregados, e salário futu-
ro (ver itens 87 a 95); 

(iii)  no caso de benefícios médicos, custos médicos futuros, 
incluindo custos de administração de sinistros (ou seja, os custos 
que serão incorridos no processamento e solução de sinistros, in-
cluindo honorários legais e taxas de reguladores) (ver itens 96 a 
98); e 
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(iv) impostos devidos pelo plano sobre contribuições relati-
vas a serviços anteriores à data das demonstrações contábeis ou 
sobre benefícios decorrentes desses serviços. 
 

77. As premissas atuariais devem ser imparciais (não enviesadas) 
se elas não forem imprudentes nem excessivamente conservadoras. 

 

78. As premissas atuariais devem ser mutuamente compatíveis se re-
fletirem as relações econômicas entre fatores, tais como inflação, taxas de 
crescimento salarial e taxa de desconto. Por exemplo, todas as premissas 
que dependem de determinado nível de inflação (tais como premissas 
sobre taxas de juros, aumentos de salários e de benefícios) para qualquer 
período futuro deverão pressupor o mesmo nível de inflação. 

 

79. A entidade deve determinar a taxa de desconto e outras pre-
missas financeiras em termos nominais (taxa de inflação inclusa), 
exceto se as estimativas em termos reais (líquidas da taxa de inflação) 
forem mais confiáveis, por exemplo, em economia hiperinflacionária 
ou quando o benefício for indexado e existir mercado estruturado de 
títulos de dívida indexados na mesma moeda e prazo. 

 

80. As premissas financeiras devem basear-se em expectativas de 
mercado na data a que se referem as demonstrações contábeis, relativa-
mente ao período ao longo do qual deverão ser liquidadas as obrigações. 

 

Premissas atuariais: mortalidade 
 

81. A entidade deve determinar suas premissas de mortalidade 
tendo por referência à sua melhor estimativa de mortalidade dos parti-
cipantes do plano tanto durante quanto após o emprego. 

 

82. A fim de estimar o custo final do benefício, a entidade deve 
considerar as mudanças esperadas na taxa de mortalidade, por exem-
plo, ajustando as tábuas-padrão de mortalidade com estimativas de 
melhorias na mortalidade. 

 

Premissas atuariais: taxa de desconto 
 

83.  A taxa utilizada para descontar a valor presente as obrigações 
de benefícios pós-emprego (tanto custeadas quanto não custeadas) 
deve ser determinada com base nos rendimentos de mercado, apurados 
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na data a que se referem as demonstrações contábeis, para títulos ou 
obrigações corporativas de alta qualidade. Para moedas para as quais 
não existe mercado ativo desses títulos corporativos de alta qualidade, 
devem ser usados os rendimentos de mercado (na data a que se refe-
rem às demonstrações contábeis) relativos aos títulos do Tesouro Na-
cional nessa moeda. A moeda e o prazo desses instrumentos financei-
ros devem ser consistentes com a moeda e o prazo estimado das obri-
gações de benefício pós-emprego. (3) 

 
84. Uma premissa atuarial que tem efeito significativo é a taxa de 

desconto. A taxa de desconto deve refletir o valor do dinheiro no tem-
po, mas não o risco atuarial ou de investimento. Além disso, a taxa de 
desconto não deve refletir o risco de crédito específico da entidade 
suportado pelos seus credores, nem refletir o risco de a experiência 
futura poder diferir das premissas atuariais. 

 
85. A taxa de desconto deve refletir os prazos estimados dos pa-

gamentos de benefícios. Na prática, a entidade frequentemente conse-
gue isso, aplicando uma única taxa de desconto média ponderada que 
reflita os prazos estimados e o montante dos pagamentos de benefícios 
e a moeda em que os benefícios vão ser pagos. 

 
86. Em alguns casos, pode não haver mercado ativo de títulos de 

dívida com vencimento suficientemente longo para corresponder ao 
vencimento estimado de todos os pagamentos de benefícios. Nesses 
casos, a entidade utiliza as taxas correntes de mercado, com o prazo 
apropriado, para descontar pagamentos de prazos mais curtos e estima 
a taxa de desconto para vencimentos mais longos, extrapolando as 
taxas correntes de mercado ao longo da curva de rendimento. É im-
provável que o valor presente total de obrigação de benefício definido 
seja particularmente sensível à taxa de desconto aplicada à parcela dos 
benefícios devidos após o vencimento final dos títulos de dívida cor-
porativos ou dos títulos do Tesouro Nacional disponíveis. 

 
Premissas atuariais: salários, benefícios e custos médicos 
 
87. A entidade deve mensurar suas obrigações de benefício defi-

nido em base que reflita: 
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(a) os benefícios estabelecidos nos termos do plano (ou resultan-
tes de qualquer obrigação construtiva que vá além desses termos), no 
final do período a que se referem as demonstrações contábeis; 

(b) quaisquer aumentos salariais estimados futuros que afetem os 
benefícios devidos; 

(c) o efeito de qualquer limite sobre a parcela do empregador no 
custo dos benefícios futuros; 

(d) contribuições de empregados ou de terceiros que reduzam o 
custo final desses benefícios para a entidade; e 

(e) as mudanças futuras estimadas no nível de benefícios de pre-
vidência social que afetem os benefícios devidos segundo um plano de 
benefício definido, se e somente se: 

(i) essas mudanças tiverem sido decretadas antes do perío-
do contábil a que se referem as demonstrações contábeis; ou 

(ii)  dados históricos ou outras evidências confiáveis indica-
rem que esses benefícios de previdência social mudarão de algu-
ma forma previsível, por exemplo, de acordo com mudanças futu-
ras nos níveis gerais de preço ou nos níveis gerais de salário. 
 
88. As premissas atuariais devem refletir alterações em benefícios 

futuros que estejam estabelecidos nos termos formais de plano (ou 
obrigação construtiva que vá além desses termos) no final do período 
a que se referem as demonstrações contábeis. Esse é o caso quando, 
por exemplo: 

(a) a entidade tem um histórico de benefícios crescentes, por e-
xemplo, para mitigar os efeitos da inflação e não exista indício de que 
essa prática se alterará no futuro; 

(b) a entidade está obrigada, seja pelos termos formais de plano 
(ou obrigação construtiva que vá além desses termos) ou pela legisla-
ção, a usar quaisquer excedentes deste plano para benefício dos parti-
cipantes do plano (ver item 108(c)); ou 

(c) os benefícios variam em resposta a uma meta de desempenho 
ou outros critérios. Por exemplo, os termos do plano podem dispor 
que haverá redução do valor dos benefícios ou exigirá contribuições 
adicionais dos empregados se os ativos do plano forem insuficientes. 
A mensuração da obrigação deve refletir a melhor estimativa do efeito 
da meta de desempenho ou outros critérios. 
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89. As premissas atuariais não refletem alterações nos benefícios 
futuros que não estejam estabelecidas nos termos formais do plano (ou 
de obrigação construtiva) na data a que se referem as demonstrações 
contábeis. Tais alterações resultarão em: 

(a) custo do serviço passado, na medida em que alterem benefí-
cios relativos ao serviço prestado antes da alteração; e 

(b) custo do serviço corrente relativo a períodos posteriores à alte-
ração, na medida em que eles modifiquem os benefícios relativos a 
serviços posteriores à alteração. 

 
90. As estimativas de futuros aumentos salariais devem levar em 

consideração a inflação, a experiência, as promoções e outros fatores 
relevantes, tais como oferta e demanda no mercado de trabalho. 

 
91. Alguns planos de benefício definido limitam as contribuições 

que a entidade está obrigada a pagar. O custo final dos benefícios con-
sidera o efeito do limite sobre as contribuições. O efeito do limite 
sobre contribuições é determinado pelo que for mais curto dentre: 

(a) a vida estimada da entidade; e 

(b) a vida estimada do plano. 
 
92. Alguns planos de benefício definido exigem que os emprega-

dos ou terceiros contribuam para o custo do plano. As contribuições 
dos empregados reduzem o custo dos benefícios para a entidade. A enti-
dade considera se contribuições de terceiros reduzem o custo dos benefí-
cios para a entidade ou constituem um direito a reembolso, conforme 
descrito no item 116. Contribuições de empregados ou de terceiros são 
estabelecidas nos termos formais do plano (ou resultam de obrigação 
construtiva que vá além desses termos) ou são discricionárias. Contribui-
ções discricionárias de empregados ou de terceiros reduzem o custo do 
serviço por ocasião do pagamento dessas contribuições ao plano. 

 
93. Contribuições de empregados ou de terceiros estabelecidas 

nos termos formais do plano reduzem o custo do serviço (se estiverem 
atreladas ao serviço) ou afetam as remensurações do valor líquido de 
passivo (ativo) de benefício definido (se não estiverem atreladas ao 
serviço). Um exemplo de contribuições que não estão atreladas ao 
serviço é quando as contribuições forem exigidas para reduzir déficit 
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decorrente de perdas sobre os ativos do plano ou de perdas atuariais. 
Se as contribuições de empregados ou de terceiros atreladas ao servi-
ço, essas contribuições reduzem o custo do serviço da seguinte forma: 

(a) se o montante das contribuições depende do número de anos 
de serviço, a entidade deve atribuir as contribuições para períodos de 
serviço, utilizando o mesmo método de atribuição exigido pelo item 
70 para o benefício bruto (isto é, utilizando a fórmula de contribuição 
do plano ou a forma linear); ou  

(b) se o montante das contribuições independe do número de anos 
de serviço, a entidade está autorizada a reconhecer tais contribuições 
como redução do custo do serviço no período em que o serviço rela-
cionado seja prestado. Exemplos de contribuições que são indepen-
dentes do número de anos de serviço incluem aqueles que são uma 
percentagem fixa do salário do empregado, um valor fixo durante todo 
o período de serviço ou dependem da idade do empregado. (2) 

O item A1 fornece orientação para sua aplicação. (2) 

 
94. Para contribuições dos empregados ou de terceiros que são 

atribuídas aos períodos de serviço de acordo com o item 93(a), as mu-
danças nas contribuições resultam em: 

(a) custo do serviço corrente e passado (se essas mudanças não 
forem estabelecidas nos termos formais do plano e não resultarem de 
obrigação construtiva); ou 

(b) ganhos e perdas atuariais (se essas mudanças forem estabele-
cidas nos termos formais do plano ou resultarem de obrigação constru-
tiva). (2) 

 
95. Alguns benefícios pós-emprego estão atrelados a variáveis, 

como o nível de benefícios da previdência social ou assistência médi-
ca governamental. A mensuração de tais benefícios deve refletir a 
melhor estimativa dessas variáveis, baseadas no dado histórico e em 
outra evidência confiável. 

 
96. As premissas acerca de custos médicos devem levar em consi-

deração as estimativas de alterações futuras no custo dos serviços 
médicos que resultem não só da inflação como de alterações específi-
cas nos custos médicos. 
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97. A mensuração de benefícios de assistência médica pós-

emprego requer a utilização de premissas acerca do nível e da fre-
quência de sinistros futuros e do custo para a cobertura desses sinis-
tros. A entidade deve estimar os custos médicos futuros com base em 
dados históricos sobre a experiência da própria entidade, adicionado 
sempre que necessário por dados históricos de outras entidades, de 
companhias de seguro, de fornecedores de serviços médicos ou de 
outras fontes. As estimativas dos custos médicos futuros devem consi-
derar o efeito dos avanços tecnológicos, a mudança no uso de assis-
tência médica ou de modelos de prestação dessa assistência, e de alte-
rações nas condições de saúde dos participantes do plano. 

 
98. O nível e a frequência dos sinistros são particularmente sensí-

veis à idade, às condições de saúde e ao sexo dos empregados (e dos 
seus dependentes) e podem ser sensíveis a outros fatores, tais como 
localização geográfica. Portanto, os dados históricos devem ser ajus-
tados na medida em que o conjunto demográfico da população diferir 
daquele utilizado como base de dados. Esses dados devem ser também 
ajustados sempre que haja evidência confiável de que as tendências 
históricas se modificarão. 

 
Custo do serviço passado e ganhos e perdas na 
liquidação (settlement) 
 
99. Antes de determinar o custo do serviço passado ou o ganho ou 

a perda na liquidação, a entidade deve remensurar o valor líquido de 
passivo (ativo) de benefício definido usando o valor justo dos ativos 
do plano e as premissas atuariais correntes (incluindo taxas de juros de 
mercado e outros preços de mercado correntes) que reflitam os benefí-
cios oferecidos em conformidade com o plano antes de alteração, re-
dução (encurtamento/curtailment) ou liquidação do plano. 

 
100. A entidade não precisa distinguir entre custo do serviço pas-

sado resultante de alteração, custo do serviço passado resultante de 
redução (encurtamento/curtailment) e o ganho ou a perda na liquida-
ção do plano, se essas transações ocorrerem ao mesmo tempo. Em 
alguns casos, a alteração no plano ocorre antes da liquidação, como, 
por exemplo, quando a entidade altera os benefícios decorrentes do 
plano e liquida posteriormente os benefícios alterados. Nesses casos, a 
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entidade deve reconhecer o custo do serviço passado antes de qualquer 
ganho ou perda na liquidação. 

 
101. A liquidação ocorre ao mesmo tempo que uma alteração e 

redução (encurtamento / curtailment) no plano se o plano for encerra-
do com o efeito de que a obrigação seja liquidada e o plano deixe de 
existir. Entretanto, o encerramento do plano não é uma liquidação se o 
plano for substituído por novo plano que ofereça benefícios que se-
jam, na essência, os mesmos. 

 
Custo do serviço passado 
 
102. Custo do serviço passado é a mudança no valor presente da 

obrigação de benefício definido, resultante de alteração ou redução 
(encurtamento/curtailment) do plano. 

 
103. A entidade deve reconhecer o custo do serviço passado co-

mo despesa na data em que ocorrer primeiro entre as seguintes op-
ções: 

(a) quando ocorrer a alteração ou a redução (encurtamen-
to/curtailment) do plano; e 

(b) quando a entidade reconhecer os custos de reestruturação cor-
respondentes (ver NBC TG 25) ou os benefícios rescisórios (ver item 
165). 

 
104. Alteração no plano ocorre quando a entidade introduz ou 

cancela plano de benefício definido ou altera os benefícios devidos em 
virtude de plano de benefício definido existente. 

 
105. Redução (encurtamento/curtailment) ocorre quando a enti-

dade reduz significativamente o número de empregados cobertos pelo 
plano. A redução (encurtamento/curtailment) pode resultar de evento 
isolado, tal como o fechamento de fábrica, a descontinuação de opera-
ção ou o encerramento ou suspensão do plano. 

 
106. O custo do serviço passado pode ser tanto positivo (quando 

benefícios são introduzidos ou modificados de tal modo que o valor 
presente da obrigação de benefício definido aumenta) quanto negativo 



 1044 

(quando benefícios são cancelados ou modificados de tal modo que o 
valor presente da obrigação de benefício definido diminui). 

 
107. Quando a entidade reduz determinados benefícios a pagar, 

conforme plano de benefício definido existente e, ao mesmo tempo, 
aumenta outros benefícios a pagar, segundo o plano para os mesmos 
empregados, a entidade deve tratar a alteração como alteração líquida. 

 
108. O custo do serviço passado exclui: 

(a) o efeito das diferenças entre os aumentos reais de salário e o 
previamente presumido sobre a obrigação de pagar benefícios referen-
tes a serviços prestados em anos anteriores (não há custo do serviço 
passado, porque as premissas atuariais contemplem projeções salari-
ais); 

(b) estimativas, a maior ou a menor, na concessão de aumentos 
discricionários de benefícios, quando a entidade tiver obrigação cons-
trutiva de conceder tais aumentos (não há custo do serviço passado, 
pois as premissas atuariais admitem esses aumentos); 

(c) estimativas de melhorias de benefícios resultantes de ganhos 
atuariais ou do retorno sobre os ativos do plano que tiverem sido reco-
nhecidos nas demonstrações contábeis, se a entidade for obrigada, seja 
pelos termos formais do plano (ou de obrigação construtiva que vá 
além desses termos) ou pela legislação, a utilizar qualquer excedente 
do plano em benefício dos participantes do plano, mesmo se o aumen-
to de benefício ainda não tiver sido formalmente concedido (não há 
custo do serviço passado, pois o aumento resultante da obrigação é 
uma perda atuarial; ver item 88); e 

(d) o aumento de benefícios com direito adquirido (vested) (ou se-
ja, benefícios que não dependem de emprego futuro; ver item 72) quan-
do, na ausência de benefícios novos ou aperfeiçoados, os empregados 
atenderem aos requisitos de aquisição de direito (não há custo do serviço 
passado, pois a entidade reconheceu o custo estimado de benefícios como 
custo do serviço corrente, à medida que o serviço foi prestado). 

 

Ganhos e perdas na liquidação 
 

109. O ganho ou a perda na liquidação é a diferença entre: 
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(a) o valor presente da obrigação de benefício definido que esti-
ver sendo liquidada, conforme determinado na data de liquidação; e 

(b) o preço de liquidação, incluindo quaisquer ativos do plano 
transferidos e quaisquer pagamentos feitos diretamente pela entidade 
referente à liquidação. 

 

110. A entidade deve reconhecer o ganho ou a perda na liquida-
ção de plano de benefício definido quando ocorrer a liquidação. 

 

111. A liquidação ocorre quando a entidade celebra a transação que 
elimina todas as obrigações, legais ou construtivas, restantes em relação à 
totalidade ou parte dos benefícios oferecidos pelo plano de benefício 
definido (exceto o pagamento de benefícios a empregados, ou em seu 
nome, de acordo com os termos do plano e considerado nas premissas 
atuariais). Por exemplo, a transferência não recorrente de obrigações sig-
nificativas do empregador em virtude do plano a uma companhia segura-
dora por meio da aquisição de apólice de seguros é uma liquidação; o 
pagamento em dinheiro em parcela única, de acordo com os termos do 
plano, a participantes do plano em troca de seu direito ao recebimento de 
benefícios pós-emprego específicos não é uma liquidação. 

 

112. Em alguns casos, a entidade adquire uma apólice de seguro 
para custear parte ou a totalidade dos benefícios aos empregados, refe-
rentes ao serviço prestado nos períodos corrente e anteriores. A aqui-
sição de apólice desse tipo não é uma liquidação se a entidade manti-
ver a obrigação legal ou construtiva (ver item 46) de pagar montantes 
adicionais, se a seguradora não pagar os benefícios aos empregados, 
estabelecidos na apólice de seguro. Os itens 116 a 119 estabelecem o 
reconhecimento e a mensuração dos direitos a reembolsos previstos 
em apólices de seguro que não são ativos do plano. 

 

Reconhecimento e mensuração: ativos do plano 
 

Valor justo dos ativos do plano 
 

113. O valor justo de quaisquer ativos do plano deve ser deduzido 
do valor presente da obrigação de benefício definido na determinação 
do déficit ou superávit.  

 

114. Os ativos do plano devem excluir contribuições não pagas, 
devidas pela entidade patrocinadora ao fundo de pensão, assim como 
quaisquer instrumentos financeiros não transferíveis, emitidos pela 
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entidade e detidos pelo fundo. Os ativos do plano devem ser reduzidos 
por quaisquer passivos do fundo que não estão relacionados com be-
nefícios aos empregados, por exemplo, contas a pagar e outros exigí-
veis e passivos resultantes dos instrumentos financeiros derivativos. 

 

115. Quando os ativos do plano incluem apólices de seguro ele-
gíveis, que correspondem exatamente ao montante e o prazo de partes 
ou da totalidade dos benefícios devidos do plano, o valor justo dessas 
apólices de seguro deve ser considerado como o valor presente das 
respectivas obrigações (sujeito a qualquer redução necessária se os 
montantes a receber, segundo as apólices de seguro, não forem inte-
gralmente recuperáveis). 

 

Reembolsos 
 

116. Quando, e somente quando, for praticamente certo que a ou-
tra parte reembolsará total ou parcialmente os gastos necessários para 
liquidar obrigação de benefício definido, a entidade deve: 

(a) reconhecer seu direito ao reembolso como ativo separado. A 
entidade deve mensurar o ativo pelo valor justo; 

(b) separar e reconhecer as variações no valor justo de seu direito 
ao reembolso da mesma forma que para mudanças no valor justo de 
ativos do plano (ver itens 124 e 125). Os componentes de custo de 
benefício definido reconhecidos de acordo com o item 120 podem ser 
reconhecidos pelo valor líquido dos montantes relativos a variações no 
valor contábil do direito ao reembolso. 

 
117. Algumas vezes, a entidade está em condições de procurar 

outra parte, tal como uma seguradora, para pagar parte ou a totalidade 
dos gastos necessários para liquidar uma obrigação de benefício defi-
nido. Apólices de seguro elegíveis, como definidas no item 8, são 
ativos do plano. A entidade deve contabilizar apólices de seguro ele-
gíveis da mesma maneira que os outros ativos do plano e não deve 
aplicar o item 116 (ver itens 46 a 49 e 115). 

 
118. Quando a apólice de seguro detida pela entidade não é uma 

apólice de seguro elegível, essa apólice de seguro não será um ativo 
do plano. O item 116 é relevante para tais casos: a entidade reconhece 
seu direito ao reembolso, de acordo com a apólice de seguro, como 
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ativo separado e não como dedução, ao determinar o déficit ou supe-
rávit do benefício definido. O item 140(b) exige que a entidade divul-
gue breve descrição da ligação entre o direito a reembolso e a respec-
tiva obrigação. 

 
119. Se o direito ao reembolso decorrer de apólice de seguro que 

corresponde exatamente ao montante e ao prazo de parte ou totalidade 
dos benefícios devidos, conforme o plano de benefício definido, o 
valor justo do direito de reembolso é considerado como sendo o valor 
presente da respectiva obrigação (condicionado a qualquer redução 
necessária se o reembolso não for integralmente recuperável). 

 
Componentes de custo de benefício definido 
 
120. A entidade deve reconhecer os componentes de custo de be-

nefício definido, exceto na medida em que outra Norma exigir ou 
permitir sua inclusão no custo de ativo, da seguinte maneira: 

(a) custo do serviço (ver itens 66 a 112) no resultado; 

(b) os juros líquidos sobre o valor líquido de passivo (ativo) de 
benefício definido (ver itens 123 a 126) no resultado; e 

(c) remensurações do valor líquido de passivo (ativo) de benefício 
definido (ver itens 127 a 130) em outros resultados abrangentes. 

 
121. Outras normas exigem a inclusão de alguns custos de bene-

fício a empregados como custo de ativos, tais como estoques e imobi-
lizado (ver NBC TG 16 e NBC TG 27). Quaisquer custos de benefí-
cios pós-emprego incluídos no custo desses ativos devem considerar a 
proporção apropriada dos componentes listados no item 120. 

 
122. Remensurações do valor líquido de passivo (ativo) de bene-

fício definido reconhecidas em outros resultados abrangentes não de-
vem ser reclassificadas para o resultado no período subsequente. Con-
tudo, a entidade pode transferir esses montantes reconhecidos em ou-
tros resultados abrangentes dentro do patrimônio líquido. 

 
Juros líquidos sobre o valor líquido de passivo (ativo) 
de benefício definido 
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123. Os juros líquidos sobre o valor líquido de passivo (ativo) de 
benefício definido devem ser determinados multiplicando-se o valor 
líquido de passivo (ativo) de benefício definido pela taxa de desconto 
especificada no item 83, ambos conforme determinados no início do 
período a que se referem as demonstrações contábeis, levando em 
consideração quaisquer mudanças no valor líquido de passivo (ativo) 
de benefício definido durante o período em razão de pagamentos de 
contribuições e benefícios. 

 
124. Os juros líquidos sobre o valor líquido de passivo (ativo) de 

benefício definido podem ser vistos como compreendendo receita de 
juros sobre ativos do plano, custo de juros sobre a obrigação de bene-
fício definido e juros sobre o efeito do teto de ativo (asset ceiling) 
mencionado no item 64. 

 
125. A receita de juros sobre ativos do plano é o componente de 

retorno sobre os ativos do plano e deve ser determinada multiplicando-
se o valor justo dos ativos do plano pela taxa de desconto especificada 
no item 83, ambos conforme determinados no início do período a que 
se referem as demonstrações contábeis, levando em consideração 
quaisquer mudanças nos ativos do plano durante o período em razão 
de contribuições e pagamentos de benefícios. A diferença entre a re-
ceita de juros sobre ativos do plano e o retorno sobre ativos do plano 
deve ser incluída na remensuração do valor líquido de passivo (ativo) 
de benefício definido. 

 
126. Os juros sobre o efeito do teto de ativo (asset ceiling) são 

parte da mudança total no efeito do teto de ativo (asset ceiling) e são 
determinados multiplicando-se o efeito do teto de ativo (asset ceiling) 
pela taxa de desconto especificada no item 83, ambos conforme de-
terminados no início do período a que se referem as demonstrações 
contábeis. A diferença entre esse montante e a mudança total no efeito 
do teto de ativo (asset ceiling) deve ser incluída na remensuração do 
valor líquido de passivo (ativo) de benefício definido. 

 
Remensurações do valor líquido de passivo (ativo) de 
benefício definido líquido 
 
127. Remensurações do valor líquido de passivo (ativo) de bene-

fício definido compreendem: 
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(a) ganhos e perdas atuariais (ver item 128 e 129); 

(b) o retorno sobre os ativos do plano (ver item 130), excluindo 
montantes incluídos nos juros líquidos sobre o valor líquido de passi-
vo (ativo) de benefício definido (ver item 125); e 

(c) qualquer mudança no efeito do teto de ativo (asset ceiling) ex-
cluindo montantes incluídos nos juros líquidos sobre o valor líquido 
de passivo (ativo) de benefício definido (ver item 126). 

 
128. Ganhos e perdas atuariais resultam de aumentos ou reduções 

no valor presente da obrigação de benefício definido em razão de mu-
danças em premissas atuariais e os ajustes pela experiência. As causas 
de ganhos e perdas atuariais incluem, por exemplo: 

(a) aumentos e reduções inesperadas nas taxas de mortalidade e 
rotatividade de empregados, antecipação de aposentadoria ou aumento 
nos salários, benefícios (se os termos formais ou construtivos do plano 
estabelecerem aumentos de benefícios inflacionários) ou custos médi-
cos; 

(b) o efeito de mudanças nas premissas em relação às opções de 
pagamento de benefícios; 

(c) o efeito de mudanças nas estimativas de rotatividade futura de 
empregados, aposentadoria antecipada ou mortalidade, ou de aumen-
tos nos salários, benefícios (se os termos formais ou construtivos do 
plano estabelecerem aumentos de benefícios inflacionários) ou custos 
médicos; e 

(d) o efeito de mudanças na taxa de desconto. 
 

129. Os ganhos e as perdas atuariais não devem incluir as altera-
ções no valor presente da obrigação de benefício definido ocorrido em 
razão da introdução, alteração, redução (encurtamento / curtailment) 
ou liquidação do plano de benefício definido ou alterações nos benefí-
cios devidos de acordo com o plano de benefício definido. Referidas 
alterações resultam em custo do serviço passado ou em ganhos ou 
perdas na liquidação. 

 

130. Na determinação do retorno sobre os ativos do plano, a enti-
dade deve deduzir os custos de gestão dos ativos do plano e quaisquer 
impostos devidos pelo próprio plano, exceto impostos incluídos nas 
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premissas atuariais utilizadas para mensurar a obrigação de benefício 
definido (item 76). Outros custos de administração não devem ser 
deduzidos do retorno sobre os ativos do plano. 

 

Apresentação 
 

Compensação 
 

131. A entidade pode compensar um ativo referente a um plano 
com um passivo referente a outro plano quando, e somente quando, a 
entidade: 

(a) tem o direito legal para utilizar o excedente do plano para li-
quidar obrigações de outro plano; e 

(b) tem a intenção de liquidar as obrigações em base líquida ou 
pretende liquidar, simultaneamente, o excedente do plano contra a 
obrigação de outro plano. 

 

132. Os critérios de compensação são semelhantes aos estabele-
cidos para os instrumentos financeiros na NBC TG 39 – Instrumentos 
Financeiros: Apresentação. 

 

Distinção entre circulante e não circulante 
 

133. As entidades normalmente distinguem ativos e passivos cir-
culantes de ativos e passivos não circulantes. Esta Norma não especi-
fica se a entidade deve distinguir a parcela circulante e não circulante 
de ativos e passivos provenientes de benefícios pós-emprego. 

 

Componente financeiro de custo de benefício definido 
 

134. O item 120 exige que a entidade reconheça o custo do servi-
ço e os juros líquidos sobre o valor líquido de passivo (ativo) de bene-
fício definido em resultado. Esta Norma não especifica como a enti-
dade deve apresentar o custo do serviço e os juros líquidos sobre o 
valor líquido de passivo (ativo) de benefício definido. A entidade deve 
apresentar esses componentes de acordo com o estabelecido na NBC 
TG 26. 

 
Divulgação 
 
135. A entidade deve divulgar informações que: 
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(a) expliquem as características de seus planos de benefício defi-
nido e os riscos a eles associados (ver item 139); 

(b) identifiquem e expliquem os montantes em suas demonstra-
ções contábeis decorrentes de seus planos de benefício definido (ver 
itens 140 a 144); e 

(c) descrevam como seus planos de benefício definido podem afe-
tar o valor, o prazo e a incerteza dos fluxos de caixa futuros da entida-
de (ver itens 145 a 147). 

 
136. Para atingir os propósitos do item 135, a entidade deve con-

siderar todos os seguintes itens: 

(a) o nível de detalhamento necessário para atender aos requisitos 
de divulgação; 

(b) o quanto de ênfase se deve dar a cada um dos diversos requisitos; 

(c) o quanto de agregação ou desagregação se deve efetuar; e 

(d) se os usuários das demonstrações contábeis necessitam de in-
formações adicionais para avaliar as informações quantitativas divul-
gadas. 

 
137. Se as divulgações efetuadas de acordo com os requisitos 

desta Norma e de outras normas forem insuficientes para atingir os 
objetivos do item 135, a entidade deve divulgar informações adicio-
nais necessárias para alcançar esses objetivos. Por exemplo, a entidade 
pode apresentar uma análise do valor presente da obrigação de benefí-
cio definido que distinga a natureza, as características e os riscos da 
referida obrigação. Essa divulgação pode fazer distinção: 

(a) entre montantes devidos a participantes ativos, inativos e pen-
sionistas; 

(b) entre benefícios com direito adquirido (vested) e benefícios 
acumulados, mas sem direito adquirido (not vested); 

(c) entre benefícios condicionais, montantes atribuíveis a futuros 
aumentos salariais e outros benefícios. 

 
138. A entidade deve avaliar se a totalidade ou parte das divulga-

ções deve ser desagregada para distinguir planos ou grupos de planos 
com riscos significativamente diferentes. Por exemplo, a entidade 
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pode efetuar divulgações desagregadas sobre planos, mostrando uma 
ou mais das seguintes características: 

(a) diferentes localizações geográficas; 

(b) diferentes características, tais como planos de previdência de 
salário fixo, planos de previdência de salário final ou planos de assis-
tência médica pós-emprego; 

(c) diferentes ambientes regulatórios; 

(d) diferentes segmentos; 

(e) diferentes modalidades de financiamento (por exemplo, total-
mente não custeado, total ou parcialmente custeado). 

 
Características dos planos de benefício definido e 
riscos a eles associados 
 
139. A entidade deve divulgar: 

(a) informações sobre as características de seus planos de benefí-
cio definido, incluindo: 

(i) natureza dos benefícios fornecidos pelo plano (por e-
xemplo, plano de benefício definido de salário final ou plano ba-
seado em contribuição com garantia); 

(ii)  descrição da estrutura regulatória na qual o plano opera, 
como, por exemplo, o nível de quaisquer requisitos mínimos de 
custeios, e qualquer efeito da estrutura regulatória sobre o plano, 
como, por exemplo, o teto de ativo (asset ceiling) (ver item 64); 

(iii)  descrição da responsabilidade de qualquer outra entida-
de pela governança do plano, tais como responsabilidades de ad-
ministradores e conselheiros do plano;  

(b) descrição dos riscos aos quais o plano expõe a entidade, vol-
tada para quaisquer riscos incomuns, específicos da entidade ou espe-
cíficos do plano, e de quaisquer concentrações de risco significativas. 
Por exemplo, se os ativos do plano estiverem investidos principalmen-
te em uma classe de investimentos, como, por exemplo, imóveis, o 
plano poderá expor a entidade a uma concentração de risco do merca-
do imobiliário; 
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(c) descrição de quaisquer alterações, redução (encurtamen-
to/curtailment) e liquidações do plano. 

 
Explicação de valores das demonstrações contábeis 
 
140. A entidade deve fornecer uma conciliação entre o saldo de 

abertura e o saldo de fechamento para cada um dos itens a seguir, se 
aplicáveis: 

(a) o valor líquido de passivo (ativo) de benefício definido, apre-
sentando conciliações separadas para: 

(i) ativos do plano; 

(ii)  o valor presente da obrigação de benefício definido; 

(iii)  o efeito do teto de ativo (asset ceiling); 

(b) quaisquer direitos a reembolso. A entidade deve também apre-
sentar a relação entre qualquer direito a reembolso e a obrigação cor-
respondente. 

 
141. Cada conciliação listada no item 140 deve apresentar cada 

um dos itens a seguir, se aplicáveis: 

(a) custo do serviço corrente; 

(b) receita ou despesa de juros; 

(c) remensurações do valor líquido de passivo (ativo) de benefício 
definido líquido, apresentando separadamente: 

(i) o retorno sobre os ativos do plano, excluindo valores de 
juros considerados em (b); 

(ii)  ganhos e perdas atuariais decorrentes de mudanças nas 
premissas demográficas (ver item 76(a)); 

(iii)  ganhos e perdas atuariais decorrentes de mudanças nas 
premissas financeiras (ver item 76(b)); 

(iv) mudanças no efeito limitador de ativo de benefício de-
finido líquido ao teto de ativo (asset ceiling), excluindo valores 
de juros considerados em (b). A entidade deve divulgar também 
como determinou o benefício econômico máximo disponível, ou 
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seja, se esses benefícios seriam na forma de reembolso, reduções 
nas contribuições futuras ou a combinação de ambas; 

(d) custo do serviço passado e ganhos e perdas resultantes de li-
quidações. Conforme permite o item 100, o custo do serviço passado e 
ganhos e perdas decorrentes de liquidações não precisam ser destaca-
dos se estes ocorrerem de forma simultânea; 

(e) o efeito de mudanças nas taxas de câmbio; 

(f) contribuições feitas para o plano, apresentando separadamente 
aquelas efetuadas pelo empregador e pelos participantes do plano; 

(g) pagamentos provenientes do plano, apresentando separada-
mente o montante pago referente a quaisquer liquidações; 

(h) os efeitos de combinações e alienações de negócios. 
 
142. A entidade deve alocar o valor justo dos ativos do plano em 

classes que distingam a natureza e o risco desses ativos, subdividindo 
cada classe de ativos do plano entre aquelas que possuem valor de 
mercado cotado em mercado ativo (tal como definido na NBC TG 46 
– Mensuração do Valor Justo) e aquelas que não têm. Por exemplo, 
considerando-se o nível de divulgação requerido no item 136, a enti-
dade pode distinguir entre: 

(a) caixa e equivalentes de caixa; 

(b) instrumentos patrimoniais (segregados por tipo de setor, porte 
da empresa, geografia, etc.); 

(c) instrumentos de dívida (segregados por tipo de emissor, quali-
dade do crédito, geografia, etc.); 

(d) imóveis (segregados por geografia, etc.); 

(e) instrumentos derivativos (segregados por tipo de risco subja-
cente especificado em contrato, por exemplo, contratos de taxa de 
juros, contratos de câmbio, contratos de ações, contratos de crédito, 
swaps de longevidade, etc.); 

(f) fundos de investimento (segregados por tipo de fundo); 

(g) títulos lastreados em ativos; e 

(h) dívida estruturada. 
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143. A entidade deve divulgar o valor justo dos instrumentos fi-
nanceiros de sua própria emissão mantidos como ativos do plano e o 
valor justo de ativos do plano que sejam imóveis ocupados pela enti-
dade ou outros ativos por ela utilizados. 

 
144. A entidade deve divulgar as premissas atuariais significati-

vas utilizadas para determinar o valor presente da obrigação de bene-
fício definido (ver item 76). Referida divulgação deve ser em termos 
absolutos (por exemplo, como porcentagem absoluta, e não apenas 
como margem entre diferentes porcentagens ou outras variáveis). 
Quando a entidade elaborar divulgações totais por agrupamento de 
planos, ela deve fornecer essas divulgações na forma de médias pon-
deradas ou na forma de faixas restritas. 

 
Montante, prazo e incerteza de fluxos de caixa futuros 
 
145. A entidade deve divulgar: 

(a) análise de sensibilidade para cada premissa atuarial significa-
tiva (divulgadas em conformidade com o item 144) no final do perío-
do a que se referem as demonstrações contábeis, demonstrando como 
a obrigação de benefício definido teria sido afetada por mudanças em 
premissa atuarial relevante que eram razoavelmente possíveis naquela 
data; 

(b) métodos e premissas utilizados na elaboração das análises de 
sensibilidade exigidas por (a) e as limitações desses métodos; 

(c) mudanças, em relação ao período anterior, nos métodos e 
premissas utilizados na elaboração das análises de sensibilidade e as 
razões dessas mudanças. 

 
146. A entidade deve divulgar uma descrição de quaisquer estraté-

gias de confrontação de ativos / passivos utilizadas pelo plano ou pela 
entidade patrocinadora, incluindo o uso de anuidades e outras técnicas, 
tais como swaps de longevidade, para gerenciamento do risco. 

 
147. Para fornecer uma indicação do efeito do plano de benefício de-

finido sobre os seus fluxos de caixa futuros, a entidade deve divulgar: 

(a) descrição de quaisquer acordos de custeio e política de custe-
amento que afetem contribuições futuras; 
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(b) contribuições esperadas ao plano para o próximo período das 
demonstrações contábeis; 

(c) informações sobre o perfil de vencimento da obrigação de be-
nefício definido. Isto inclui a duração média ponderada da obrigação 
de benefício definido e pode incluir outras informações sobre os pra-
zos de distribuição de pagamentos de benefícios, tais como uma análi-
se de vencimentos dos pagamentos de benefícios. 

 
Planos multiempregadores 
 
148. Caso participe de plano de benefício definido multiempre-

gador, a entidade deve divulgar: 

(a) descrição dos acordos de custeio, incluindo o método utilizado 
para determinar a taxa de contribuições da entidade e quaisquer requi-
sitos mínimos de custeio; 

(b) descrição da medida em que a entidade pode ser responsável 
perante o plano por obrigações de outras entidades, em conformidade 
com os termos e condições do plano multiempregador; 

(c) descrição de qualquer alocação convencionada de déficit ou 
superávit sobre: 

(i) o encerramento do plano; ou 

(ii)  a saída do plano por parte da entidade. 

(d) caso a entidade contabilize esse plano como se este fosse pla-
no de contribuição definida de acordo com o item 34, a entidade deve 
divulgar o seguinte, complementarmente às informações exigidas por 
(a) a (c), ao invés das informações exigidas pelos itens 139 a 147: 

(i) o fato de que o plano é um plano de benefício definido; 

(ii)  a razão pela qual não estão disponíveis informações su-
ficientes para permitir que a entidade contabilize o plano como 
um plano de benefício definido; 

(iii)  as contribuições esperadas para o plano para o próximo 
período das demonstrações contábeis; 

(iv) informações sobre qualquer déficit ou superávit no pla-
no que possa afetar o valor de contribuições futuras, incluindo a 
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base utilizada para determinar o déficit ou superávit e as implica-
ções, se houver, para a entidade; 

(v) uma indicação do nível de participação da entidade no 
plano em comparação com outras entidades participantes. Exem-
plos de medidas que podem fornecer essa indicação incluem a 
proporção da entidade sobre as contribuições totais ao plano ou a 
proporção da entidade sobre o número total de participantes ati-
vos, participantes aposentados e antigos participantes com direito 
a benefícios, se essas informações estiverem disponíveis. 
 
Planos de benefício definido que compartilham riscos entre várias 

entidades sob controle comum 
 
149. Caso a entidade participe de plano de benefício definido que 

compartilhar os riscos entre entidades sob controle comum, ela deve 
divulgar: 

(a) o acordo contratual ou política conveniada para a cobrança do 
custo líquido de benefício definido ou o fato de que referida política 
não exista; 

(b) a política de determinação da contribuição a ser paga pela en-
tidade; 

(c) se a entidade contabilizar uma alocação do custo líquido de 
benefício definido, conforme indicado no item 41, todas as informa-
ções sobre o plano como um todo exigidas pelos itens 135 a 147; 

(d) se a entidade contabilizar a contribuição a pagar no período, 
conforme indicado no item 41, as informações sobre o plano como um 
todo exigidas pelos itens 135 a 137, 139, 142 a 144 e 147(a) e (b). 

 
150. As informações exigidas pelo item 149(c) e (d) podem ser 

divulgadas por meio de referência cruzada com divulgações nas de-
monstrações contábeis de outra entidade de grupo se: 

(a) as demonstrações contábeis desse grupo de entidade identifi-
carem e divulgarem separadamente as informações exigidas sobre o 
plano; e 

(b) as demonstrações contábeis desse grupo de entidade estiverem 
disponíveis a usuários das demonstrações contábeis sob os mesmos 
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termos que as demonstrações contábeis da entidade e ao mesmo tem-
po, ou antes, que as demonstrações contábeis da entidade. 

 
Requisitos de divulgação em outras normas 
 
151. Quando exigido pela NBC TG 05 (R2), a entidade deve di-

vulgar informações sobre: 

(a) transações com partes relacionadas com planos de benefícios 
pós-emprego; e 

(b) benefícios pós-emprego para o pessoal-chave da administra-
ção. 

 
152. Quando exigido pela NBC TG 25, a entidade deve divulgar 

informações sobre passivos contingentes decorrentes de obrigações de 
benefícios pós-emprego. 

 
Outros benefícios de longo prazo a empregados 
 
153. Outros benefícios de longo prazo a empregados incluem i-

tens como, por exemplo, os seguintes, se a entidade não espera que 
sejam integralmente liquidados em até doze meses após o período a 
que se referem as demonstrações contábeis em que os empregados 
prestarem os respectivos serviços: 

(a) ausências remuneradas de longo prazo, como, por exemplo, 
licença por tempo de serviço ou licença sabática; 

(b) jubileu ou outros benefícios por tempo de serviço; 

(c) benefícios de invalidez de longo prazo; 

(d) participação nos lucros e bônus; e 

(e) remuneração diferida. 
 
154. A mensuração de outros benefícios de longo prazo a empre-

gados não está normalmente sujeita ao mesmo grau de incerteza que a 
mensuração de benefícios pós-emprego. Por essa razão, esta Norma 
requer um método simplificado de contabilização no caso de outros 
benefícios de longo prazo a empregados. Diferentemente da contabili-
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zação exigida para benefícios pós-emprego, esse método não deve 
reconhecer remensurações em outros resultados abrangentes. 

 

Reconhecimento e mensuração 
 

155. Ao reconhecer e mensurar o superávit ou déficit em outro 
plano de benefícios de longo prazo a empregados, a entidade deve 
aplicar os itens 56 a 98 e 113 a 115. A entidade deve aplicar os itens 
116 a 119 no reconhecimento e mensuração de qualquer direito a re-
embolso. 

 

156. Para outros benefícios de longo prazo a empregados, a enti-
dade deve reconhecer o montante líquido dos seguintes valores em 
resultado, exceto se outra norma exigir ou permitir a inclusão no custo 
de ativo: 

(a) custo do serviço (ver itens 66 a 112); 
(b) juros líquidos sobre o valor líquido de passivo (ativo) de bene-

fício definido (ver itens 123 a 126); e 
(c) remensurações do valor líquido de passivo (ativo) de benefício 

definido (ver itens 127 a 130). 
 

157. Uma forma de outros benefícios de longo prazo a empregados 
é o benefício de invalidez de longo prazo. Se o nível de benefício de-
pender do tempo de serviço, a obrigação surge a partir da prestação do 
serviço. A mensuração dessa obrigação reflete a probabilidade de que o 
pagamento venha a ser exigido e a duração de tempo pela qual se espera 
que o pagamento seja feito. Se o nível de benefício for o mesmo para 
qualquer empregado inválido, independentemente do tempo de serviço, 
o custo esperado desses benefícios é reconhecido quando o evento que 
gera o benefício de longo prazo de invalidez ocorrer. 

 

Divulgação 
 

158. Embora esta Norma não exija divulgações específicas sobre 
outros benefícios de longo prazo aos empregados, outras normas po-
dem requerer tais divulgações. Por exemplo, a NBC TG 05 requer 
divulgações sobre benefícios a empregados para os administradores da 
entidade. A NBC TG 26 requer a divulgação das despesas de benefí-
cios a empregados. 
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Benefícios rescisórios 
 

159. Esta Norma trata de benefícios rescisórios separadamente de 
outros benefícios a empregados, porque o evento gerador da obrigação 
é a rescisão do contrato de trabalho e não a prestação do serviço pelo 
empregado. Benefícios rescisórios resultam da decisão da entidade de 
rescindir o contrato de trabalho ou da decisão do empregado de aceitar 
uma oferta de benefícios por parte da entidade em troca da rescisão do 
contrato de trabalho. 

 

160. Benefícios rescisórios não incluem benefícios aos emprega-
dos decorrentes da rescisão do contrato de trabalho a pedido do em-
pregado sem uma oferta da entidade ou como resultado de aposenta-
doria compulsória, uma vez que esses benefícios são benefícios pós-
emprego. Algumas entidades fornecem um nível menor de benefício 
para rescisão do contrato de trabalho a pedido do empregado (na es-
sência, benefício pós-emprego) do que para a rescisão do contrato de 
trabalho a pedido da entidade. A diferença entre o benefício fornecido 
pela rescisão do contrato de trabalho a pedido do empregado e o bene-
fício maior fornecido por rescisão a pedido da entidade constitui bene-
fício rescisório. 

 

161. A forma do benefício ao empregado não determina se ele é 
fornecido em troca de serviço ou em troca da rescisão do contrato de 
trabalho do empregado. Benefícios rescisórios são tipicamente paga-
mentos em parcela única, mas, algumas vezes, incluem também: 

(a) melhoria de benefícios pós-emprego, seja indiretamente, por 
meio de plano de benefícios aos empregados, ou diretamente; 

(b) salário até o final do período de aviso específico, se o empre-
gado não mais prestar serviços que proporcionem benefícios econômi-
cos à entidade. 

 

162. Indicadores de que um benefício a empregados é fornecido 
em troca de serviços incluem os seguintes: 

(a) o benefício depende da prestação de serviços futuros (incluin-
do benefícios que aumentam se serviços adicionais forem prestados); 

(b) o benefício é fornecido de acordo com os termos de plano de 
benefícios a empregados. 

 

163. Alguns benefícios rescisórios são fornecidos de acordo com 
os termos de plano de benefícios a empregados existente. Por exem-
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plo, eles podem ser especificados por lei, pelo contrato de trabalho ou 
por acordo sindical, ou podem ser implícitos como resultado da práti-
ca passada da entidade de fornecer benefícios similares. Como outro 
exemplo, se a entidade disponibiliza uma oferta de benefícios, por 
mais do que um curto período, ou se exista mais do que um curto pe-
ríodo entre a oferta e a data esperada de efetiva rescisão, a entidade 
considera se estabeleceu novo plano de benefícios aos empregados e, 
assim, se os benefícios oferecidos em razão desse plano são benefícios 
rescisórios ou benefícios pós-emprego. Benefícios a empregados for-
necidos de acordo com os termos de plano de benefícios a empregados 
são benefícios rescisórios se resultarem da decisão da entidade de 
rescindir o contrato de trabalho do empregado e não dependerem da 
prestação de serviços futuros. 

 

164. Alguns benefícios a empregados são fornecidos independen-
temente do motivo do desligamento do empregado. O pagamento des-
ses benefícios é certo (sujeito a quaisquer requisitos de aquisição de 
direito ou de serviço mínimo), mas o momento desse pagamento é 
incerto. Embora esses benefícios sejam descritos, em alguns países, 
como indenizações rescisórias ou gratificações por desligamento, eles 
são benefícios pós-emprego, e não benefícios rescisórios, e a entidade 
deve contabilizá-los como benefícios pós-emprego. 

 

Reconhecimento 
 

165. A entidade deve reconhecer um passivo e uma despesa com 
benefícios rescisórios no momento que ocorrer primeiro dentre as 
seguintes datas: 

(a) quando a entidade não mais puder cancelar a oferta desses be-
nefícios; e 

(b) quando a entidade reconhecer os custos de reestruturação que 
estiver no alcance da NBC TG 25 e envolver o pagamento de benefí-
cios rescisórios. 

 

166. Para benefícios rescisórios devidos em razão da decisão do 
empregado de aceitar uma oferta de benefícios em troca da rescisão do 
contrato de trabalho, o momento em que a entidade não pode mais 
cancelar a oferta desses benefícios é a data que ocorrer primeiro dentre 
as seguintes opções: 

(a) quando o empregado aceita a oferta; 
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(b) quando uma restrição (por exemplo, exigência legal, regulató-
ria ou contratual ou outra restrição) sobre a capacidade da entidade de 
cancelar a oferta passar a ter efeito. Isto se daria no momento em que a 
oferta fosse feita, se a restrição existisse no momento da oferta. 

 

167. Para benefícios rescisórios devidos como resultado da deci-
são da entidade em rescindir o contrato de trabalho do empregado, a 
entidade não pode mais cancelar a oferta quando tiver comunicado aos 
empregados afetados um plano de rescisão que atenda a todos os crité-
rios seguintes: 

(a) as medidas necessárias para a conclusão do plano indicam ser 
improvável que serão feitas mudanças significativas no plano; 

(b) o plano identifica o número de empregados cujo contrato de 
trabalho deve ser rescindido, suas classificações de cargo ou funções e 
suas localizações (mas o plano não necessita identificar cada empre-
gado individualmente) e a data de conclusão esperada; 

(c) o plano estabelece os benefícios rescisórios que os emprega-
dos receberão, em detalhes suficientes de forma que os empregados 
possam determinar o tipo e o montante dos benefícios que receberão 
quando seu contrato de trabalho for rescindido. 

 

168. Quando a entidade reconhecer benefícios rescisórios, ela 
pode ter também a necessidade de contabilizar uma alteração ou redu-
ção (encurtamento/curtailment) em outros benefícios a empregados 
(ver item 103). 

 

Mensuração 
 

169. A entidade deve mensurar benefícios rescisórios no reco-
nhecimento inicial, mensurando e reconhecendo mudanças subsequen-
tes, de acordo com a natureza do benefício a empregados, ficando 
evidente que os benefícios rescisórios são uma melhoria de benefícios 
pós-emprego, a entidade deve aplicar os requisitos para benefícios 
pós-emprego. Do contrário: 

(a) se a entidade espera que os benefícios rescisórios sejam inte-
gralmente liquidados em até doze meses após o período a que se refe-
rem as demonstrações contábeis em que o benefício rescisório for 
reconhecido, ela deve aplicar os requisitos para benefícios de curto 
prazo a empregados; 
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(b) se a entidade não espera que os benefícios rescisórios sejam 
integralmente liquidados em até doze meses após o período a que se 
referem as demonstrações contábeis, a entidade deve aplicar os requi-
sitos para outros benefícios de longo prazo a empregados. 

 
170. Dado que benefícios rescisórios não são fornecidos em troca 

de serviços, os itens 70 a 74 relativos à atribuição do benefício a perí-
odos de serviço não são relevantes. 

 
Exemplo ilustrativo dos itens 159 a 170 
 
Contexto 
 
Em virtude de aquisição recente, a entidade planeja fechar uma fá-

brica dentro de dez meses e, naquela ocasião, rescindir os contratos de 
trabalho de todos os empregados restantes da fábrica. Como necessita do 
conhecimento dos empregados da fábrica para cumprir alguns contratos, 
a entidade anuncia um plano de rescisão, nos seguintes termos. 

 
Cada empregado que permanecer e prestar serviços até o fecha-

mento da fábrica receberá, na data do desligamento, o pagamento em 
dinheiro de $ 30.000. Empregados que saírem antes do fechamento da 
fábrica receberão $ 10.000. 

 
A fábrica possui 120 empregados. No momento do anúncio do 

plano, a entidade espera que 20 deles saiam antes do fechamento. Por-
tanto, as saídas de caixas totais esperadas em virtude do plano são de $ 
3.200.000 (ou seja, 20 * $ 10.000 + 100 * $ 30.000). Conforme exige 
o item 160, a entidade deve contabilizar benefícios fornecidos em 
troca da rescisão do contrato de trabalho como benefícios rescisórios, 
e contabilizar benefícios fornecidos em troca de serviços como benefí-
cios de curto prazo aos empregados. 

 
Benefícios rescisórios 
 
O benefício fornecido em troca da rescisão dos contratos de tra-

balho é de $ 10.000. Este é o valor que a entidade teria de pagar ao 
rescindir os contratos de trabalho, independentemente de os emprega-
dos permanecerem e prestarem serviços até o fechamento da fábrica 
ou saírem antes do seu fechamento. Embora os empregados possam 



 1064 

sair antes do fechamento da fábrica, a rescisão do contrato de trabalho 
de todos os empregados é resultado da decisão da entidade de fechar a 
fábrica e dispensar seus empregados (ou seja, todos os empregados 
deixarão o emprego quando a fábrica for fechada). Portanto, a entida-
de reconhece um passivo de $ 1.200.000 (ou seja, 120 * $ 10.000) 
pelos benefícios rescisórios fornecidos de acordo com o plano de be-
nefícios aos empregados quando o plano de rescisão for anunciado ou 
quando a entidade reconhecer os custos de reestruturação associados 
ao fechamento da fábrica, na data que ocorrer primeiro. 

 
Benefícios fornecidos em troca de serviços 
 

Os benefícios adicionais que os empregados receberão se presta-
rem serviços durante todo o período de dez meses são obtidos em 
troca de serviços prestados ao longo desse período. Estes benefícios 
devem ser contabilizados pela entidade como benefícios de curto pra-
zo aos empregados porque espera liquidá-los em até doze meses após 
o período a que se referem as demonstrações contábeis. Neste exem-
plo, o desconto a valor presente não é necessário, de modo que a des-
pesa de $ 200.000 (ou seja, $ 2.000.000 ÷ 10) é reconhecida a cada 
mês durante o período de serviço de dez meses, com o correspondente 
aumento no valor contábil do passivo. 

 

Divulgação 
 

171. Embora esta Norma não exija divulgações específicas sobre 
benefícios rescisórios, outras normas emitidas pelo CFC podem exigir 
tais divulgações. Por exemplo, a NBC TG 05 exige divulgações sobre 
os benefícios rescisórios de administradores da entidade. A NBC TG 
26 exige a divulgação das despesas de benefícios aos empregados. 

 

Disposições transitórias 
 

172. (Eliminado). 
 

173. A entidade deve aplicar esta Norma de forma retrospectiva, 
de acordo com a NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Es-
timativa e Retificação de Erro, exceto nas seguintes situações: 

(a) a entidade não precisa ajustar o valor contábil de ativos não 
alcançados por esta Norma em razão das mudanças em custos de be-
nefícios a empregados que foram incluídos no valor contábil antes da 
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data de aplicação inicial. A data de aplicação inicial é o início do perí-
odo anterior mais antigo apresentado na primeira demonstração contá-
bil em que a entidade adotar esta Norma; 

(b) em demonstrações contábeis referentes a exercícios sociais i-
niciados antes de 1º de janeiro de 2014, a entidade não precisa apre-
sentar informações comparativas para as divulgações exigidas pelo 
item 145 sobre a sensibilidade da obrigação de benefício definido. 

 
174 a 176. Eliminados. (3) 

 
177. A entidade deve aplicar as alterações a esta norma desde o 

início do primeiro período comparativo apresentado nas demonstra-
ções contábeis nas quais a entidade aplicar essas alterações. Qualquer 
ajuste decorrente da aplicação das alterações deve ser reconhecido em 
resultados acumulados no início desse período. (3) 

 
Em razão dessas alterações, as disposições não alteradas desta 

Norma são mantidas e a sigla da NBC TG 33 (R1), publicada no 
DOU, Seção I, de 1º-12-2014, passa a ser NBC TG 33 (R2). 

 
As alterações desta Norma entram em vigor na data de sua publi-

cação, aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro 
de 2016. 

 
Brasília, 23 de outubro de 2015. 
 
José Martonio Alves Coelho – Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Publicada no DOU, de 30-01-2013. 
(2) Alterações introduzidas pela NBC TG 33 (R1), publicada no DOU de 1º-12-2014. 
(3) Alterações introduzidas pela NBC TG 33 (R2), publicada no DOU de 06-11-2015. 
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Apêndice A – Guia de Aplicação (Incluído pela NBC TG 33 (R1)) 
 
Este Apêndice é parte integrante da Norma. Ela descreve a aplicação dos itens 92 e 93 e tem a 
mesma autoridade de outras partes da Norma. 

 
A1.  Os requerimentos contábeis para as contribuições advindas dos empregados e de tercei-

ros são ilustradas no diagrama abaixo. 

Contribuições de empregados ou de terceiros 

Estabelecidos nos termos formais do plano (ou surgem 
de obrigação construtiva que vá além desses termos) 

Discricionário 

Atreladas ao serviço 

Redução do custo 
do serviço atribuí-
do a períodos de 
serviço (item 93 

(a)) 

Não atreladas ao 
serviço (por exemplo, 

redução de déficit) 

Depende do 
número de 

anos de servi-
ço 

Independe do 
número de anos 

de serviço 

Redução do custo 
do serviço no 

período em que o 
serviço seja presta-

do (item 93 (b)) 

Afetam novas 
mensurações (item 

93) 

Redução do custo do 
serviço, mediante o 
pagamento do plano 

(item 92) 

(1) A seta pontilhada significa que a entidade pode optar. 

(1) 
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NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 
NBC TG 35 (R2) – DEMONSTRAÇÕES SEPARADAS 

A letra R mais o número que identifica sua alteração (R1, R2, R3, ...) foi adicionada à sigla da 
Norma para identificar o número da consolidação e facilitar a pesquisa no site do CFC. As 
citações desta Norma em outras é identifica pela sua sigla sem a referência a R1, R2, R3, pois 
essas referências são sempre da norma em vigor, evitando, assim, que em cada alteração da 
norma não haja necessidade de se ajustar as citações em outras normas. 

Índice Item 
OBJETIVO 1 
ALCANCE 2 – 3 
DEFINIÇÕES 4 – 8 
ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES SEPARADAS 9 – 14 
DIVULGAÇÃO 15 – 17 

 
Objetivo 
 
1. O objetivo desta Norma é estabelecer o tratamento contábil e 

as divulgações requeridas para investimentos em controladas, em coli-
gadas e em empreendimentos controlados em conjunto, quando da ela-
boração de demonstrações separadas. 

 
Alcance 
 
2. Esta Norma deve ser aplicada na contabilização de investi-

mentos em controladas, em coligadas e em empreendimentos contro-
lados em conjunto, sempre quando a entidade investidora eleger, ou 
for requerida pela legislação local, a apresentar demonstrações separa-
das. 

 
3. Esta Norma não determina quais entidades devem elaborar 

demonstrações separadas. Ela deve ser aplicada sempre que a entidade 
elaborar demonstrações separadas que devem estar em consonância 
com as normas, interpretações e comunicados técnicos do CFC. 

 
Definições 
 
4. Os termos a seguir são utilizados nesta Norma com os seguin-

tes significados: 
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Demonstrações consolidadas são as demonstrações contábeis de um 
grupo por meio das quais os ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas, 
despesas e fluxos de caixa da sociedade controladora e de suas controla-
das são apresentados como se fossem uma única entidade econômica. 

 

Demonstrações separadas são aquelas apresentadas por uma en-
tidade, na qual a entidade pode eleger, sujeitos aos requisitos desta 
Norma, os investimentos em controlada, em empreendimento contro-
lado em conjunto e em coligada para contabilizar ao custo, de acordo 
com a NBC TG 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e 
Mensuração, ou usando o método da equivalência patrimonial, con-
forme descrito na NBC TG 18 – Investimento em Coligada, em Con-
trolada e em Empreendimento Controlado em Conjunto. (3) 

 

5. Os termos a seguir são definidos no Apêndice A da NBC TG 
36 – Demonstrações Consolidadas, Apêndice A da NBC TG 19 – 
Negócios em Conjunto e no item 3 da NBC TG 18: (3) 

• coligada 
• método da equivalência patrimonial (3) 
• controle de investida 
• grupo 
• entidade de investimento 
• controle conjunto 
• empreendimento controlado em conjunto 
• empreendedor que exerce controle conjunto 
• controlador 
• influência significativa 
• controlada (2) 
 

6. Demonstrações separadas são aquelas apresentadas adicio-
nalmente às demonstrações consolidadas ou adicionalmente às de-
monstrações contábeis de investidor que não possui investimentos em 
controlada, mas possui investimentos em coligada ou em empreendi-
mento controlado em conjunto em que os investimentos em coligada 
ou em empreendimento controlado em conjunto, conforme requerido 
pela NBC TG 18, devem ser contabilizados com base no método da 
equivalência patrimonial, exceto nas circunstâncias previstas nos itens 
8 e 8A. (3) 
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7. As demonstrações contábeis em que a entidade não possui in-
vestimentos em controlada, em coligada ou em empreendimento con-
trolado em conjunto não são consideradas demonstrações separadas. (3) 

 
8. A entidade que está dispensada, de acordo com o item 4(a) da 

NBC TG 36, de consolidar suas demonstrações contábeis, ou que está 
dispensada, de acordo com o item 17 da NBC TG 18, de aplicar o 
método da equivalência patrimonial, pode apresentar, se permitido 
legalmente, demonstrações separadas como sendo suas únicas de-
monstrações contábeis. 

 
8A. A entidade de investimento que seja obrigada, durante todo o 

período atual e todos os períodos comparativos apresentados, a aplicar 
a exceção à consolidação para todas as suas controladas de acordo 
com o item 31 da NBC TG 36, se for permitido legalmente, pode a-
presentar demonstrações separadas como suas únicas demonstrações 
contábeis. (2) 

 
8B. Quando da emissão desta Norma, a elaboração de demonstra-

ções separadas é uma opção da entidade. Não obstante, a entidade é 
requerida pela lei societária a apresentar demonstrações contábeis 
individuais. (2) 

 
Elaboração das demonstrações separadas 
 
9. As demonstrações separadas devem ser apresentadas de acor-

do com todas as normas, interpretações e comunicados técnicos do 
CFC aplicáveis, exceto conforme disposto no item 10. 

 
10. Quando a entidade elaborar demonstrações separadas, ela de-

ve contabilizar os seus investimentos em controladas, em coligadas e 
em empreendimentos controlados em conjunto com base em uma das 
seguintes alternativas, obedecida a legislação em vigor: (3) 

(a) ao custo histórico; 
(b) em consonância com a NBC TG 38; ou 
(c) utilizando o método da equivalência patrimonial, conforme 

descrito na NBC TG 18. 
 
A entidade deve aplicar as mesmas práticas contábeis para cada 

categoria de investimentos. Investimentos contabilizados ao custo ou 
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pelo método da equivalência patrimonial devem observar a NBC TG 
31 – Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Desconti-
nuada, quando forem classificados como mantidos para venda ou para 
distribuição (ou incluídos em grupo de ativos a ser alienado que seja 
classificado como mantido para venda ou para distribuição). A mensu-
ração de investimentos contabilizados em consonância com a NBC 
TG 38 não deve ser modificada nessas circunstâncias. (3) 

 
11. Se a entidade eleger, de acordo com o item 18 da NBC TG 18, 

mensurar seus investimentos em controladas, em coligadas e em em-
preendimentos controlados em conjunto ao valor justo por meio do 
resultado, de acordo com a NBC TG 38, ela deve contabilizá-los nos 
mesmos moldes em suas demonstrações separadas. 

 

11A. Se a controladora for obrigada, de acordo com o item 31 da 
NBC TG 36, a mensurar seu investimento em controlada ao valor 
justo por meio do resultado, de acordo com a NBC TG 38, ela também 
deve contabilizar seu investimento em controlada da mesma forma em 
suas demonstrações contábeis individuais e separadas (esta última, se 
for apresentada, de forma voluntária). (2) 

 
11B. Quando deixar de ser entidade de investimento ou quando 

se tornar entidade de investimento, a controladora deve contabilizar a 
mudança a partir da data em que a mudança de condição tiver 
ocorrido, da seguinte forma: 

(a) quando a entidade deixar de ser entidade de investimento, a 
entidade deve contabilizar o investimento na controlada de acordo 
com o item 10. A data da mudança de condição é a data considerada 
de aquisição. O valor justo da controlada na data considerada de 
aquisição representa a contraprestação considerada na contabilização 
do investimento de acordo com o item 10; 

(b) quando a entidade se tornar entidade de investimento, ela deve 
contabilizar o investimento em controlada ao valor justo por meio do 
resultado, de acordo com a NBC TG 38. A diferença entre o valor 
contábil anterior da controlada e seu valor justo na data da mudança 
de condição do investidor deve ser reconhecida como ganho ou perda 
na demonstração do resultado.  

O valor acumulado de qualquer ganho ou perda anteriormente 
reconhecido em outros resultados abrangentes em relação a essas 
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controladas deve ser tratado como se a entidade de investimento 
tivesse alienado essas controladas na data da mudança de condição. (3) 

 

12.  Dividendos de controladas, coligadas ou empreendimentos 
controlados em conjunto devem ser reconhecidos nas demonstrações 
separadas da entidade, quando o direito ao seu recebimento pela enti-
dade for estabelecido. O dividendo deve ser reconhecido no resultado 
do período, a menos que a entidade opte por usar o método da equiva-
lência patrimonial, caso em que o dividendo deve ser reconhecido 
como redução do valor contábil do investimento. (3) 

 

13.  Quando a sociedade controladora reorganizar a estrutura societá-
ria do grupo de tal modo a estabelecer uma nova entidade como socieda-
de controladora do grupo, de maneira a satisfazer os seguintes critérios: 

(a) a nova sociedade controladora obtém o controle da controla-
dora original por meio da emissão de instrumentos patrimoniais em 
troca de instrumentos patrimoniais existentes da controladora original; 

(b) os ativos e os passivos do novo grupo e do grupo original são 
os mesmos, ao se compará-los imediatamente antes e depois da reor-
ganização; e 

(c) os proprietários da sociedade controladora original antes da 
reorganização têm os mesmos interesses absolutos e relativos nos 
ativos líquidos do grupo original e do novo grupo ao se comparar es-
ses interesses imediatamente antes e depois da reorganização; 

 

e a nova sociedade controladora contabiliza seus investimentos na 
controladora original de acordo com o item 10(a) em suas demonstra-
ções separadas, a nova sociedade controladora deve mensurar ao custo 
histórico o montante contábil de sua participação nos itens de patri-
mônio líquido evidenciados nas demonstrações separadas da socieda-
de controladora original na data da reorganização. 

 
14.  De modo similar, a entidade que não é a sociedade controla-

dora pode estabelecer uma nova entidade como sua controladora a fim 
de satisfazer o critério descrito no item 13. As exigências do item 13 
devem ser aplicadas igualmente em referidas reorganizações. Nesses 
casos, referências a “sociedade controladora original” e a “grupo ori-
ginal” devem ser entendidas como “entidade original”. 
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Divulgação 
 

15. A entidade deve aplicar todas as normas, interpretações e co-
municados técnicos do CFC quando fizer divulgações em suas de-
monstrações separadas, incluindo as exigências especificadas nos itens 
16 e 17. 

 

16. Quando a sociedade controladora, de acordo com o item 4(a) 
da NBC TG 36, decidir e legalmente puder não elaborar demonstra-
ções consolidadas, se isso for permitido legalmente, apresentando 
alternativamente demonstrações separadas, ela deve divulgar em suas 
demonstrações separadas: 

(a) o fato de tratar-se de demonstrações separadas; o fato de ter 
sido utilizada a dispensa da consolidação prevista em norma; o nome e 
o endereço principal da entidade (e o país de constituição da entidade, 
caso seja diferente) que seja sua controladora final ou intermediária, 
cujas demonstrações consolidadas, elaboradas em consonância com as 
normas, interpretações e comunicados técnicos do CFC, foram elabo-
radas e disponibilizadas ao público; e o endereço onde podem ser ob-
tidas referidas demonstrações consolidadas; 

(b) uma lista dos investimentos significativos em controladas, em 
empreendimentos controlados em conjunto e em coligadas, incluindo: 

(i) o nome de referidas investidas; 
(ii) o endereço principal de referidas investidas (e o país de 

constituição da investida, caso seja diferente); 
(iii) a proporção dos interesses de propriedade da investidora 

na investida (e a proporção do capital votante, caso seja diferente); 
(c) a descrição do método utilizado para contabilizar os investi-

mentos listados de acordo com o item 16(b). 
 

16A. Quando a entidade de investimento que for controladora 
(exceto a controladora abrangida pelo item 16) e elaborar, de acordo 
com o item 8A, e se legalmente permitido, demonstrações contábeis 
separadas como suas únicas demonstrações contábeis, ela deve divul-
gar esse fato. A entidade de investimento deve apresentar também as 
divulgações relativas a entidades de investimento exigidas pela NBC 
TG 45 – Divulgação de Participações em Outras Entidades. (2) 

 

17. Quando a controladora (que não se encontra na situação des-
crita nos itens 16 e 16A), ou o investidor com controle conjunto ou 
influência significativa em investida elaborar demonstrações separa-
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das, a controladora ou o investidor deve identificar as demonstrações 
contábeis elaboradas em consonância com a NBC TG 36 – Demons-
trações Consolidadas, a NBC TG 19 – Negócios em Conjunto e a 
NBC TG 18 – Investimento em Coligada, em Controlada e em Em-
preendimento Controlado em Conjunto, com as quais as demonstra-
ções separadas têm relação. A controladora ou o investidor devem 
também divulgar em suas demonstrações separadas: (2) 

(a) o fato de tratar-se de demonstrações separadas e as razões do 
porquê de essas demonstrações contábeis terem sido elaboradas, caso 
não sejam requeridas por lei; 

(b) uma lista dos investimentos significativos em controladas, em 
empreendimentos controlados em conjunto e em coligadas, incluindo: 

(i) o nome de referidas investidas; 
(ii) o endereço principal de referidas investidas (e o país de 

constituição da investida, caso seja diferente); 
(iii) a proporção dos interesses de propriedade da investidora 

na investida (e a proporção do capital votante, caso seja diferente); 
(c) a descrição do método utilizado para contabilizar os investi-

mentos listados de acordo com o item 17(b). 
 
A sociedade controladora ou o investidor deve identificar as de-

monstrações contábeis elaboradas em consonância com a NBC TG 36, 
a NBC TG 19 e a NBC TG 18, com as quais as demonstrações sepa-
radas têm relação. 
 

18A e 18B. (Eliminados). (2) 

 
18C. Na data de aplicação inicial, a entidade de investimento, que 

tenha anteriormente mensurado seu investimento em controlada ao 
custo, deve passar a mensurar esse investimento ao valor justo por 
meio do resultado como se os requisitos desta Norma sempre tivessem 
estado em vigor. A entidade de investimento deve ajustar retrospecti-
vamente o período anual imediatamente anterior à data de aplicação 
inicial e ajustar os lucros acumulados no início do período imediata-
mente anterior para refletir qualquer diferença entre: 

(a) o valor contábil anterior do investimento; e 
(b) o valor justo do investimento do investidor na controlada. (2) 
 
18D. Na data de aplicação inicial, a entidade de investimento que 

anteriormente tiver mensurado seu investimento em controlada ao 
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valor justo por meio do resultado deve continuar a mensurar esse in-
vestimento ao valor justo. O valor acumulado de qualquer ajuste ao 
valor justo anteriormente reconhecido em outros resultados abrangen-
tes deve ser transferido para lucros acumulados no início do período 
anual imediatamente anterior à data de aplicação inicial. (2) 

 
18E. Na data da aplicação inicial, a entidade de investimento não 

deve efetuar ajustes à contabilização anterior de participação em con-
trolada que ela tenha anteriormente optado por mensurar ao valor justo 
por meio do resultado de acordo com a NBC TG 38, conforme permi-
tido no item 10. (2) 

 
18F. (Eliminado). (2) 
 
18G. Se mensurar o investimento na controlada de acordo com os 

itens 18C a 18F for impraticável (conforme definido na NBC TG 23 - 
Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro), a 
entidade de investimento deve aplicar os requisitos desta Norma no 
início do período mais antigo para o qual a aplicação dos itens 18C a 
18F for praticável, que pode ser o período atual. O investidor deve 
ajustar retrospectivamente o período anual imediatamente precedente 
à data de aplicação inicial, a menos que o início do período mais anti-
go para o qual a aplicação deste item seja praticável seja o período 
atual. Quando a data que for praticável para que a entidade de inves-
timento mensure o valor justo da controlada for mais antiga que o 
início do período imediatamente precedente, o investidor deve ajustar 
o patrimônio líquido no início do período imediatamente anterior para 
refletir qualquer diferença entre: 

(a) o valor contábil anterior do investimento; e 
(b) o valor justo do investimento do investidor na controlada. (2) 
 
Se o período mais antigo para o qual a aplicação deste item for 

praticável for o período atual, o ajuste do patrimônio líquido deve ser 
reconhecido no início do período atual. (2) 

 
18H. Se a entidade de investimento tiver alienado ou perdido o con-

trole do investimento em controlada antes da data da aplicação inicial das 
alterações, a entidade de investimento não está obrigada a efetuar ajustes 
na contabilização anterior referente a esse investimento. (2) 
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18I. Não obstante as referências ao período anual imediatamente 
anterior à data de aplicação inicial (período imediatamente preceden-
te) nos itens 18C a 18G, a entidade pode também apresentar informa-
ções comparativas ajustadas para quaisquer períodos anteriores apre-
sentados, mas não está obrigada a fazê-lo. Se a entidade efetivamente 
apresentar informações comparativas ajustadas para quaisquer perío-
dos anteriores, todas as referências ao "período imediatamente prece-
dente" nos itens 18C a 18G devem ser lidas como o "período compa-
rativo ajustado mais antigo apresentado". Se a entidade apresentar 
informações comparativas não ajustadas para quaisquer períodos ante-
riores, ela deve identificar claramente as informações que não foram 
ajustadas, e declarar que elas foram preparadas em base diferente e 
explicar essa base. (2) 

 
Em razão dessas alterações, as disposições não alteradas desta 

Norma são mantidas e a sigla da NBC TG 35 (R1), publicada no 
DOU, Seção I, de 17-4-14, passa a ser NBC TG 35 (R2). 

 
As alterações desta Norma entram em vigor na data de sua publi-

cação, aplicando-se aos exercícios encerrados em ou após 31 de de-
zembro de 2014. 

 
José Martonio Alves Coelho – Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Publicada no DOU, de 12-11-2012. 
(2) Redação dada pela NBC TG 35 (R1), publicada no DOU de 17-04-2014. 
(3) Redação dada pela NBC TG 35 (R2), publicada no DOU de 26-12-2014. 
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NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 
NBC TG 36 (R3) – Demonstrações Consolidadas 

 
A letra R mais o número que identifica sua alteração (R1, R2, ...) foi adicionada à sigla da 
Norma para identificar o número da consolidação e facilitar a pesquisa no site do CFC. As 
citações desta Norma em outras é identifica pela sua sigla sem a referência a R1, R2, pois, 
essas referências são sempre da norma em vigor, evitando, assim, que em cada alteração 
da norma não haja necessidade de se ajustar as citações em outras normas. 
 
Índice Item 
OBJETIVO 1 – 3 
Atingindo o objetivo 2 – 3 
ALCANCE  4 – 4B 
CONTROLE 5 – 18 
Poder 10 – 14 
Retornos 15 – 16 
Relação entre poder e retornos 17 – 18 
REQUISITOS CONTÁBEIS 19 – 26 
Participação de não controladores 22 – 24 
Perda de controle 25 – 26 
APÊNDICE A – Definição de termos   
APÊNDICE B – Guia de aplicação B1 – B99 
Avaliação do controle B2 – B85 
Objetivo e estrutura da investida B5 – B8 
Poder B9 – B54 
Exposição a, ou direitos sobre, retornos variáveis de investida B55 – B57 
Relação entre poder e retornos B58 – B72 
Relacionamento com outras partes B73 – B75 
Controle de ativos especificados B76 – B79 
Avaliação contínua B80 – B85 
Requisitos contábeis B86 – B99 
Procedimentos de consolidação B86 
Políticas contábeis uniformes B87 
Mensuração B88 
Direitos de voto potenciais B89 – B91 
Data das demonstrações contábeis B92 – B93 
Participação de não controladores B94 – B96 
Perda de controle B97 – B99 
APÊNDICE C – Data de vigência e transição  

 

Objetivo 
 

1. O objetivo desta Norma é estabelecer princípios para a apre-
sentação e a elaboração de demonstrações consolidadas quando a enti-
dade controla uma ou mais entidades. 

 

Atingindo o objetivo 
 

2. Para atingir o objetivo do item 1, esta Norma: 
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(a) exige que a entidade (controladora) que controle uma ou mais 
entidades (controladas) apresente demonstrações consolidadas; 

(b) define o princípio de controle e estabelece controle como a 
base para a consolidação; 

(c) define como aplicar o princípio de controle para identificar se 
um investidor controla a investida e, portanto, deve consolidá-la; e 

(d) define os requisitos contábeis para a elaboração de demons-
trações consolidadas; 

(e) define entidade de investimento e estabelece uma exceção pa-
ra a consolidação de controladas específicas de entidade de investi-
mento. (3) 

 

3. Esta Norma não trata dos requisitos contábeis para combinação 
de negócios e seus efeitos sobre a consolidação, incluindo ágio por expec-
tativa de rentabilidade futura (goodwill) resultante de combinação de 
negócios (ver NBC TG 15 – Combinação de Negócios). 

 

Alcance 
 

4. A entidade que seja controladora deve apresentar demonstra-
ções consolidadas. Esta Norma se aplica a todas essas entidades, com 
as seguintes exceções: 

(a) a controladora pode deixar de apresentar as demonstrações 
consolidadas somente se satisfizer todas as condições a seguir, além 
de permitido legalmente: 

(i)  a controladora é ela própria uma controlada (integral ou 
parcial) de outra entidade, a qual, em conjunto com os demais 
proprietários, incluindo aqueles sem direito a voto, foram consul-
tados e não fizeram objeção quanto à não apresentação das de-
monstrações consolidadas pela controladora; 

(ii)  seus instrumentos de dívida ou patrimoniais não são ne-
gociados publicamente (bolsa de valores nacional ou estrangeira 
ou mercado de balcão, incluindo mercados locais e regionais); 

(iii)  ela não tiver arquivado nem estiver em processo de arqui-
vamento de suas demonstrações contábeis na Comissão de Valores 
Mobiliários ou outro órgão regulador, visando à distribuição pública 
de qualquer tipo ou classe de instrumento no mercado de capitais; e 

(iv)  a controladora final, ou qualquer controladora intermediá-
ria da controladora, disponibiliza ao público suas demonstrações 
em conformidade com as normas do CFC, em que as controladas 



 1078 

são consolidadas ou são mensuradas ao valor justo por meio do 
resultado de acordo com esta norma; (4) 
(b) Eliminada. (4) 
(c) Eliminada. (4) 
 

4A. Esta norma não se aplica a planos de benefícios pós-emprego 
ou outros planos de benefícios de longo prazo a empregados aos quais 
se aplica a NBC TG 33 – Benefícios a Empregados. (4) 

 
4B. A controladora que é entidade de investimento não deve a-

presentar demonstrações contábeis consolidadas se estiver obrigada, 
de acordo com o item 31 desta norma, a mensurar todas as suas con-
troladas ao valor justo por meio do resultado. (4) 

 

4C Se a controladora final, ou qualquer controladora intermediária 
da controladora, disponibilizar demonstrações consolidadas em IFRS, 
como editadas pelo IASB, atende a condição prevista no item 4 (a)(iv). (4) 

 

4D A isenção a que se refere o item 4(a)(iv) somente pode ser ob-
tida se a controladora final, ou qualquer controladora intermediária da 
controladora, estiver sujeita a regulamentação brasileira e disponi- 

bilizar demonstrações consolidadas no Brasil. (4) 

 

Controle 
 

5. O investidor, independentemente da natureza de seu envolvi-
mento com a entidade (investida), deve determinar se é controlador 
avaliando se controla a investida. 

 

6. O investidor controla a investida quando está exposto a, ou 
tem direitos sobre, retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento 
com a investida e tem a capacidade de afetar esses retornos por meio 
de seu poder sobre a investida. 

 

7. Assim, o investidor controla a investida se, e somente se, o in-
vestidor possuir todos os atributos seguintes: 

(a) poder sobre a investida (ver itens 10 a 14); 
(b) exposição a, ou direitos sobre, retornos variáveis decorren-

tes de seu envolvimento com a investida (ver itens 15 e 16); e 
(c) a capacidade de utilizar seu poder sobre a investida para 

afetar o valor de seus retornos (ver itens 17 e 18). 
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8. O investidor deve considerar todos os fatos e as circunstâncias 
ao avaliar se controla a investida. O investidor deve reavaliar se con-
trola a investida, caso fatos e circunstâncias indiquem que há mudan-
ças em um ou mais dos três elementos de controle relacionados no 
item 7 (ver itens B80 a B85). 

 

9. Dois ou mais investidores controlam coletivamente a investida 
quando devem agir em conjunto para dirigir as atividades relevantes. 
Nesses casos, como nenhum investidor pode dirigir as atividades sem a 
cooperação dos demais, nenhum investidor individualmente controla a 
investida. Cada investidor deve contabilizar sua participação na investida 
de acordo com as normas, as interpretações e os comunicados técnicos do 
CFC relevantes, como, por exemplo, a NBC TG 19 – Negócios em Con-
junto, a NBC TG 18 – Investimento em Coligada, em Controlada e em 
Empreendimento Controlado em Conjunto ou a NBC TG 38 – Instru-
mentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. 

 

Poder 
 

10. O investidor tem poder sobre a investida quando tem direitos 
existentes que lhe dão a capacidade atual de dirigir as atividades rele-
vantes, ou seja, as atividades que afetam significativamente os retor-
nos da investida. 

 

11. O poder decorre de direitos. Algumas vezes, avaliar o poder é 
simples, como, por exemplo, quando o poder sobre a investida é obti-
do direta e exclusivamente dos direitos de voto concedidos por ins-
trumentos patrimoniais, tais como ações, e pode ser avaliado conside-
rando-se os direitos de voto decorrentes dessas participações acioná-
rias. Em outros casos, a avaliação é mais complexa e exige que mais 
de um fator seja considerado, como, por exemplo, quando o poder 
resulta de um ou mais acordos contratuais. 

 

12. O investidor com a capacidade atual de dirigir as atividades 
relevantes tem poder mesmo que seus direitos de direção ainda este-
jam por ser exercidos. Evidências de que o investidor tem dirigido 
atividades relevantes podem ajudar a determinar se o investidor tem 
poder, mas essas evidências, por si só, não são conclusivas no sentido 
de determinar se o investidor tem poder sobre a investida. 
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13. Se dois ou mais investidores têm, cada um deles, direitos exis-
tentes que lhes dão a capacidade unilateral de dirigir diferentes ativi-
dades relevantes, o investidor que tem a capacidade atual de dirigir as 
atividades que afetam de forma mais significativa os retornos da in-
vestida tem poder sobre ela. 

 

14. O investidor pode ter poder sobre a investida mesmo que outras 
entidades tenham direitos existentes que lhes deem a capacidade atual de 
participar da direção das atividades relevantes, como, por exemplo, quando 
outra entidade tem influência significativa. Contudo, o investidor que de-
têm apenas direitos de proteção não tem poder sobre a investida (ver itens 
B26 a B28) e, consequentemente, não controla a investida. 

 

Retornos 
 

15. O investidor está exposto a, ou tem direitos sobre, retornos va-
riáveis como resultado de seu envolvimento com a investida quando 
os retornos do investidor decorrentes de seu envolvimento têm o po-
tencial de variar conforme o resultado do desempenho da investida. 
Os retornos do investidor podem ser somente positivos, somente nega-
tivos ou ambos, positivos e negativos. 

 

16. Embora somente o investidor possa controlar a investida, mais 
de uma parte pode participar dos retornos da investida. Por exemplo, 
os titulares de participações de não controladores podem participar 
dos lucros ou distribuições da investida. 

 

Relação entre poder e retornos 
 

17. O investidor controla a investida se possui não apenas poder 
sobre a investida e exposição a, ou direitos sobre, retornos variáveis 
decorrentes de seu envolvimento com a investida, mas também a ca-
pacidade de usar seu poder para afetar seus retornos decorrentes de 
seu envolvimento com a investida. 

 

18. Assim, o investidor com direitos de tomada de decisões deve 
determinar se é um principal ou um agente. O investidor que é agente 
de acordo com os itens B58 a B72 não controla a investida quando 
exerce direitos de tomada de decisões a ele delegados. 

 

Requisitos contábeis 
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19. A controladora deve elaborar demonstrações consolidadas uti-
lizando políticas contábeis uniformes para transações similares e ou-
tros eventos em circunstâncias similares. 

 

20. A consolidação da investida se inicia a partir da data em que o 
investidor obtiver o controle da investida e cessa quando o investidor 
perder o controle da investida. 

 

21. Os itens B86 a B93 estabelecem orientação para a elaboração 
de demonstrações consolidadas. 

 

Participação de não controladores 
 

22. A controladora deve apresentar as participações de não con-
troladores no balanço patrimonial consolidado, dentro do patrimônio 
líquido, separadamente do patrimônio líquido dos proprietários da 
controladora. 

 

23. Mudanças na participação societária detida por controladores 
de controladora na controlada que não resultam na perda de controle 
da controlada pela controladora constituem transações patrimoniais 
(ou seja, transações com os sócios, tais quais operações de aquisição 
de suas próprias ações para manutenção em tesouraria). 

 

24. Os itens B94 a B96 estabelecem orientação para a contabilização 
de participações de não controladores em demonstrações consolidadas. 

 

Perda de controle 
 

25. Se a controladora perder o controle da controlada, a controla-
dora deve: 

(a) desreconhecer os ativos e passivos da ex-controlada do balan-
ço patrimonial consolidado; 

(b) reconhecer o investimento remanescente na ex-controlada, se 
houver e, subsequentemente, contabilizar esse investimento e quais-
quer montantes a pagar ou a receber da ex-controlada, de acordo com 
as normas, interpretações e comunicados aplicáveis do CFC. Essa 
participação mantida deve ser remensurada, conforme descrito nos 
itens B98(b)(iii) e B99A. O valor remensurado no momento que esse 
controle é perdido deve ser considerado como o valor justo no reco-
nhecimento inicial de ativo financeiro de acordo com a NBC TG 38 – 
Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração ou, quando 
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apropriado, como custo no reconhecimento inicial de investimento em 
coligada ou empreendimento controlado em conjunto, se for o caso; (4) 

(c) reconhecer o ganho ou a perda associado à perda do controle atri-
buível à ex-controladora, como especificado nos itens B98 a B99A. (4) 

 

26. Os itens B97 a B99A estabelecem orientação para a contabili-
zação da perda do controle. (4) 

 

Determinação se a entidade é entidade de investimento (3) 

 

27. A controladora deve verificar se atende à definição de entida-
de de investimento. A entidade de investimento é uma entidade que: 

(a) obtém recursos de um ou mais investidores com o intuito de 
prestar a esses investidores serviços de gestão de investimento; 

(b) se compromete com os seus investidores no sentido de que 
seu propósito comercial é investir recursos exclusivamente para retor-
nos de valorização do capital, receitas de investimentos ou ambos; e 

(c) mensura e avalia o desempenho de substancialmente todos os 
seus investimentos com base no valor justo. (3) 

 

Os itens B85A a B85M fornecem orientação de aplicação sobre 
esse assunto. (3) 

 

28. Ao avaliar se atende à definição descrita no item 27, a entida-
de deve considerar se possui as seguintes características típicas de 
entidade de investimento: 

(a) possui mais de um investimento (ver itens B85O e B85P); 
(b) possui mais de um investidor (ver itens B85Q a B85S); 
(c) possui investidores que não são partes relacionadas à entidade 

(ver itens B85T e B85U); e 
(d) possui participações societárias na forma de participações pa-

trimoniais ou similares (ver itens B85V a B85W); 
A ausência de quaisquer dessas características típicas não neces-

sariamente impede a entidade de ser classificada como entidade de 
investimento. A entidade de investimento que não possui todas essas 
características típicas deve fornecer a divulgação adicional requerida 
pelo item 9A da NBC TG 45. (3) 

 

29. Se os fatos e circunstâncias indicarem que há mudanças em um ou 
mais dos três elementos que constituem a definição de entidade de investi-
mento, conforme descrito no item 27, ou nas características típicas de enti-
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dade de investimento, conforme descrito no item 28, a controladora deve 
reavaliar se se qualifica como entidade de investimento. (3) 

 

30. A controladora que deixe de ser entidade de investimento ou 
que se torne entidade de investimento deve contabilizar a mudança em 
sua condição prospectivamente a partir da data em que a mudança na 
condição tiver ocorrido (ver itens B100 e B101). (3) 

 

Entidades de investimento: exceção à consolidação (3) 
 

31. Salvo conforme descrito no item 32, a entidade de investi-
mento não deve consolidar as suas controladas nem deve aplicar a 
NBC TG 15 quando obtiver o controle de outra entidade. Em vez dis-
so, a entidade de investimento deve mensurar esse investimento em 
controlada ao valor justo por meio do resultado, de acordo com a NBC 
TG 38. (3) 

 

32. Não obstante o requisito do item 31, se a entidade de investi-
mento tiver uma controlada que não é, por si mesma, entidade de in-
vestimento e cuja finalidade principal e atividades são a prestação de 
serviços que estejam relacionados com as atividades de investimento 
definida como entidade de investimento (ver itens B85C a B85E), essa 
entidade deve consolidar essa controlada de acordo com os itens 19 a 
26 desta norma e aplicar os requisitos da NBC TG 15 quando da aqui-
sição de qualquer controlada desse tipo. (4) 

 

33. A controladora de entidade de investimento deve consolidar 
todas as entidades que controlar, incluindo aquelas controladas por 
meio de controlada definida como entidade de investimento, exceto 
quando a própria controladora seja entidade de investimento. (3)

 
 

Em razão dessas alterações, as disposições não alteradas desta 
Norma são mantidas e a sigla da NBC TG 36 (R2), publicada no 
DOU, Seção I, de 17-04-2014, passa a ser NBC TG 36 (R3). 

 

As alterações desta Norma entram em vigor na data de sua publicação, 
aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2016. 

 

Brasília, 23 de outubro de 2015. 
 

José Martonio Alves Coelho – Presidente 
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Apêndice A – Definição de termos 
 
Este Apêndice é parte integrante desta Norma. 
 
Os termos a seguir são utilizados nesta Norma com os seguintes signi-
ficados: 

Atividades relevantes: para os fins desta Norma, atividades relevantes 
são atividades da investida que afetam significativamente os retornos 
da investida. 

Controlada é a entidade que é controlada por outra entidade. 

Controladora é uma entidade que controla uma ou mais controladas. 

Controle de investida: um investidor controla a investida quando está 
exposto a, ou tem direitos sobre, retornos variáveis decorrentes de seu 
envolvimento com a investida e tem a capacidade de afetar esses re-
tornos por meio de seu poder sobre a investida. 

Demonstrações consolidadas são as demonstrações contábeis de gru-
po econômico, em que os ativos, passivos, patrimônio líquido, recei-
tas, despesas e fluxos de caixa da controladora e de suas controladas 
são apresentados como se fossem uma única entidade econômica. 

Direitos de destituição são direitos de privar o tomador de decisões de 
sua autoridade de tomada de decisões. 

Direitos de proteção são direitos destinados a proteger o interesse da 
parte que os detém, sem dar a essa parte poder sobre a entidade à qual 
esses direitos se referem. 

Entidade de investimento é a entidade que: 

(a) obtém recursos de um ou mais investidores com o intuito de 
prestar a esses investidores serviços de gestão de investimento; 

(b) se compromete com os seus investidores no sentido de que seu 
propósito comercial é investir recursos exclusivamente para re-
tornos de valorização do capital, receitas de investimentos ou 
ambos; e 

(c) mensura e avalia o desempenho de substancialmente todos os 
seus investimentos com base no valor justo. (3) 

Grupo econômico é a controladora e todas as suas controladas. 
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Participação de não controlador é a parte do patrimônio líquido da 
controlada não atribuível, direta ou indiretamente, à controladora. 

Poder são direitos existentes que dão a capacidade atual de dirigir as 
atividades relevantes. 

Tomador de decisões: entidade com direitos de tomada de decisões 
que seja principal ou agente de outras partes. 
 

Os termos a seguir são definidos na NBC TG 05 – Divulgação sobre 
Partes Relacionadas, na NBC TG 18, na NBC TG 19 e na NBC TG 45 
– Divulgação de Participações em Outras Entidades e são usados nesta 
Norma com os significados especificados nessas normas: 

• coligada 
• participação em outra entidade 
• empreendimento controlado em conjunto (joint venture) 
• pessoal-chave da administração 
• parte relacionada 
• influência significativa. 
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Apêndice B – Guia de aplicação 
 
Este Apêndice é parte integrante desta Norma. Ele descreve a aplica-
ção dos itens 1 a 26 e tem a mesma autoridade que as demais partes da 
Norma. 
 
B1. Os exemplos deste Apêndice retratam situações hipotéticas. 

Embora alguns aspectos dos exemplos possam estar presentes 
em situações reais, todos os fatos e circunstâncias de uma situa-
ção específica precisam ser avaliados ao aplicar a NBC TG 36 
(R2). 

 
Avaliação do controle 
 
B2. Para determinar se controla a investida, o investidor deve avali-

ar se possui todos os requisitos a seguir: 
(a) poder sobre a investida; 
(b) exposição a, ou direitos sobre, retornos variáveis decorren-

tes de seu envolvimento com a investida; e 
(c) a capacidade de utilizar seu poder sobre a investida para 

afetar o valor de seus retornos. 
 
B3. Os fatores a seguir podem ajudar na determinação do controle: 

(a) o objetivo e a estrutura da investida (ver itens B5 a B8); 
(b) quais são as atividades relevantes e como as decisões sobre 

essas atividades são tomadas (ver itens B11 a B13); 
(c) se os direitos do investidor lhe dão a capacidade atual de 

dirigir as atividades relevantes (ver itens B14 a B54); 
(d) se o investidor está exposto a, ou tem direitos sobre, retor-

nos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a in-
vestida (ver itens B55 a B57); e 

(e) se o investidor tem a capacidade de utilizar seu poder sobre 
a investida para afetar o valor de seus retornos (ver itens 
B58 a B72). 

 
B4. Ao avaliar o controle da investida, o investidor deve considerar 

a natureza de seu relacionamento com outras partes (ver itens 
B73 a B75). 
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Objetivo e estrutura da investida 
 
B5. Ao avaliar o controle da investida, o investidor deve considerar 

o objetivo e a estrutura da investida a fim de identificar as ativi-
dades relevantes, como as decisões sobre as atividades relevan-
tes são tomadas, quem tem a capacidade atual de dirigir essas 
atividades e quem recebe retornos decorrentes dessas ativida-
des. 

 
B6. Quando o objetivo e a estrutura da investida são considerados, 

pode ficar claro que a investida é controlada por meio de ins-
trumentos patrimoniais que conferem a seu titular direitos de 
voto proporcionais, como, por exemplo, ações ordinárias da in-
vestida. Nesse caso, na ausência de quaisquer acordos adicio-
nais que alterem a tomada de decisões, a avaliação do controle 
se concentra em qual das partes, se houver, está apta a exercer 
direitos de voto suficientes para determinar as políticas opera-
cional e de financiamento da investida (ver itens B34 a B50). 
No caso mais simples, o investidor que detém a maioria desses 
direitos de voto, na ausência de quaisquer outros fatores, con-
trola a investida. 

 
B7. Para determinar se o investidor controla a investida em casos 

mais complexos, pode ser necessário considerar alguns ou todos 
os fatores do item B3. 

 
B8. A investida pode ser estruturada de modo que os direitos de 

voto não sejam o fator dominante ao decidir quem controla a 
investida, como, por exemplo, quando quaisquer direitos de vo-
to referem-se somente a tarefas administrativas, e as atividades 
relevantes são dirigidas por meio de acordos contratuais. Nesses 
casos, a consideração do investidor em relação ao objetivo e à 
estrutura da investida inclui também a consideração dos riscos 
aos quais a investida está exposta de acordo com a sua estrutu-
ração e dos riscos que, de acordo com a sua estruturação, ela 
transfere às partes envolvidas com ela, e se o investidor está ex-
posto a alguns ou a todos esses riscos. A consideração dos ris-
cos inclui não apenas o risco de situações adversas, mas tam-
bém o potencial de situações favoráveis. 
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Poder 
 
B9. Para ter poder sobre a investida, o investidor deve ter direitos 

existentes que lhe deem a capacidade atual de dirigir as ativida-
des relevantes. Para o fim de avaliar o poder, devem ser consi-
derados somente direitos substantivos e direitos que não sejam 
de proteção (ver itens B22 a B28). 

 
B10. A determinação de se o investidor tem poder depende das ativi-

dades relevantes, da forma pela qual são tomadas decisões sobre 
as atividades relevantes e dos direitos que o investidor e outras 
partes têm em relação à investida. 

 
Atividades relevantes e direção de atividades relevantes 
 
B11. Para muitas investidas, uma série de atividades operacionais e 

de financiamento afetam significativamente seus retornos. E-
xemplos de atividades que, dependendo das circunstâncias, po-
dem ser atividades relevantes incluem, entre outras: 
(a) compra e venda de bens ou serviços; 
(b) gestão de ativos financeiros durante sua vida (incluindo em 

caso de inadimplência); 
(c) seleção, aquisição ou alienação de ativos; 
(d) pesquisa e desenvolvimento de novos produtos ou proces-

sos; e 
(e) determinação da estrutura de capital para obtenção de re-

cursos. 
 
B12. Exemplos de decisões sobre atividades relevantes incluem, en-

tre outras: 
(a) estabelecimento de decisões operacionais e de capital da 

investida, incluindo orçamentos; e 
(b) nomeação e remuneração de pessoal-chave da administra-

ção ou prestadores de serviços da investida e período de 
seus mandatos ou término de seus serviços. 

 
B13. Em algumas situações, atividades que ocorrem antes ou após um 

conjunto específico de circunstâncias ou um evento podem ser re-
levantes. Quando dois ou mais investidores têm a capacidade a-
tual de dirigir atividades relevantes e essas atividades ocorrem 
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em ocasiões diferentes, os investidores determinam qual investi-
dor é capaz de dirigir as atividades que afetam esses retornos de 
forma mais significativa, de forma consistente com o tratamento 
de direitos concorrentes de tomada de decisões (ver item 13). Os 
investidores devem reconsiderar esta avaliação ao longo do tem-
po caso fatos ou circunstâncias relevantes se alterem. 

 
Exemplos de aplicação 

 
Exemplo 1 

 
Dois investidores constituem uma investida para desenvolver e 
comercializar um produto médico. O investidor é responsável 
por desenvolver e obter aprovação regulatória do produto médi-
co – essa responsabilidade inclui ter a capacidade unilateral de 
tomar todas as decisões relativas ao desenvolvimento do produ-
to e à obtenção da aprovação regulatória. Assim que o regulador 
tiver aprovado o produto, o outro investidor o fabricará e o co-
mercializará – esse investidor tem a capacidade unilateral de 
tomar todas as decisões sobre a fabricação e a comercialização 
do produto. Se todas as atividades – desenvolvimento e obten-
ção de aprovação regulatória, bem como fabricação e comercia-
lização do produto médico – forem atividades relevantes, cada 
investidor precisa determinar se é capaz de dirigir as atividades 
que afetam mais significativamente os retornos da investida. 
Assim sendo, cada investidor precisa considerar se a atividade 
que afeta mais significativamente os retornos da investida é o 
desenvolvimento e a obtenção de aprovação regulatória ou a fa-
bricação e a comercialização do produto médico e se é capaz de 
dirigir essa atividade. Ao determinar qual investidor tem o po-
der, os investidores devem considerar: 
(a) o objetivo e a estrutura da investida; 
(b) os fatores que determinam a margem de lucro, as receitas e 

o valor da investida, bem como o valor do produto médico; 
(c) o efeito sobre os retornos da investida decorrente da auto-

ridade de tomada de decisões de cada investidor em rela-
ção aos fatores previstos na alínea (b); e 

(d) a exposição dos investidores à variabilidade dos retornos. 
Neste exemplo específico, os investidores devem considerar a-
inda: 
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(e) a incerteza da obtenção de aprovação regulatória e os es-
forços exigidos para tal obtenção (considerando-se o histó-
rico do investidor referente ao êxito no desenvolvimento e 
obtenção de aprovação regulatória para produtos médicos); 
e 

(f) qual investidor controla o produto médico uma vez conclu-
ída com êxito a fase de desenvolvimento. 

 
Exemplo 2 

 
Um veículo de investimento (investida) é criado e financiado 
com um instrumento de dívida detido por investidor (investidor 
credor) e instrumentos patrimoniais detidos por uma série de 
outros investidores. A tranche de patrimônio é estruturada para 
absorver as primeiras perdas e para receber qualquer retorno re-
sidual da investida. Um dos investidores de patrimônio que de-
tém 30% do patrimônio líquido é também o gestor dos ativos. A 
investida utiliza seus recursos para adquirir uma carteira de ati-
vos financeiros, expondo-a ao risco de crédito associado à pos-
sível inadimplência de pagamentos de principal e juros dos ati-
vos. A transação é comercializada junto ao investidor credor 
como investimento com exposição mínima ao risco de crédito 
associado à possível inadimplência dos ativos da carteira, devi-
do à natureza desses ativos e devido à tranche de patrimônio ser 
estruturada para absorver as primeiras perdas da investida. Os 
retornos da investida são significativamente afetados pela ges-
tão da carteira de ativos da investida, que inclui decisões sobre a 
seleção, a aquisição e a alienação dos ativos de acordo com as 
diretrizes da política de investimento e a gestão em caso de ina-
dimplência de quaisquer ativos da carteira. Todas essas ativida-
des são geridas pelo gestor de ativos até que as inadimplências 
atinjam a proporção especificada do valor da carteira (ou seja, 
quando o valor da carteira é tal que a tranche de patrimônio da 
investida tenha sido consumida). A partir desse momento, um 
terceiro independente (agente fiduciário) passa a gerir os ativos 
de acordo com as instruções do investidor credor. A gestão da 
carteira de ativos da investida é a atividade relevante da investi-
da. O gestor de ativos tem a capacidade de dirigir as atividades 
relevantes até que os ativos que originam inadimplência (ativos 
em default) atinjam a proporção especificada do valor da cartei-
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ra; o investidor credor tem a capacidade de dirigir as atividades 
relevantes quando o valor dos ativos que originam inadimplên-
cia (ativos em default) ultrapassa essa proporção especificada 
do valor da carteira. O gestor de ativos e o investidor credor 
precisam, cada qual, determinar se são capazes de dirigir as ati-
vidades que afetam mais significativamente os retornos da in-
vestida, considerando, inclusive, o objetivo e a estrutura da in-
vestida, bem como a exposição de cada parte à variabilidade 
dos retornos. 

 
Direitos que dão ao investidor poder sobre a investida 
 
B14. O poder decorre de direitos. Para ter poder sobre a investida, o 

investidor deve ter direitos existentes que lhe deem a capacida-
de atual de dirigir as atividades relevantes. Os direitos que po-
dem dar poder ao investidor podem diferir entre as investidas. 

 
B15. Exemplos de direitos que, individualmente ou combinados, 

podem dar poder ao investidor incluem, entre outros: 
(a) direitos na forma de direitos de voto (ou direitos de voto 

potenciais) da investida (ver itens B34 a B50); 
(b) direitos de nomear, realocar ou destituir membros do pes-

soal-chave da administração da investida que tenham a ca-
pacidade de dirigir as atividades relevantes; 

(c) direitos de nomear ou destituir outra entidade que dirija as 
atividades relevantes; 

(d) direitos de instruir a investida a realizar transações, ou ve-
tar quaisquer mudanças a essas transações, em benefício do 
investidor; e 

(e) outros direitos (tais como direitos de tomada de decisões 
especificados em contrato de gestão) que deem ao titular a 
capacidade de dirigir as atividades relevantes. 

 
B16. De modo geral, quando a investida tem uma gama de atividades 

operacionais e de financiamento que afetam significativamente os 
retornos da investida e quando tomadas de decisões importantes 
em relação a essas atividades são exigidas continuamente, são os 
direitos de voto ou similares que dão poder ao investidor, seja in-
dividualmente ou em combinação com outros acordos. 
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B17. Quando os direitos de voto não podem ter efeito significativo 
sobre os retornos da investida, como, por exemplo, quando os 
direitos de voto referem-se somente a tarefas administrativas, e 
acordos contratuais determinam a direção das atividades rele-
vantes, o investidor precisa avaliar esses acordos contratuais a 
fim de determinar se possui direitos suficientes para lhe dar po-
der sobre a investida. Para determinar se possui direitos sufici-
entes para lhe dar poder, o investidor deve considerar o objetivo 
e a estrutura da investida (ver itens B5 a B8) e os requisitos dos 
itens B51 a B54 em conjunto com os itens B18 a B20. 

 
B18. Em algumas circunstâncias, pode ser difícil determinar se os 

direitos do investidor são suficientes para lhe dar poder sobre a 
investida. Nesses casos, para permitir que seja feita a avaliação 
do poder, o investidor deve considerar evidências no tocante à 
sua capacidade prática de dirigir as atividades relevantes de 
forma unilateral. Devem ser considerados, entre outros, os itens 
seguintes, os quais, quando considerados em conjunto com os 
direitos do investidor e os indicadores dos itens B19 e B20, po-
dem fornecer evidência de que os direitos do investidor são su-
ficientes para lhe dar poder sobre a investida: 
(a) o investidor pode, sem ter o direito contratual de fazê-lo, 

nomear ou aprovar o pessoal-chave da administração da 
investida que tem a capacidade de dirigir as atividades re-
levantes; 

(b) o investidor pode, sem ter o direito contratual de fazê-lo, 
instruir a investida a realizar transações significativas em 
benefício do investidor ou pode vetar quaisquer mudanças 
a essas transações; 

(c) o investidor pode dominar o processo de nomeações para a 
eleição de membros do órgão de administração da investi-
da ou a obtenção de procurações de outros titulares de di-
reitos de voto; 

(d) o pessoal-chave da administração da investida é formado 
por partes relacionadas do investidor (por exemplo, o pre-
sidente executivo da investida e o presidente executivo do 
investidor são a mesma pessoa); e 

(e) a maioria dos membros do órgão de administração da in-
vestida consiste em partes relacionadas do investidor. 
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B19. Por vezes, há indicações de que o investidor tem relacionamen-
to especial com a investida, sugerindo que o investidor tem 
mais do que interesse passivo na investida. A existência de 
qualquer indicador individual, ou combinação específica de in-
dicadores, não necessariamente significa que o critério de poder 
foi atendido. Contudo, ter mais do que uma participação passiva 
na investida pode indicar que o investidor tem outros direitos 
relacionados suficientes para lhe dar poder ou fornecer evidên-
cia de poder existente sobre a investida. Por exemplo, os itens a 
seguir sugerem que o investidor tem mais do que interesse pas-
sivo na investida e, em combinação com outros direitos, podem 
indicar poder: 
(a) o pessoal-chave da administração da investida que tem a 

capacidade de dirigir as atividades relevantes são atuais ou 
antigos empregados do investidor; 

(b) as operações da investida dependem do investidor, como, 
por exemplo, nas seguintes situações: 
(i) a investida depende do investidor para financiar par-

cela significativa de suas operações; 
(ii)  o investidor garante parcela significativa das obriga-

ções da investida; 
(iii)  a investida depende do investidor para serviços, tecno-

logia, suprimentos ou matérias-primas críticos. 
(iv) o investidor controla ativos como, por exemplo, licen-

ças ou marcas comerciais, que são críticos para as o-
perações da investida; 

(v) a investida depende do investidor para o pessoal-
chave da administração, como, por exemplo, quando o 
pessoal do investidor possui conhecimento especiali-
zado das operações da investida; 

(c) parcela significativa das atividades da investida envolve o 
investidor ou é conduzida em nome deste; e 

(d) a exposição do investidor a retornos decorrentes de seu en-
volvimento com a investida ou seus direitos a esses retornos 
são desproporcionalmente maiores que seus direitos de voto 
ou outros direitos similares. Por exemplo, pode haver a situa-
ção em que o investidor tem direito ou está exposto a mais do 
que a metade dos retornos da investida, embora detenha me-
nos que a metade dos direitos de voto da investida. 
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B20. Quanto maior a exposição ou os direitos do investidor à variabi-
lidade de retornos decorrentes de seu envolvimento com a in-
vestida, maior é o incentivo para que o investidor obtenha direi-
tos suficientes para lhe dar poder. Portanto, ter uma grande ex-
posição à variabilidade de retornos é um indicador de que o in-
vestidor pode ter poder. Contudo, a extensão da exposição do 
investidor não determina, por si só, se o investidor tem poder 
sobre a investida. 

 
B21. Quando os fatores previstos no item B18 e os indicadores pre-

vistos nos itens B19 e B20 são considerados em conjunto com 
os direitos do investidor, maior peso é dado à evidência de po-
der descrita no item B18. 

 
Direitos substantivos 
 
B22. O investidor, ao avaliar se tem poder, deve considerar somente 

direitos substantivos relativos à investida (detidos pelo investi-
dor e por outras partes). Para que o direito seja substantivo, o ti-
tular deve ter a capacidade prática de exercer esse direito. 

 
B23. Determinar se direitos são substantivos exige julgamento, le-

vando-se em conta todos os fatos e circunstâncias. Os fatores a 
serem considerados ao efetuar essa determinação incluem, entre 
outros: 
(a) se há quaisquer barreiras (econômicas ou outras) que im-

pedem o titular (ou titulares) de exercer os direitos. Exem-
plos de barreiras incluem, entre outras: 
(i) sanções e incentivos pecuniários que impeçam (ou 

dissuadam) o titular de exercer seus direitos; 
(ii)  preço de exercício ou de conversão que cria uma bar-

reira que impeça (ou dissuada) o titular de exercer 
seus direitos; 

(iii)  termos e condições que tornam improvável que os di-
reitos sejam exercidos, como, por exemplo, condições 
que limitam de forma estrita a época de seu exercício; 

(iv) ausência de mecanismo explícito e razoável nos do-
cumentos constitutivos da investida ou nas leis ou re-
gulamentos aplicáveis que permita ao titular exercer 
seus direitos; 
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(v) incapacidade do titular dos direitos de obter as infor-
mações necessárias para exercer seus direitos; 

(vi) barreiras ou incentivos operacionais que impeçam (ou 
dissuadam) o titular de exercer seus direitos (por e-
xemplo, ausência de outros gerentes dispostos ou ap-
tos a prestar serviços especializados ou a prestar os 
serviços e assumir outras participações detidas pelo 
gerente em exercício); e 

(vii)  exigências legais ou regulatórias que impeçam o titular 
de exercer seus direitos (por exemplo, quando o investi-
dor estrangeiro é proibido de exercer seus direitos); 

(b) quando o exercício de direitos exige a concordância de 
mais de uma parte, ou quando os direitos são detidos por 
mais de uma parte, quer haja mecanismo que dê a essas 
partes a capacidade prática de exercer seus direitos coleti-
vamente, se optarem por exercê-lo. A ausência desse me-
canismo é um indicador de que os direitos podem não ser 
substantivos. Quanto maior o número de partes que devam 
concordar com o exercício de direitos, menor é a probabi-
lidade de que esses direitos sejam substantivos. Contudo, o 
conselho de administração cujos membros sejam indepen-
dentes do tomador de decisões pode atuar como mecanis-
mo para que numerosos investidores atuem coletivamente 
no exercício de seus direitos. Portanto, é mais provável que 
direitos de destituição que possam ser exercidos por conse-
lho de administração independente sejam substantivos do 
que se os mesmos direitos pudessem ser exercidos indivi-
dualmente por grande número de investidores; 

(c) se a parte ou partes que detêm os direitos se beneficiem do 
seu exercício. Por exemplo, o titular de direitos de voto po-
tenciais na investida (ver itens B47 a B50) deve considerar 
o preço de exercício ou de conversão do instrumento. É 
mais provável que os termos e condições de direitos de vo-
to potenciais sejam substantivos quando o instrumento está 
dentro do preço (in-the-money) ou quando o investidor se 
beneficiar, por outras razões (por exemplo, pela captura de 
sinergias entre o investidor e a investida), do exercício ou 
conversão do instrumento. 
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B24.  Para serem substantivos, os direitos precisam também ser exer-
cíveis quando as decisões sobre a direção das atividades rele-
vantes precisam ser tomadas. Normalmente, para serem subs-
tantivos, os direitos precisam ser atualmente exercíveis. Contu-
do, alguns direitos podem ser substantivos ainda que não sejam 
atualmente exercíveis. 

 
Exemplos de aplicação 
 

Exemplo 3 
 

A investida realiza assembleias ordinárias de acionistas nas 
quais são tomadas decisões para a direção das atividades rele-
vantes. A próxima assembleia de acionistas agendada será reali-
zada em oito meses. Contudo, acionistas que, individual ou co-
letivamente, detêm no mínimo 5% dos direitos de voto podem 
convocar uma assembleia extraordinária para alterar as políticas 
existentes sobre as atividades relevantes, mas a exigência de en-
trega de notificação aos demais acionistas tem por implicação o 
fato de essa assembleia extraordinária não poder ser realizada 
antes de decorridos 30 dias. As políticas sobre as atividades re-
levantes somente podem ser alteradas em assembleias extraor-
dinárias de acionistas ou em assembleias de acionistas agenda-
das. Isto inclui a aprovação de vendas substanciais de ativos, 
bem como a realização ou a alienação de investimentos signifi-
cativos. 

 

A situação acima se aplica aos exemplos 3A a 3D descritos a 
seguir. Cada exemplo é considerado isoladamente. 

 

Exemplo 3A 
 

O investidor detém a maioria dos direitos de voto na investida. 
Os direitos de voto do investidor são substantivos, pois ele é 
capaz de tomar decisões sobre a direção das atividades relevan-
tes quando tais decisões precisam ser tomadas. O fato de que 
leva 30 dias para que o investidor possa exercer seus direitos de 
voto não impede que o investidor tenha a capacidade atual de 
dirigir as atividades relevantes a partir do momento em que ad-
quire a participação acionária. 
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Exemplo 3B 
 

O investidor é parte de contrato a termo para a aquisição da 
maioria das ações da investida. A liquidação do contrato a ter-
mo se dará em 25 dias. Os acionistas existentes não são capazes 
de modificar as políticas existentes em relação às atividades re-
levantes, já que uma assembleia extraordinária não pode ser rea-
lizada antes de decorridos 30 dias, ocasião em que o contrato a 
termo já terá sido liquidado. Assim, o investidor tem direitos 
que são essencialmente equivalentes aos do acionista majoritá-
rio do exemplo 3A (ou seja, o investidor que detém o contrato a 
termo pode tomar decisões sobre a direção das atividades rele-
vantes quando elas precisarem ser tomadas). O contrato a termo 
do investidor é um direito substantivo que lhe dá a capacidade 
atual de dirigir as atividades relevantes mesmo antes que o con-
trato a termo seja liquidado. 

 
Exemplo 3C 

 
O investidor detém uma opção substantiva de adquirir a maioria 
das ações da investida, a qual pode ser exercida em 25 dias e es-
tá substancialmente dentro do preço (in-the-money). A conclu-
são é a mesma do exemplo 3B. 

 
Exemplo 3D 

 
O investidor é parte de contrato a termo para a aquisição da 
maioria das ações da investida, sem quaisquer outros direitos re-
lacionados sobre a investida. A liquidação do contrato a termo 
se dará em seis meses. Em contraste com os exemplos anterio-
res, o investidor não tem a capacidade atual de dirigir as ativi-
dades relevantes. Os acionistas existentes têm a capacidade atu-
al de dirigir as atividades relevantes, já que podem modificar as 
políticas existentes em relação às atividades relevantes antes 
que o contrato a termo seja liquidado. 

 
B25. Direitos substantivos exercíveis por outras partes podem impe-

dir o investidor de controlar a investida à qual esses direitos se 
referem. Esses direitos substantivos não exigem que os titulares 
tenham a capacidade de originar as decisões. Desde que não se-
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jam meramente de proteção (ver itens B26 a B28), direitos 
substantivos detidos por outras partes podem impedir que o in-
vestidor controle a investida, ainda que esses direitos deem aos 
titulares apenas a capacidade atual de aprovar ou bloquear deci-
sões que se refiram às atividades relevantes. 

 
Direitos de proteção 
 
B26. Ao avaliar se os direitos lhe dão poder sobre a investida, o in-

vestidor deve avaliar se os seus direitos e os direitos detidos por 
terceiros são direitos de proteção. Direitos de proteção referem-
se a mudanças fundamentais nas atividades da investida ou a-
plicam-se a circunstâncias excepcionais. Contudo, nem todos os 
direitos que se aplicam a circunstâncias excepcionais ou que se-
jam contingenciais a determinados eventos são direitos de pro-
teção (ver itens B13 e B53). 

 
B27. Como os direitos de proteção destinam-se a proteger os interes-

ses de seu titular sem dar a essa parte poder sobre a investida à 
qual se referem esses direitos, o investidor que detém apenas di-
reitos de proteção não pode ter poder ou impedir outra parte de 
ter poder sobre a investida (ver item 14). 

 
B28. Exemplos de direitos de proteção incluem, entre outros: 

(a) direito de credor de impor limites ao tomador de emprés-
timos com relação à realização de atividades que podem 
modificar significativamente o risco de crédito do tomador 
em detrimento do credor; 

(b) direito de parte titular de participação não controladora na 
investida de aprovar investimentos capitalizáveis superio-
res ao exigido no curso normal dos negócios ou de aprovar 
a emissão de instrumentos patrimoniais ou de dívida; 

(c) direito de credor de apropriar-se legalmente de ativos do 
tomador de empréstimo se este deixar de satisfazer condi-
ções especificadas de amortização de empréstimo. 

 
Franquias 
 
B29. O contrato de franquia no qual a investida seja a franqueada 

geralmente dá ao franqueador direitos que se destinam a prote-
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ger a marca da franquia. Contratos de franquia normalmente 
dão aos franqueadores alguns direitos de tomada de decisões em 
relação às operações da franqueada. 

 
B30. De modo geral, os direitos dos franqueadores não restringem a 

capacidade de outras partes que não o franqueador de tomar de-
cisões que tenham efeito significativo sobre os retornos da fran-
queada. Tampouco os direitos do franqueador em contratos de 
franquia necessariamente dão ao franqueador a capacidade atual 
de dirigir as atividades que afetam significativamente os retor-
nos da franqueada. 

 
B31. É necessário distinguir entre ter a capacidade atual de tomar 

decisões que afetam significativamente os retornos da franque-
ada e ter a capacidade de tomar decisões que protegem a marca 
da franquia. O franqueador não tem poder sobre a franqueada se 
outras partes têm direitos existentes que lhes dão a capacidade 
atual de dirigir as atividades relevantes da franqueada. 

 
B32. Ao realizar o contrato de franquia, a franqueada tomou a deci-

são unilateral de operar seu negócio de acordo com os termos 
do contrato de franquia, mas por sua própria conta. 

 
B33. O controle sobre decisões fundamentais como, por exemplo, a 

natureza jurídica da franqueada e sua estrutura de financiamento 
pode ser determinado por outras partes que não o franqueador e 
podem afetar significativamente os retornos da franqueada. 
Quanto menor o nível de suporte financeiro fornecido pelo 
franqueador e quanto menor a exposição do franqueador à vari-
abilidade de retornos da franqueada, maior é a probabilidade de 
que o franqueador tenha apenas direitos de proteção. 

 
Direitos de voto 
 
B34. Frequentemente o investidor tem a capacidade atual, por meio 

de direitos de voto ou similares, de dirigir as atividades relevan-
tes. O investidor deve considerar os requisitos dos itens B35 a 
B50 se as atividades relevantes da investida forem dirigidas por 
meio de direitos de voto. 
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Poder com a maioria dos direitos de voto 
 
B35. O investidor que detém mais da metade dos direitos de voto da 

investida tem poder nas seguintes situações, a menos que o item 
B36 ou o item B37 seja aplicável: 
(a) as atividades relevantes são dirigidas pelo voto do titular 

da maioria dos direitos de voto; ou 
(b) a maioria dos membros do órgão de administração que di-

rige as atividades relevantes é nomeada pelo voto do titular 
da maioria dos direitos de voto. 

 
Maioria dos direitos de voto, mas nenhum poder 
 
B36. Para que o investidor que detenha mais que a metade dos direi-

tos de voto da investida tenha poder sobre ela, seus direitos de 
voto devem ser substantivos, de acordo com os itens B22 a B25, 
e devem dar ao investidor a capacidade atual de dirigir as ativi-
dades relevantes, o que frequentemente se dá por meio da de-
terminação das políticas operacionais e de financiamento. Se 
outra entidade tiver direitos existentes que lhe forneçam o direi-
to de dirigir as atividades relevantes e essa entidade não for a-
gente do investidor, o investidor não tem poder sobre a investi-
da. 

 
B37. O investidor não tem poder sobre a investida, ainda que detenha 

a maioria dos direitos de voto na investida, quando esses direi-
tos de voto não são substantivos. Por exemplo, o investidor que 
detém mais que a metade dos direitos de voto na investida não 
pode ter poder se as atividades relevantes estiverem sujeitas à 
direção de governo, tribunal, administrador, síndico, liquidante 
ou regulador. 

 
Poder sem a maioria dos direitos de voto 
 
B38. O investidor pode ter poder ainda que detenha menos que a 

maioria dos direitos de voto da investida. O investidor pode ter 
poder com menos que a maioria dos direitos de voto da investi-
da, por exemplo, por meio de: 
(a) acordo contratual entre o investidor e outros titulares de di-

reitos de voto (ver item B39); 



 1101 

(b) direitos decorrentes de outros acordos contratuais (ver item 
B40); 

(c) os direitos de voto do investidor (ver itens B41 a B45); 
(d) direitos de voto potenciais (ver itens B47 a B50); ou 
(e) a combinação de (a) a (d). 

 
Acordo contratual com outros titulares de direitos de voto 
 
B39. Um acordo contratual entre um investidor e outros titulares de 

direitos de voto pode dar ao investidor o direito de exercer di-
reitos de voto suficientes para lhe dar poder, ainda que o inves-
tidor não tenha direitos de voto suficientes para lhe dar poder 
sem o acordo contratual. Contudo, o acordo contratual pode ga-
rantir que o investidor possa instruir um número suficiente de 
outros titulares de direitos de voto sobre como votar para permi-
tir ao investidor tomar decisões sobre as atividades relevantes. 

 
Direitos decorrentes de outros acordos contratuais 
 
B40. Outros direitos de tomada de decisões, em combinação com di-

reitos de voto, podem dar ao investidor a capacidade atual de di-
rigir as atividades relevantes. Por exemplo, os direitos especifica-
dos em acordo contratual em combinação com direitos de voto 
podem ser suficientes para dar ao investidor a capacidade atual 
de dirigir os processos de fabricação da investida ou de dirigir 
outras atividades operacionais ou de financiamento da investida 
que afetem significativamente os retornos da investida. Contudo, 
na ausência de quaisquer outros direitos, a dependência econômi-
ca da investida em relação ao investidor (como, por exemplo, as 
relações de fornecedor com o seu principal cliente) não leva a 
concluir que o investidor tenha poder sobre a investida. 

 
Direitos de voto do investidor 
 
B41. O investidor sem a maioria dos direitos de voto pode ter direitos 

que são suficientes para lhe dar poder quando tem a capacidade 
prática de dirigir as atividades relevantes de modo unilateral. 
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B42. Ao avaliar se seus direitos de voto são suficientes para lhe dar 
poder, o investidor considera todos os fatos e circunstâncias, in-
cluindo: 
(a) a extensão dos direitos de voto do investidor em compara-

ção com a extensão e a dispersão dos direitos de voto dos 
demais titulares, observando-se que: 
(i) quanto mais direitos de voto o investidor detenha, 

maior é a probabilidade de que o investidor tenha di-
reitos existentes que lhe deem a capacidade atual de 
dirigir as atividades relevantes; 

(ii)  quanto mais direitos de voto o investidor detenha em 
relação aos demais titulares de direitos de voto, maior 
é a probabilidade de que o investidor tenha direitos 
existentes que lhe deem a capacidade atual de dirigir 
as atividades relevantes; 

(iii)  quanto maior o número de partes que precisariam agir 
em conjunto para superar o investidor em número de 
votos, maior é a probabilidade de que o investidor te-
nha direitos existentes que lhe deem a capacidade atu-
al de dirigir as atividades relevantes; 

(b) direitos de voto potenciais detidos pelo investidor, outros 
titulares de direitos de voto ou outras partes (ver itens B47 
a B50); 

(c) direitos decorrentes de outros acordos contratuais (ver item 
B40); e 

(d) quaisquer fatos e circunstâncias adicionais que indiquem 
que o investidor possui ou não possui a capacidade atual de 
dirigir as atividades relevantes no momento em que deci-
sões precisem ser tomadas, incluindo padrões de votação 
em assembleias de acionistas anteriores. 

 
B43. Quando a direção de atividades relevantes for determinada pelo 

voto majoritário e o investidor detiver significativamente mais 
direitos de voto que qualquer outro titular de direitos de voto ou 
grupo organizado de titulares de direitos de voto, sendo que as 
demais participações acionárias estejam amplamente dispersas, 
pode ficar claro, após considerar tão-somente os fatores relacio-
nados no item B42(a) a (c), que o investidor tem poder sobre a 
investida. 
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Exemplos de aplicação 
 

Exemplo 4 
 

O investidor adquire 48% dos direitos de voto da investida. Os 
direitos de voto restantes são detidos por milhares de acionistas, 
nenhum dos quais, individualmente, detém mais que 1% dos di-
reitos de voto. Nenhum dos acionistas possui qualquer acordo 
para consultar qualquer dos demais acionistas ou para tomar de-
cisões coletivas. Ao avaliar a proporção dos direitos de voto a 
ser adquirida, com base no tamanho relativo das demais partici-
pações acionárias, o investidor determinou que a participação 
de 48% seria suficiente para lhe dar o controle. Nesse caso, com 
base no tamanho absoluto de sua participação e no tamanho re-
lativo das demais participações, o investidor conclui que tem 
participação com direito de voto suficientemente dominante pa-
ra satisfazer o critério de poder sem a necessidade de considerar 
qualquer outra evidência de poder. 

 
Exemplo 5 

 
O investidor A detém 40% dos direitos de voto da investida, e 
doze outros investidores detêm, cada um, 5% dos direitos de vo-
to da investida. O acordo de acionistas concede ao investidor A 
o direito de nomear, destituir e fixar a remuneração dos admi-
nistradores responsáveis pela direção das atividades relevantes. 
Para modificar o contrato, exige-se o voto majoritário de dois 
terços dos acionistas. Nesse caso, o investidor A conclui que o 
tamanho absoluto de sua participação e o tamanho relativo das 
demais participações acionárias por si só não são conclusivos 
para determinar se ele possui direitos suficientes para lhe dar 
poder. Contudo, o investidor A determina que seu direito con-
tratual de nomear, destituir e fixar a remuneração dos adminis-
tradores é suficiente para concluir que ele tem poder sobre a in-
vestida. O fato de que o investidor A possa não ter exercido es-
se direito ou a probabilidade de que o investidor A exerça seu 
direito de selecionar, nomear ou destituir os administradores 
não deve ser considerada ao avaliar se o investidor A tem poder. 
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B44. Em outras situações, pode ficar claro, após considerar tão-
somente os fatores relacionados no item B42(a) a (c), que o in-
vestidor não tem poder. 

 

Exemplo de aplicação 
  

Exemplo 6 
  

O investidor A detém 45% dos direitos de voto da investida. 
Dois outros investidores detêm, cada um, 26% dos direitos de 
voto da investida. Os direitos de voto restantes são detidos por 
três outros acionistas, cada um dos quais detém 1%. Não há ou-
tros acordos que afetam a tomada de decisões. Nesse caso, o 
tamanho da participação com direito de voto de A e seu tama-
nho em relação às demais participações acionárias são suficien-
tes para concluir que o investidor A não tem poder. Somente 
dois outros investidores precisariam cooperar para impedir o in-
vestidor A de dirigir as atividades relevantes da investida. 

 

B45. Contudo, os fatores relacionados tão-somente no item B42(a) a 
(c) podem não ser conclusivos. Se, tendo considerado outros fato-
res, não tiver certeza de que tem poder, o investidor deve consi-
derar fatos e circunstâncias adicionais, tais como se outros acio-
nistas têm natureza passiva, conforme demonstrado por padrões 
de votação em assembleias de acionistas anteriores. Isto inclui a 
avaliação dos fatores apontados no item B18 e os indicadores dos 
itens B19 e B20. Quanto menos direitos de voto o investidor de-
tiver e quanto menor for o número de partes que precisem agir 
em conjunto para superar o investidor em números de voto, mai-
or peso se deve atribuir aos fatos e circunstâncias adicionais para 
avaliar se os direitos do investidor são suficientes para lhe dar 
poder. Quando os fatos e circunstâncias dos itens B18 a B20 fo-
rem considerados em conjunto com os direitos do investidor, de-
ve ser atribuído peso maior às evidências de poder do item B18 
que aos indicadores de poder dos itens B19 e B20. 

 

Exemplos de aplicação 
 

Exemplo 7 
 

Um investidor detém 45% dos direitos de voto da investida. Onze 
outros investidores detêm, cada um, 5% dos direitos de voto da in-
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vestida. Nenhum dos acionistas possui acordos contratuais para 
consultar qualquer dos demais ou para tomar decisões coletivas. 
Nesse caso, o tamanho absoluto da participação do investidor e o 
tamanho relativo das demais participações acionárias por si só não 
são conclusivos para determinar se o investidor possui direitos su-
ficientes para lhe dar poder sobre a investida. Fatos e circunstân-
cias adicionais que podem fornecer evidência de que o investidor 
tem ou não tem poder devem ser considerados. 

 

Exemplo 8 
 

Um investidor detém 35% dos direitos de voto da investida. Três 
outros investidores detêm, cada um, 5% dos direitos de voto da 
investida. Os direitos de voto restantes são detidos por numerosos 
outros acionistas, nenhum dos quais, individualmente, detém 
mais que 1% dos direitos de voto. Nenhum dos acionistas possui 
acordos para consultar qualquer dos demais ou para tomar deci-
sões coletivas. Decisões sobre as atividades relevantes da investi-
da exigem a aprovação da maioria dos votos proferidos em as-
sembleias de acionistas relevantes – 75% dos direitos de voto da 
investida foram exercidos em assembleias de acionistas relevan-
tes recentes. Nesse caso, a participação ativa dos demais acionis-
tas em assembleias de acionistas recentes indica que o investidor 
não teria a capacidade prática de dirigir as atividades relevantes 
de modo unilateral, independentemente de o investidor ter dirigi-
do as atividades relevantes porque um número suficiente de ou-
tros acionistas votou da mesma forma que ele. 

 

B46. Se não está claro, tendo-se considerado os fatores relacionados 
no item B42(a) a (d), que o investidor tem poder, o investidor 
não controla a investida. 

 

Direitos de voto potenciais 
 

B47. Ao avaliar o controle, o investidor deve considerar seus direitos 
de voto potenciais, bem como os direitos de voto potenciais de-
tidos por outras partes, para determinar se tem poder. Direitos 
de voto potenciais são direitos de obter direitos de voto da in-
vestida, como, por exemplo, os decorrentes de instrumentos 
conversíveis ou opções, incluindo contratos a termo. Esses di-
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reitos de voto potenciais são considerados somente se os direi-
tos forem substantivos (ver itens B22 a B25). 

 

B48. Ao considerar direitos de voto potenciais, o investidor deve 
considerar o objetivo e a estrutura do instrumento, bem como o 
objetivo e a estrutura de qualquer outro envolvimento que o in-
vestidor tenha com a investida. Isso inclui a avaliação dos di-
versos termos e condições do instrumento, bem como as expec-
tativas, motivos e razões evidentes do investidor para concordar 
com esses termos e condições. 

 

B49. Caso tenha também direitos de voto ou outros direitos de toma-
da de decisão em relação às atividades da investida, o investidor 
deve avaliar se esses direitos, em combinação com os direitos 
de voto potenciais, lhe dão poder. 

 

B50. Direitos de voto potenciais substantivos, seja isoladamente ou 
em combinação com outros direitos, podem dar ao investidor a 
capacidade atual de dirigir as atividades relevantes. Por exem-
plo, é provável que este seja o caso quando o investidor detém 
40% dos direitos de voto da investida e, de acordo com o item 
B23, detém direitos substantivos decorrentes de opções para a 
aquisição de mais 20% dos direitos de voto. 

 

Exemplos de aplicação 
 
 

Exemplo 9 
  

O investidor A detém 70% dos direitos de voto da investida. O 
investidor B possui 30% dos direitos de voto da investida, bem 
como a opção de adquirir metade dos direitos de voto do inves-
tidor A. A opção é exercível pelos próximos dois anos ao preço 
fixo que está substancialmente fora do preço (out-of-the money) 
(e que se espera que assim permaneça por esse período de dois 
anos). O investidor A tem exercido seus direitos de voto e está 
dirigindo ativamente as atividades relevantes da investida. Nes-
se caso, é provável que o investidor A atenda ao critério de po-
der, uma vez que ele parece ter a capacidade atual de dirigir as 
atividades relevantes. Embora o investidor B tenha opções atu-
almente exercíveis para a compra de direitos de voto adicionais 
(as quais, se exercidas, lhe dariam a maioria dos direitos de voto 
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na investida), os termos e condições associados a essas opções 
são tais que as opções não são consideradas substantivas. 

 

Exemplo 10 
 

O investidor A e dois outros investidores detêm, cada um, um 
terço dos direitos de voto da investida. A atividade de negócio 
da investida está estreitamente relacionada com o investidor A. 
Além de seus instrumentos patrimoniais, o investidor A detém 
também instrumentos de dívida, conversíveis em ações ordiná-
rias da investida em qualquer ocasião por preço fixo que está 
fora do preço (out-of-the money) (mas não substancialmente fo-
ra do preço). Se a dívida fosse convertida, o investidor A deteria 
60% dos direitos de voto da investida. O investidor A se benefi-
ciaria da captura de sinergias se os instrumentos de dívida fos-
sem convertidos em ações ordinárias. O investidor A tem poder 
sobre a investida porque detém direitos de voto da investida em 
conjunto com direitos de voto potenciais substantivos que lhe 
dão a capacidade atual de dirigir as atividades relevantes. 

 

Poder quando direitos de voto ou similares não têm efeito signi-
ficativo sobre os retornos da investida 

 

B51. Ao avaliar o objetivo e a estrutura da investida (ver itens B5 a 
B8), o investidor deve considerar o envolvimento e as decisões 
tomadas por ocasião da formação da investida como parte de 
sua estruturação e deve avaliar se os termos da transação e as 
características do envolvimento fornecem ao investidor direitos 
que são suficientes para lhe dar poder. Estar envolvido na estru-
turação da investida por si só não é suficiente para dar controle 
ao investidor. Contudo, o envolvimento na estruturação pode 
indicar que o investidor teve a oportunidade de obter direitos 
que são suficientes para lhe dar poder sobre a investida. 

 

B52. Além disso, o investidor deve considerar acordos contratuais, 
como, por exemplo, direitos de compra, direitos de venda e di-
reitos de liquidação estabelecidos por ocasião da formação da 
investida. Quando esses acordos contratuais envolvem ativida-
des que estão estreitamente relacionadas com a investida, essas 
atividades são então, em sua essência, parte integrante das ati-
vidades gerais da investida, embora possam ocorrer fora dos li-
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mites legais da investida. Portanto, direitos de tomada de deci-
sões expressos ou implícitos, incorporados em acordos contra-
tuais, que estão estreitamente relacionados com a investida pre-
cisam ser considerados como atividades relevantes ao determi-
nar o poder sobre a investida. 

 

B53. Para algumas investidas, atividades relevantes ocorrem somente 
quando do surgimento ou da ocorrência de circunstâncias ou 
eventos específicos. A investida pode ser estruturada de modo 
que a direção de suas atividades e seus retornos sejam prede-
terminados, a menos e até que essas circunstâncias ou eventos 
específicos surjam ou ocorram. Nesse caso, somente as decisões 
sobre as atividades da investida, quando essas circunstâncias ou 
eventos ocorrerem podem afetar significativamente seus retor-
nos e, assim, ser atividades relevantes. As circunstâncias ou e-
ventos não precisam ter ocorrido para que o investidor com a 
capacidade de tomar essas decisões tenha poder. O fato de que o 
direito de tomar decisões depende do surgimento de circunstân-
cias ou da ocorrência de evento não resulta, por si só, em que 
esses direitos sejam de proteção. 

 

Exemplos de aplicação 
 

Exemplo 11 
 

A única atividade de negócio da investida, conforme especifi-
cada em seus documentos constitutivos, é a compra de recebí-
veis e a sua administração diária para seus investidores. A ad-
ministração diária inclui a cobrança e o repasse de pagamentos 
de principal e juros à medida que vençam. Por ocasião da ina-
dimplência de recebível, a investida automaticamente o oferece 
ao investidor, conforme convencionado separadamente em con-
trato entre o investidor e a investida. A única atividade relevan-
te é a gestão dos recebíveis em caso de inadimplência, já que 
esta é a única atividade que pode afetar significativamente os 
retornos da investida. A gestão dos recebíveis antes da inadim-
plência não é uma atividade relevante, uma vez que não exige a 
tomada de decisões substantivas que podem afetar significati-
vamente os retornos da investida – as atividades antes da ina-
dimplência são predeterminadas e consistem apenas no recebi-
mento de fluxos de caixa à medida que vençam e repassá-los 
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aos investidores. Portanto, somente o direito do investidor de 
gerenciar os ativos em caso de inadimplência deve ser conside-
rado ao se avaliar as atividades gerais da investida que afetam 
significativamente os retornos da investida. Neste exemplo, a 
estrutura da investida assegura que o investidor tenha autorida-
de de tomada de decisões sobre as atividades que afetam signi-
ficativamente os retornos na única ocasião em que essa autori-
dade de tomada de decisões é necessária. Os termos do contrato 
de venda são parte integrante da transação como um todo e da 
formação da investida. Portanto, os termos do contrato de ven-
da, em conjunto com os documentos constitutivos da investida, 
levam à conclusão de que o investidor tem poder sobre a inves-
tida, embora o investidor assuma a propriedade dos recebíveis 
somente em caso de inadimplência e gerencie os recebíveis ina-
dimplidos fora dos limites legais da investida. 

 

Exemplo 12 
 

Os únicos ativos da investida são recebíveis. Quando o objetivo 
e a estrutura da investida são considerados, determina-se que a 
única atividade relevante é a gestão dos recebíveis em caso de 
inadimplência. A parte que tem a capacidade de gerenciar os re-
cebíveis inadimplidos tem poder sobre a investida, independen-
temente da inadimplência por qualquer dos devedores. 

 

B54. O investidor pode ter compromisso expresso ou implícito para 
garantir que a investida continue a operar conforme planejado. 
Esse compromisso pode aumentar a exposição do investidor à 
variabilidade de retornos e, assim, aumentar o incentivo para 
que o investidor obtenha direitos suficientes para lhe conferir 
poder. Portanto, um compromisso para garantir que a investida 
opere como planejado pode ser um indicador de que o investi-
dor tem poder, mas, por si só, não dá poder ao investidor nem 
impede que outra parte tenha poder. 

 

Exposição a, ou direitos sobre, retornos variáveis de investida 
 

B55. Ao avaliar se tem o controle sobre a investida, o investidor deve 
determinar se está exposto a, ou se tem direitos sobre, retornos 
variáveis decorrentes de seu envolvimento com a investida. 

 



 1110 

B56. Retornos variáveis são retornos que não são fixos e que têm o 
potencial de variar como resultado do desempenho da investida. 
Retornos variáveis podem ser somente positivos, somente nega-
tivos ou tanto positivos quanto negativos (ver item 15). O inves-
tidor deve avaliar se os retornos da investida são variáveis, e 
quão variáveis esses retornos são, com base na essência do a-
cordo e independentemente da natureza jurídica dos retornos. 
Por exemplo, o investidor pode deter título de dívida com pa-
gamentos de juros fixos. Os pagamentos de juros fixos são re-
tornos variáveis para os fins desta Norma, pois estão sujeitos ao 
risco de inadimplência e expõem o investidor ao risco de crédito 
do emitente do título de dívida. O valor da variabilidade (ou se-
ja, quão variáveis são esses retornos) depende do risco de crédi-
to do título de dívida. Similarmente, taxas de desempenho fixas 
para a gestão dos ativos da investida são retornos variáveis, pois 
expõem o investidor ao risco de desempenho da investida. O 
valor da variabilidade depende da capacidade da investida de 
gerar receita suficiente para pagar a taxa. 

 
B57. Exemplos de retornos incluem: 

(a) dividendos, outras distribuições de benefícios econômicos 
da investida (por exemplo, juros de títulos de dívida emiti-
dos pela investida) e mudanças no valor do investimento 
do investidor nessa investida; 

(b) remuneração pela administração dos ativos ou passivos da 
investida, taxas e exposição a perdas em decorrência da 
prestação de suporte de crédito ou de liquidez, participa-
ções residuais nos ativos e passivos da investida por ocasi-
ão da liquidação desta, benefícios fiscais e acesso a liqui-
dez futura que o investidor tenha em decorrência de seu 
envolvimento com a investida; 

(c) retornos que não estejam disponíveis a outros detentores de 
participação. Por exemplo, o investidor pode usar seus ati-
vos em combinação com os ativos da investida, como, por 
exemplo, combinando funções operacionais para obter e-
conomias de escala, economias de custos, suprimento de 
produtos escassos ou acesso a conhecimentos de proprie-
dade exclusiva ou limitando algumas operações ou ativos, 
a fim de aumentar o valor dos outros ativos do investidor. 
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Relação entre poder e retornos 
 
Poder delegado 
 
B58. Ao avaliar se controla a investida, o investidor com direitos de 

tomada de decisões (tomador de decisões) deve determinar se é 
um principal ou um agente. O investidor deve determinar tam-
bém se outra entidade com direitos de tomada de decisão está 
atuando como agente em seu nome. Agente é uma parte com-
prometida a agir primariamente em nome e em benefício de ou-
tra parte ou partes (principal) e, portanto, não controla a investi-
da quando exerce sua autoridade de tomada de decisões (ver i-
tens 17 e 18). Assim, algumas vezes, o poder do principal pode 
ser detido e exercível por agente, mas em nome do principal. O 
tomador de decisões não é um agente simplesmente porque ou-
tras partes podem se beneficiar das decisões que ele toma. 

 
B59. O investidor pode delegar sua autoridade de tomada de decisões 

ao agente com relação a algumas questões específicas ou a to-
das as atividades relevantes. Ao avaliar se controla a investida, 
o investidor deve tratar os direitos de tomada de decisões dele-
gados a seu agente como sendo detidos diretamente pelo inves-
tidor. Em situações nas quais há mais de um principal, cada um 
dos principais deve avaliar se tem poder sobre a investida con-
siderando os requisitos dos itens B5 a B54. Os itens B60 a B72 
fornecem orientação sobre como determinar se o tomador de 
decisões é agente ou principal. 

 
B60. Ao determinar se é agente, o tomador de decisões deve conside-

rar a relação geral entre ele, a investida que está sendo adminis-
trada e as demais partes envolvidas com a investida e, em parti-
cular, todos os seguintes fatores: 
(a) o alcance de sua autoridade de tomada de decisões sobre a 

investida (itens B62 e B63); 
(b) os direitos detidos por outras partes (itens B64 a B67); 
(c) a remuneração à qual tem direito de acordo com o contrato 

de remuneração (itens B68 a B70); e 
(d) a exposição do tomador de decisões à variabilidade de re-

tornos de outras participações por ele detidas na investida 
(itens B71 e B72). 
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Diferentes ponderações devem ser aplicadas a cada um dos fa-
tores com base nos fatos e circunstâncias específicos. 

 

B61. Para se determinar se o tomador de decisões é agente é requeri-
da a avaliação de todos os fatores relacionados no item B60, a 
menos que uma única parte detenha direitos substantivos de 
destituir o tomador de decisões (direitos de destituição) e possa 
destituir o tomador de decisões sem justa causa (ver item B65). 

 

Alcance da autoridade de tomada de decisões 
 

B62. O alcance da autoridade de tomada de decisões do tomador de 
decisões deve ser avaliada considerando-se: 
(a) as atividades que são permitidas de acordo com o contrato 

de tomada de decisões e as previstas em lei; e 
(b) o poder discricionário do tomador de decisões ao tomar 

decisões sobre essas atividades. 
 

B63. O tomador de decisões deve considerar o objetivo e a estrutura 
da investida, os riscos aos quais a investida estaria exposta de 
acordo com a sua estruturação, os riscos que, de acordo com a 
sua estruturação, ela transfere às partes envolvidas e o nível de 
envolvimento do tomador de decisões na estruturação da inves-
tida. Por exemplo, se o tomador de decisões está significativa-
mente envolvido na estruturação da investida (inclusive na de-
terminação do alcance da autoridade de tomada de decisões), 
esse envolvimento pode indicar que o tomador de decisões teve 
oportunidade e incentivo para obter direitos que resultam em 
que tenha a capacidade de dirigir as atividades relevantes. 

 

Direito detido por outras partes 
 

B64. Direitos substantivos detidos por outras partes podem afetar a 
capacidade do tomador de decisões de dirigir as atividades rele-
vantes da investida. Direitos substantivos de destituição ou ou-
tros podem indicar que o tomador de decisões é agente. 

 

B65. Quando uma única parte detém direitos substantivos de destituição 
e pode destituir o tomador de decisões sem justa causa, isto, por si 
só, é suficiente para concluir que o tomador de decisões é agente. 
Se mais de uma parte detiver esses direitos (e nenhuma parte indi-
vidualmente puder destituir o tomador de decisões sem a concor-
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dância das demais partes), esses direitos não são, isoladamente, 
conclusivos para determinar se o tomador de decisões age essenci-
almente em nome e em benefício de terceiros. Além disso, quanto 
maior o número de partes que precisam agir em conjunto para e-
xercer o direito de destituição do tomador de decisões e quanto 
maior a dimensão e a variabilidade associada aos demais interesses 
econômicos do tomador de decisões (ou seja, remuneração e outros 
interesses), menor o peso que deve ser atribuído a esse fator. 

 

B66. Direitos substantivos detidos por outras partes que restringem o 
poder discricionário do tomador de decisões devem ser considera-
dos de forma similar a direitos de destituição ao avaliar se o toma-
dor de decisões é agente. Por exemplo, um tomador de decisões 
que deva obter aprovação de pequeno número de outras partes para 
seus atos geralmente é agente. (Ver itens B22 a B25 para orienta-
ção adicional sobre direitos e se estes são substantivos.) 

 

B67. Os direitos detidos por outras partes devem incluir a avaliação 
de quaisquer direitos exercíveis pelo conselho de administração 
(ou outro órgão de administração) da investida e seu efeito so-
bre a autoridade de tomada de decisões (ver item B23(b)). 

 

Remuneração 
 

B68. Quando maior a dimensão e a variabilidade associada à remune-
ração do tomador de decisões em relação aos retornos esperados 
das atividades da investida, maior será a probabilidade de que o 
tomador de decisões seja o principal. 

 

B69. Ao determinar se é principal ou agente, o tomador de decisões 
deve considerar também se as seguintes condições estão presentes: 
(a) a remuneração do tomador de decisões é compatível com 

os serviços prestados; 
(b) o contrato de remuneração inclui somente termos, condi-

ções ou valores que estão normalmente presentes em acor-
dos para serviços e nível de habilidades similares negocia-
dos em termos usuais de mercado. 

 

B70. O tomador de decisões não pode ser agente, a menos que as 
condições indicadas no item B69(a) e (b) estejam presentes. 
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Contudo, atender a essas condições, por si só, não é suficiente 
para concluir que o tomador de decisões é agente. 

 

Exposição à variabilidade de retornos de outras participações 
 

B71. O tomador de decisões que detém outras participações na inves-
tida (por exemplo, investimentos na investida ou prestação de 
garantias em relação ao desempenho da investida) deve consi-
derar sua exposição à variabilidade de retornos dessas participa-
ções ao avaliar se é agente. Deter outras participações na inves-
tida indica que o tomador de decisões pode ser o principal. 

 

B72. Ao avaliar sua exposição à variabilidade de retornos de outras 
participações na investida, o tomador de decisões deve conside-
rar o seguinte: 
(a) quanto maior a dimensão e a variabilidade associada a seus 

interesses econômicos, considerando sua remuneração e 
outros interesses em conjunto, maior a probabilidade de 
que o tomador de decisões seja o principal; 

(b) se a sua exposição à variabilidade de retornos é diferente 
da dos demais investidores e, em caso afirmativo, se isto 
poderia influenciar seus atos. Por exemplo, este pode ser o 
caso quando o tomador de decisões detém participações 
subordinadas na investida ou fornece a ela outras formas 
de melhoria de crédito. 

O tomador de decisões deve avaliar sua exposição em relação à 
variabilidade total de retornos da investida. Esta avaliação deve 
ser feita essencialmente com base nos retornos esperados das a-
tividades da investida, mas não deve ignorar a exposição máxi-
ma do tomador de decisões à variabilidade de retornos da inves-
tida decorrentes de outras participações detidas pelo tomador de 
decisões. 

 

Exemplos de aplicação 
 

Exemplo 13 
 

O tomador de decisões (gestor do fundo) cria, comercializa e 
gere fundo regulado e negociado publicamente, de acordo com 
parâmetros bem definidos previstos no mandato de investimen-
to, conforme exigido por suas leis e regulamentos locais. O fun-
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do foi comercializado a investidores como investimento em car-
teira diversificada de instrumentos patrimoniais de entidades 
negociadas publicamente. Dentro dos parâmetros definidos, o 
gestor do fundo tem poder discricionário em relação aos ativos 
nos quais investir. O gestor do fundo efetuou o investimento 
proporcional de 10% no fundo e recebe a taxa baseada em mer-
cado para seus serviços igual a 1% do valor dos ativos líquidos 
do fundo. As taxas são compatíveis com os serviços prestados. 
O gestor do fundo não tem nenhuma obrigação de financiar 
perdas além de seu investimento de 10%. O fundo não tem a 
obrigação de estabelecer e não estabeleceu conselho de admi-
nistração independente. Os investidores não detêm nenhum di-
reito substantivo que afete a autoridade de tomada de decisões 
do gestor do fundo, mas podem resgatar suas participações den-
tro de limites específicos fixados pelo fundo. 

 

Embora operando dentro dos parâmetros previstos no mandato 
de investimento e de acordo com as exigências regulatórias, o 
gestor do fundo tem direitos de tomada de decisões que lhe dão 
a capacidade atual de dirigir as atividades relevantes do fundo – 
os investidores não detêm direitos substantivos que podem afe-
tar a autoridade de tomada de decisões do gestor do fundo. O 
gestor do fundo recebe uma taxa baseada em mercado por seus 
serviços, a qual é compatível com os serviços prestados, e efe-
tuou também um investimento proporcional no fundo. A remu-
neração e o investimento do gestor do fundo o expõem à varia-
bilidade de retornos decorrentes das atividades do fundo, sem 
criar exposição de importância tal que indique que o gestor do 
fundo é o principal. 

 

Neste exemplo, a consideração da exposição do gestor do fundo 
à variabilidade de retornos do fundo em conjunto com a sua au-
toridade de tomada de decisões dentro de parâmetros restritos 
indica que o gestor do fundo é o agente. Assim, o gestor do 
fundo conclui que não controla o fundo. 

 

Exemplo 14 
 

O tomador de decisões cria, comercializa e gere fundo que ofe-
rece oportunidades de investimento a uma série de investidores. 
O tomador de decisões (gestor do fundo) deve tomar decisões 
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no melhor interesse de todos os investidores e de acordo com os 
contratos de regulação do fundo. Não obstante, o gestor do fun-
do tem amplo poder discricionário para a tomada de decisões. O 
gestor do fundo recebe a taxa baseada em mercado por seus 
serviços igual a 1% dos ativos geridos e 20% de todo o lucro do 
fundo caso o nível de lucro especificado seja atingido. As taxas 
são compatíveis com os serviços prestados. 

 
Embora precise tomar decisões no melhor interesse de todos os in-
vestidores, o gestor do fundo tem ampla autoridade de tomada de 
decisões para dirigir as atividades relevantes do fundo. O gestor do 
fundo recebe taxas fixas relativas ao desempenho compatíveis com 
os serviços prestados. Além disso, a remuneração alinha os interes-
ses do gestor do fundo aos dos demais investidores para aumentar 
o valor do fundo, sem criar exposição à variabilidade de retornos 
decorrentes das atividades do fundo que seja de importância tal que 
a remuneração, quando considerada isoladamente, indique que o 
gestor do fundo é um principal. 

 
A situação e a análise acima se aplicam aos exemplos 14A a 14C 
descritos a seguir. Cada exemplo é considerado isoladamente. 

 
Exemplo 14A 

 
O gestor do fundo tem também o investimento de 2% no fundo 
que alinha seus interesses aos dos demais investidores. O gestor 
do fundo não tem nenhuma obrigação de financiar perdas além 
de seu investimento de 2%. Os investidores podem destituir o 
gestor do fundo pelo voto da maioria simples, mas somente por 
quebra de contrato. 

 
O investimento de 2% do gestor do fundo aumenta sua exposi-
ção à variabilidade de retornos decorrentes das atividades do 
fundo, sem criar exposição de importância tal que indique que o 
gestor do fundo é o principal. Os direitos dos demais investido-
res de destituir o gestor do fundo são considerados como sendo 
direitos de proteção, uma vez que somente podem ser exercidos 
em caso de quebra de contrato. Neste exemplo, embora o gestor 
do fundo tenha ampla autoridade de tomada de decisões e esteja 
exposto à variabilidade de retornos de sua participação e remu-
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neração, sua exposição indica que ele é o agente. Assim, o ges-
tor do fundo conclui que não controla o fundo. 

 
Exemplo 14B 

 
O gestor do fundo tem o investimento proporcional mais subs-
tancial no fundo, mas não tem nenhuma obrigação de financiar 
perdas além desse investimento. Os investidores podem destitu-
ir o gestor do fundo pelo voto da maioria simples, mas somente 
por quebra de contrato. 

 
Neste exemplo, os direitos dos demais investidores de destituir 
o gestor do fundo são considerados como sendo direitos de pro-
teção, uma vez que somente podem ser exercidos em caso de 
quebra de contrato. Embora o gestor do fundo receba taxas fixas 
e relativas ao desempenho compatíveis com os serviços presta-
dos, a combinação de seu investimento com a sua remuneração 
pode criar exposição à variabilidade de retornos decorrentes das 
atividades do fundo que seja de importância tal que indique que 
o gestor do fundo é o principal. Quanto maior a dimensão e a 
variabilidade associada aos interesses econômicos do gestor do 
fundo (considerando-se a sua remuneração e outros interesses 
em conjunto), maior é a ênfase que o gestor do fundo dá a esses 
interesses econômicos na análise e maior a probabilidade de que 
o gestor do fundo seja o principal. 

 
Por exemplo, tendo considerado sua remuneração e os demais 
fatores, o gestor do fundo pode considerar o investimento de 
20% como sendo suficiente para concluir que controla o fundo. 
Contudo, em circunstâncias diferentes (ou seja, se a remunera-
ção ou outros fatores forem diferentes), o controle pode surgir 
quando o nível de investimento for diferente. 

 

Exemplo 14C 
 

O gestor do fundo tem o investimento proporcional de 20% no 
fundo, mas não tem nenhuma obrigação de financiar perdas além 
de seu investimento de 20%. O fundo tem conselho de administra-
ção, do qual todos os seus membros são independentes do gestor 
do fundo e são nomeados pelos outros investidores. O conselho 
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nomeia o gestor do fundo anualmente. Se o conselho decidisse não 
renovar o contrato do gestor do fundo, os serviços prestados por 
este último podem ser realizados por outros gestores do setor. 

 

Embora o gestor do fundo receba taxas fixas e relativas ao de-
sempenho compatíveis com os serviços prestados, a combina-
ção de seu investimento de 20% com a sua remuneração cria 
exposição à variabilidade de retornos decorrentes das atividades 
do fundo que é de importância tal que indica que o gestor do 
fundo é o principal. Contudo, os investidores têm direitos subs-
tantivos de destituir o gestor do fundo – o conselho de adminis-
tração possui mecanismo para garantir que os investidores pos-
sam destituir o gestor do fundo caso decidam fazê-lo. 

 

Neste exemplo, o gestor do fundo dá maior ênfase aos direitos 
substantivos de destituição na análise. Assim, embora o gestor 
do fundo tenha ampla autoridade de tomada de decisões e esteja 
exposto à variabilidade de retornos do fundo como resultado de 
sua remuneração e investimento, os direitos substantivos deti-
dos pelos demais investidores indicam que o gestor do fundo é 
o agente. Deste modo, o gestor do fundo conclui que não con-
trola o fundo. 

 

Exemplo 15 
 

Uma investida é criada para adquirir uma carteira de recebíveis 
pré-fixados (asset-backed securities), operação a ser financiada 
por instrumentos de dívida de renda fixa e instrumentos patri-
moniais. Os instrumentos patrimoniais são estruturados de mo-
do a oferecer proteção contra o risco de perda primeiro aos in-
vestidores de dívida e receber quaisquer retornos residuais da 
investida. A transação foi comercializada a potenciais investido-
res de títulos de dívida como investimento em carteira de rece-
bíveis lastreados em ativos (asset-backed securities) com expo-
sição ao risco de crédito associado à possível inadimplência dos 
emitentes desses títulos na carteira e ao risco de taxa de juros 
associado à gestão da carteira. Por ocasião da formação, os ins-
trumentos patrimoniais representam 10% do valor dos ativos 
adquiridos. O tomador de decisões (gestor de ativos) gerencia a 
carteira de ativos de modo ativo tomando decisões de investi-
mento dentro dos parâmetros fixados no prospecto da investida. 
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Por esses serviços, o gestor de ativos recebe a taxa fixa baseada 
em mercado (ou seja, 1% dos ativos geridos) e taxas relativas ao 
desempenho (ou seja, 10% dos lucros) caso os lucros da inves-
tida superem o nível especificado. As taxas são compatíveis 
com os serviços prestados. O gestor de ativos detém 35% do pa-
trimônio líquido da investida. Os 65% restantes do patrimônio 
líquido e todos os instrumentos de dívida são detidos por grande 
número de terceiros investidores não relacionados e amplamen-
te dispersos. O gestor de ativos pode ser destituído sem justa 
causa por decisão da maioria simples dos demais investidores. 

 

O gestor de ativos recebe taxas fixas e relativas ao desempenho 
compatíveis com os serviços prestados. A remuneração alinha 
os interesses do gestor do fundo aos dos demais investidores pa-
ra aumentar o valor do fundo. O gestor de ativos está exposto à 
variabilidade dos retornos decorrentes das atividades do fundo 
porque detém 35% do patrimônio líquido e por conta de sua 
remuneração. 

 

Embora operando dentro dos parâmetros definidos no prospecto 
da investida, o gestor de ativos tem a capacidade atual de tomar 
decisões de investimento que afetam significativamente os re-
tornos da investida – os direitos de destituição detidos pelos 
demais investidores recebem pouco peso na análise, uma vez 
que esses direitos são detidos por grande número de investido-
res amplamente dispersos. Neste exemplo, o gestor de ativos dá 
ênfase maior à sua exposição à variabilidade de returnos do 
fundo decorrentes de sua participação patrimonial, a qual está 
subordinada aos instrumentos de dívida. Deter 35% do patrimô-
nio líquido cria exposição subordinada a perdas e direitos a re-
tornos da investida, que são de importância tal que indica que o 
gestor de ativos é o principal. Assim, o gestor de ativos conclui 
que controla a investida. 

 

Exemplo 16 
 

O tomador de decisões (patrocinador) patrocina um veículo de 
múltiplos vendedores, que emite instrumentos de dívida de cur-
to prazo a terceiros investidores não relacionados. A transação 
foi comercializada a potenciais investidores como investimento 
em carteira de ativos de médio prazo com classificação de cré-
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dito elevada, com exposição mínima ao risco de crédito associ-
ado à possível inadimplência dos emitentes dos ativos da cartei-
ra. Vários cedentes vendem carteiras de ativos de médio prazo 
de alta qualidade ao veículo. Cada cedente administra a carteira 
de ativos que vende ao veículo e gere recebíveis inadimplidos 
por taxa de serviço baseada em mercado. Cada cedente oferece 
ainda proteção a primeiro risco contra perdas de crédito decor-
rentes de sua carteira de ativos por meio de sobregarantia dos 
ativos transferidos ao veículo. O patrocinador estabelece os 
termos do veículo e gere as operações deste por taxa baseada 
em mercado. A taxa é compatível com os serviços prestados. O 
patrocinador aprova os vendedores autorizados a vender ao veí-
culo, aprova os ativos a serem comprados pelo veículo e toma 
decisões de financiamento do veículo. O patrocinador deve agir 
no melhor interesse de todos os investidores. 

 

O patrocinador tem direito a qualquer retorno residual do veícu-
lo, fornecendo ainda melhoria de crédito e facilidades de liqui-
dez ao veículo. A melhoria de crédito fornecida pelo patrocina-
dor absorve perdas de até 5% de todos os ativos do veículo, a-
pós as perdas serem absorvidas pelos cedentes. As facilidades 
de liquidez não são adiantadas em relação a ativos inadimpli-
dos. Os investidores não detêm direitos substantivos que pode-
riam afetar a autoridade de tomada de decisões do patrocinador. 

 

Embora receba uma taxa baseada em mercado por seus serviços, 
compatível com os serviços prestados, o patrocinador tem expo-
sição à variabilidade de retornos das atividades dos veículos de-
vido aos seus direitos a quaisquer retornos residuais do veículo e 
ao fornecimento de melhoria de crédito e facilidades de liquidez 
(ou seja, o veículo está exposto ao risco de liquidez por utilizar 
instrumentos de dívida de curto prazo para financiar ativos de 
médio prazo). Embora cada um dos cedentes tenha direitos de 
tomada de decisões que afetam o valor dos ativos do veículo, o 
patrocinador tem ampla autoridade de tomada de decisões que 
lhe dá a capacidade atual de dirigir as atividades que afetam mais 
significativamente os retornos do veículo (ou seja, o patrocinador 
estabeleceu os termos do veículo, tem o direito de tomar decisões 
sobre os ativos (aprovando os ativos adquiridos e os cedentes 
desses ativos) e o financiamento do veículo (para o qual novos 
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investimentos devem ser encontrados regularmente)). O direito a 
retornos residuais do veículo e o fornecimento de melhoria de 
crédito e facilidades de liquidez expõem o patrocinador a uma 
variabilidade de retornos decorrentes das atividades do veículo 
diferente da dos demais investidores. Consequentemente, essa 
exposição indica que o patrocinador é o principal e, assim, o pa-
trocinador conclui que controla o veículo. A obrigação do patro-
cinador de agir no melhor interesse de todos os investidores não 
impede que o patrocinador seja o principal. 

 

Relacionamento com outras partes 
 

B73. Ao avaliar o controle, o investidor deve considerar a natureza 
de seu relacionamento com outras partes e se essas outras partes 
estão agindo em nome do investidor (ou seja, são “agentes de 
fato”). Determinar se outras partes estão agindo como agentes 
de fato exige julgamento, considerando-se não apenas a nature-
za do relacionamento, mas também como essas partes intera-
gem entre si e com o investidor. 

 

B74. Esse relacionamento não precisa envolver um acordo contratual. 
Uma parte é agente de fato quando o investidor ou aqueles que di-
rigem as atividades do investidor possuem a capacidade de instruir 
essa parte a agir em nome do investidor. Nessas circunstâncias, o 
investidor deve considerar os direitos de tomada de decisões de seu 
agente de fato e a sua exposição indireta a, ou direitos sobre, retor-
nos variáveis por meio do agente de fato, juntamente com os seus 
próprios, ao avaliar o controle da investida. 

 

B75. Constam a seguir exemplos de outras partes que, pela natureza 
de seu relacionamento, podem atuar como agentes de fato do 
investidor: 
(a) partes relacionadas do investidor; 
(b) parte que recebeu sua participação na investida como con-

tribuição ou empréstimo do investidor; 
(c) parte que concordou em não vender, transferir ou onerar 

suas participações na investida sem a aprovação prévia do 
investidor (salvo em situações em que o investidor e a ou-
tra parte tenham o direito de aprovação prévia e os direitos 
se baseiem em termos mutuamente convencionados por 
partes independentes e interessadas); 
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(d) parte que não possa financiar suas operações sem o suporte 
financeiro subordinado do investidor; 

(e) investida cuja maioria dos membros de seu órgão de admi-
nistração ou cujo pessoal-chave da administração seja o 
mesmo que o do investidor; 

(f) parte que tenha relacionamento de negócio estreito com o 
investidor, como, por exemplo, o relacionamento entre 
prestador de serviços profissionais e um de seus clientes 
significativos. 

 

Controle de ativos especificados 
 

B76. O investidor deve considerar se trata uma parcela da investida 
como entidade considerada separada e, em caso afirmativo, se 
controla a entidade considerada separada. 

 

B77. O investidor deve tratar uma parcela da investida como entidade 
considerada separada se e somente se a seguinte condição for 
atendida: 

 Ativos especificados da investida (e melhorias de crédito corres-
pondentes, se houver) são a única fonte de pagamento para passi-
vos especificados da investida ou para outras participações espe-
cificadas na investida. Outras partes que não aquelas que possu-
em os passivos especificados não possuem direitos ou obrigações 
relacionadas aos ativos especificados, ou direitos a fluxos de cai-
xa residuais oriundos desses ativos. Em essência, nenhum dos re-
tornos decorrentes dos ativos especificados pode ser usado pela 
investida remanescente, e nenhum dos passivos da entidade con-
siderada separada é pagável a partir dos ativos da investida rema-
nescente. Assim, em essência, todos os ativos, passivos e patri-
mônio líquido dessa entidade considerada separada são isolados 
da investida integral. Essa entidade considerada separada é fre-
quentemente chamada de “silo”. 

 

B78. Quando a condição do item B77 for satisfeita, o investidor deve 
identificar as atividades que afetam significativamente os retor-
nos da entidade considerada separada e como essas atividades 
são dirigidas a fim de avaliar se tem poder sobre essa parcela da 
investida. Ao avaliar o controle da entidade considerada separa-
da, o investidor deve considerar também se tem exposição a, ou 
direitos sobre, retornos variáveis decorrentes de seu envolvi-
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mento com essa entidade considerada separada e a capacidade 
de utilizar seu poder sobre essa parcela da investida para afetar 
o valor de seus retornos. 

 

B79. Se controlar a entidade considerada separada, o investidor deve 
consolidar essa parcela da investida. Nesse caso, outras partes 
devem excluir essa parcela da investida ao avaliar o controle da 
investida e ao consolidá-la. 

 

Avaliação contínua 
 

B80. O investidor deve reavaliar se controla a investida caso fatos e 
circunstâncias indiquem que há mudanças em um ou mais dos 
três elementos de controle especificados no item 7. 

 

B81. Se houver mudança na forma pela qual o controle sobre a inves-
tida pode ser exercido, essa mudança deve ser refletida na for-
ma pela qual o investidor avaliar seu poder sobre a investida. 
Por exemplo, mudanças em direitos de tomada de decisões po-
dem significar que as atividades relevantes deixaram de ser di-
rigidas por meio de direitos de voto, mas, em vez disso, outros 
acordos, como, por exemplo, contratos, dão a outra parte ou 
partes a capacidade atual de dirigir as atividades relevantes. 

 

B82. Um evento pode fazer com que o investidor adquira ou perca 
poder sobre a investida sem que o investidor esteja envolvido 
nesse evento. Por exemplo, o investidor pode adquirir poder so-
bre a investida como resultado da prescrição dos direitos de to-
mada de decisões detidos por outra parte ou partes que anteri-
ormente impediam o investidor de controlar a investida. 

 

B83. O investidor deve considerar ainda mudanças que afetem sua 
exposição a, ou direitos sobre, retornos variáveis decorrentes de 
seu envolvimento com a investida. Por exemplo, o investidor 
que tem poder sobre a investida pode perder esse controle se 
deixar de ter direito a receber retornos ou de estar exposto a o-
brigações, já que o investidor deixaria de atender ao item 7(b) 
(por exemplo, se o contrato para o recebimento de taxas relati-
vas ao desempenho for rescindido). 

 

B84. O investidor deve considerar se a sua avaliação de que age como 
agente ou principal sofreu mudanças. Mudanças no relacionamen-
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to geral entre o investidor e outras partes podem significar que o 
investidor não atua mais como agente, embora tenha previamente 
atuado como tal, e vice-versa. Por exemplo, se ocorrerem mudan-
ças nos direitos do investidor ou de outras partes, o investidor deve 
reconsiderar sua condição de principal ou agente. 

 

B85. A avaliação inicial do investidor sobre o controle ou sobre a sua 
condição de principal ou agente não se modifica simplesmente 
devido à mudança nas condições de mercado (por exemplo, a 
mudança nos retornos da investida impulsionada por condições 
de mercado), a menos que a mudança nas condições de mercado 
modifique um ou mais dos três elementos de controle especifi-
cados no item 7 ou modifique o relacionamento geral entre o 
principal e o agente. 

 

Determinação se a entidade é entidade de investimento (3) 

 
B85A. A entidade deve considerar todos os fatos e circunstâncias ao 

avaliar se é entidade de investimento, incluindo seu objetivo e 
estrutura. A entidade que possui os três elementos da definição 
de entidade de investimento previstos no item 27 é definida co-
mo entidade de investimento. Os itens B85B a B85M descre-
vem os elementos da definição em maiores detalhes. (3) 

 
Propósito comercial (3) 

 
B85B. A definição de entidade de investimento exige que o propósito 

ou objetivo da entidade seja o de investir exclusivamente para 
valorização de capital, obtenção de receitas de investimentos 
(tais como dividendos, juros ou receita de aluguel) ou ambos-
Documentos que indicam quais são os objetivos dos investi-
mentos da entidade, como, por exemplo, o prospecto de oferta 
da entidade, publicações distribuídas pela entidade e outros do-
cumentos corporativos ou societários, normalmente fornecem 
evidência do propósito comercial da entidade de investimento. 
Evidência adicional pode incluir a forma pela qual a entidade se 
apresenta a outras partes (como, por exemplo, potenciais inves-
tidores ou potenciais investidas); por exemplo, a entidade pode 
apresentar seu negócio como sendo o de fornecer investimentos 
de médio prazo para valorização de capital. Por outro lado, a 
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entidade que se apresente como investidora, cujo objetivo seja 
desenvolver, produzir ou comercializar produtos com suas in-
vestidas, de forma conjunta, tem um propósito comercial que é 
inconsistente com o propósito comercial de entidade de inves-
timento, uma vez que a entidade aufere retornos da atividade de 
desenvolvimento, produção ou comercialização, bem como de 
seus investimentos (ver item B85I). (3) 

 

B85C. A entidade de investimento pode prestar serviços relacionados 
a investimentos (por exemplo, serviços de consultoria de inves-
timentos e serviços de gestão de investimentos, de apoio a in-
vestimentos e administrativos), seja diretamente ou por meio de 
controlada, a terceiros, bem como a seus investidores, ainda que 
essas atividades sejam substanciais para a entidade, desde que a 
entidade continue a satisfazer à definição de entidade de inves-
timento. (4) 

 

B85D. A entidade de investimento pode também participar das se-
guintes atividades relacionadas a investimentos, seja diretamen-
te ou por meio de controlada, se essas atividades forem realiza-
das para maximizar o retorno do investimento (valorização do 
capital ou receita de investimentos) de suas investidas e não re-
presentarem uma atividade de negócios substancial separada ou 
uma fonte de receita substancial separada para a entidade de in-
vestimento: 

(a) prestar serviços de gestão e consultoria estratégica para uma 
investida; e 

(b) prestar suporte financeiro a uma investida, tal como emprés-
timo, compromisso de capital ou garantia. (3) 

 
B85E. Se a entidade de investimento tiver uma controlada que não é, 

por si mesma, entidade de investimento e cuja finalidade princi-
pal e atividades são a prestação de serviços ou atividades rela-
cionadas a investimentos que se relacionam com atividades de 
investimento da entidade de investimento, tais como aqueles 
descritos nos itens B85C e B85D, à entidade ou a outras partes, 
essa entidade deve consolidar essa controlada de acordo com o 
item 32. Se a controlada que fornece serviços ou atividades re-
lacionadas com o investimento é, por si mesma, entidade de in-
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vestimento, a entidade de investimento controladora deve men-
surar essa controlada pelo seu valor justo por meio do resultado 
de acordo com o item 31. (4) 

 

Estratégias de saída (3)
 

 

B85F. Uma característica que diferencia entidade de investimento de 
outras entidades é que a entidade de investimento não planeja 
deter seus investimentos indefinidamente: ela os detém por pra-
zo limitado. Como investimentos patrimoniais e investimentos 
em ativos não financeiros têm o potencial de ser detidos indefi-
nidamente, a entidade de investimento terá uma estratégia de sa-
ída documentando como a entidade planeja realizar a valoriza-
ção de capital de substancialmente todos os seus investimentos 
patrimoniais e investimentos em ativos não financeiros. A enti-
dade de investimento terá também uma estratégia de saída para 
quaisquer instrumentos de dívida que tenham o potencial de ser 
detidos indefinidamente, por exemplo, instrumentos de dívida 
perpétua. A entidade não precisa documentar estratégias de saí-
da específicas para cada investimento individual, mas deve i-
dentificar estratégias potenciais diferentes para diferentes tipos 
ou carteiras de investimento, incluindo um prazo concreto para 
deixar os investimentos. Mecanismos de saída que são imple-
mentados apenas em casos de inadimplência, como, por exem-
plo, a quebra ou descumprimento de contrato, não são conside-
rados estratégias de saída para fins desta avaliação. (3) 

 

B85G. Para investimentos em títulos patrimoniais privados, exemplos 
de estratégias de saída incluem oferta pública inicial, colocação 
privada, venda comercial de negócio, distribuições (a investido-
res) de participações societárias em investidas e vendas de ati-
vos (incluindo a venda dos ativos de investida seguida pela sua 
liquidação). Para investimentos patrimoniais que sejam negoci-
ados em mercado público, exemplos de estratégias de saída in-
cluem a venda do investimento em colocação privada ou em 
mercado público. Para investimentos imobiliários, um exemplo 
de estratégia de saída inclui a venda do imóvel por meio de cor-
retores de imóveis especializados ou no mercado aberto. (3) 

 



 1127 

B85H. Entidade de investimento pode ter investimento em outra enti-
dade de investimento que seja formada em conexão com a enti-
dade por razões legais, regulatórias, tributárias ou por razões 
negociais similares. Neste caso, a investidora entidade de inves-
timento não precisa ter estratégia de saída para esse investimen-
to, desde que a investida entidade de investimento tenha estra-
tégias de saída apropriadas para seus investimentos. (3) 

 

Rendimentos de investimentos 
 

B85I. Entidade não está investindo exclusivamente para valorização 
do capital, receita de investimentos ou ambos se essa entidade 
ou outro membro do grupo que contenha a entidade (ou seja, o 
grupo que é controlado pela controladora final da entidade de 
investimento) obtém, ou tem o objetivo de obter, outros benefí-
cios dos investimentos da entidade que não estejam disponíveis 
a outras partes e que não sejam relacionadas à investida. Esses 
benefícios incluem: 

(a)aquisição, uso, troca ou exploração dos processos, ativos ou 
tecnologia de investidaIsso incluiria que a entidade ou ou-
tro membro do grupo tivesse direitos desproporcionais ou 
exclusivos de aquisição de ativos, tecnologia, produtos ou 
serviços de qualquer investida; por exemplo, por deter op-
ção de comprar um ativo de uma investida se o desenvol-
vimento desse ativo for considerado bem sucedido; 

(b) negócios em conjunto (conforme definido na NBC TG 19) 
ou outros negócios entre a entidade ou outro membro do 
grupo e uma investida para o desenvolvimento, produção, 
comercialização ou fornecimento de produtos ou serviços; 

(c) garantias financeiras ou ativos fornecidos por investida para 
servirem como garantia para acordos de empréstimo da en-
tidade ou outro membro do grupo (contudo, a entidade de 
investimento ainda estaria apta a usar um investimento em 
investida como garantia para quaisquer de seus emprésti-
mos); 

(d) opção detida por parte relacionada da entidade para com-
prar, dessa entidade ou de outro membro do grupo, uma 
participação societária em investida da entidade; 
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(e) exceto conforme descrito no item B85J, transações entre a 
entidade ou outro membro do grupo e a investida que: 

(i) sejam sob termos que não estejam disponíveis para 
entidades que não sejam partes relacionadas da enti-
dade, de outro membro do grupo ou da investida; 

(ii) não sejam ao valor justo; ou 

(iii)  representem parcela substancial da atividade de ne-
gócio da investida ou da entidade, incluindo ativida-
des de negócio de outras entidades do grupo. (3) 

 

B85J. A entidade de investimento pode ter estratégia de investir em 
mais de uma investida no mesmo setor, mercado ou área geo-
gráfica a fim de se beneficiar de sinergias que aumentem a valo-
rização do capital e a receita de investimentos dessas investidas. 
Não obstante o item B85I(e), a entidade não fica impedida de 
ser classificada como entidade de investimento pelo simples fa-
to de que essas investidas negociam umas com as outras. (3) 

 
Mensuração ao valor justo (3) 

 

B85K. Um elemento essencial da definição de entidade de investimen-
to é que ela mensura e avalia o desempenho de substancialmen-
te todos os seus investimentos com base no valor justo, pois o 
uso do valor justo resulta em informações mais relevantes do 
que, por exemplo, a consolidação de suas controladas ou o uso 
do método da equivalência patrimonial para suas participações 
em coligadas ou empreendimentos controlados em conjunto. A 
fim de demonstrar que atende este elemento da definição, a en-
tidade de investimento deve: 

(a) fornecer aos investidores informações ao valor justo e 
mensurar substancialmente todos os seus investimentos ao 
valor justo em suas demonstrações contábeis sempre que o 
valor justo for exigido ou permitido de acordo com as nor- 
mas, interpretações ou comunicados emitidos pelo CFC; e 

(b) apresentar informações ao valor justo internamente ao pes-
soal-chave da administração da entidade (conforme defini-
do na NBC TG 05), que utiliza o valor justo como o prin-
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cipal atributo de mensuração para avaliar o desempenho de 
substancialmente todos os seus investimentos e para tomar 
decisões de investimento. (3) 

 

B85L. A fim de satisfazer o requisito do item B85K(a), a entidade de 
investimento deve: 
(a) optar por contabilizar qualquer propriedade para investi-

mento utilizando o método do valor justo a que se refere a 
NBC TG 28 – Propriedade para Investimento; 

(b) optar pela isenção da aplicação do método da equivalência 
patrimonial da NBC TG 18 para seus investimentos em co-
ligadas e em empreendimentos controlados em conjunto; e 

(c) mensurar seus ativos financeiros ao valor justo utilizando 
os requisitos da NBC TG 38. (3) 

 

B85M. A entidade de investimento pode ter alguns ativos não de in-
vestimento, como, por exemplo, um imóvel onde funciona sua 
sede e os respectivos equipamentos, e pode ter também passivos 
financeiros. O elemento de mensuração ao valor justo da defini-
ção de entidade de investimento do item 27(c) se aplica aos in-
vestimentos de entidade de investimento. Consequentemente, a 
entidade de investimento não precisa mensurar seus ativos não 
de investimento ou seus passivos ao valor justo. (3) 

 

Características típicas de entidade de investimento  
 

B85N. Ao determinar se atende à definição de entidade de investi-
mento, a entidade deve considerar se contém as características 
típicas de entidade de investimento (ver item 28). A ausência de 
uma ou mais dessas características típicas não necessariamente 
impede que a entidade seja classificada como a entidade de in-
vestimento, mas indica ser necessário julgamento adicional ao 
determinar se a entidade é entidade de investimento. (3) 

 

Mais de um investimento 
 

B85O. A entidade de investimento normalmente detém vários inves-
timentos para diversificar seu risco e maximizar seus retornos. 
A entidade pode deter uma carteira de investimentos de forma 
direta ou indireta, por exemplo, ao deter um único investimento 
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em outra entidade de investimento que detém, ela própria, vá-
rios investimentos. (3) 

 

B85P. Pode haver ocasiões em que a entidade detém um único inves-
timento. Contudo, deter um único investimento não necessaria-
mente impede que a entidade atenda à definição de entidade de 
investimento. Por exemplo, a entidade de investimento pode de-
ter apenas um único investimento quando essa entidade: 

(a) estiver em seu período de início das atividades e ainda não 
tiver identificado investimentos adequados e, portanto, a-
inda não tiver executado seu plano de investimento para 
adquirir vários investimentos; 

(b) ainda não tiver feito outros investimentos para substituir 
aqueles que alienou; 

(c) for constituída para reunir recursos de investidores a serem 
investidos em um único investimento, quando esse inves-
timento não puder ser obtido por investidores individuais 
(por exemplo, quando o investimento mínimo exigido for 
muito alto para um investidor individual); ou 

(d) estiver em processo de liquidação. (3) 
 

Mais de um investidor (3) 

 

B85Q. Normalmente, a entidade de investimento tem vários investi-
dores que reúnem seus recursos para obter acessos a serviços de 
gestão de investimentos e oportunidades de investimento a que 
eles poderiam não ter acesso individualmente. Ter vários inves-
tidores torna menos provável que a entidade ou outros membros 
do grupo que detém o controle da entidade obtenham outros be-
nefícios além da valorização do capital ou da receita de inves-
timentos (ver item B85I). (3) 

 

B85R. Alternativamente, a entidade de investimento pode ser forma-
da por ou para um único investidor que representa ou apoia os 
interesses de um grupo mais amplo de investidores (por exem-
plo, fundo de pensão, fundo de investimento governamental ou 
fundo familiar). (3) 
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B85S. Pode haver também ocasiões em que a entidade tenha tempora-
riamente um único investidor. Por exemplo, uma entidade de 
investimento pode ter apenas um único investidor quando a en-
tidade: 
(a) está dentro de seu período de oferta inicial, o qual não ven-

ceu, e a entidade esteja identificando ativamente investido-
res adequados; 

(b) ainda não identificou investidores adequados para substitu-
ir participações societárias que tenham sido resgatadas; ou 

(c) está em processo de liquidação. (3) 
 

Investidores não relacionados (3) 
 

B85T. Tipicamente, a entidade de investimento possui vários investi-
dores que não são partes relacionadas (conforme definido na 
NBC TG 05) da entidade ou de outros membros do grupo que 
detém o controle da entidade. Ter investidores não relacionados 
torna menos provável que a entidade ou outros membros do 
grupo que detém o controle da entidade obtenham outros bene-
fícios além da valorização do capital ou da receita de investi-
mentos (ver item B85I). (3) 

 

B85U. Contudo, a entidade pode mesmo assim se qualificar como 
entidade de investimento ainda que seus investidores estejam 
relacionados com a entidade. Por exemplo, a entidade de inves-
timento pode constituir um fundo “paralelo” separado, para um 
grupo de seus empregados (como, por exemplo, o pessoal-chave 
da administração) ou outros investidores que sejam partes rela-
cionadas, o qual reflita os investimentos do fundo de investi-
mento principal da entidade. Esse fundo “paralelo” pode se qua-
lificar como entidade de investimento mesmo que todos os seus 
investidores sejam partes relacionadas. (3) 

 

Participações societárias 
 

B85V. A entidade de investimento normalmente é, mas não está o-
brigada a ser, uma pessoa jurídica separada. Participações socie-
tárias em entidade de investimento assumem normalmente a 
forma de participações patrimoniais ou similares (por exemplo, 
cotas de participação), às quais são atribuídas parcelas propor-
cionais dos ativos líquidos da entidade de investimento. Contu-
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do, ter diferentes classes de investidores, alguns dos quais te-
nham direitos somente a um investimento ou grupos de inves-
timentos específicos ou que tenham parcelas proporcionais dife-
rentes dos ativos líquidos, não impede que a entidade atenda à 
definição de entidade de investimento. (3) 

 

B85W. Além disso, a entidade que tenha participações societárias 
significativas na forma de dívida que, de acordo com outras 
normas emitidas pelo CFC aplicáveis, não satisfaça a definição 
de patrimônio, pode ainda assim se qualificar como entidade de 
investimento, desde que os titulares da dívida estejam expostos 
aos retornos variáveis de mudanças no valor justo dos ativos lí-
quidos da entidade. (3) 

 

Requisitos contábeis 
 

Procedimentos de consolidação 
 

B86. Demonstrações consolidadas devem: 
(a) combinar itens similares de ativos, passivos, patrimônio lí-

quido, receitas, despesas e fluxos de caixa da controladora 
com os de suas controladas; 

(b) compensar (eliminar) o valor contábil do investimento da 
controladora em cada controlada e a parcela da controladora 
no patrimônio líquido de cada controlada (a NBC TG 15 ex-
plica como contabilizar qualquer ágio correspondente); 

(c) eliminar integralmente ativos e passivos, patrimônio líqui-
do, receitas, despesas e fluxos de caixa intragrupo relacio-
nados a transações entre entidades do grupo (resultados de-
correntes de transações intragrupo que sejam reconhecidos 
em ativos, tais como estoques e ativos fixos, são elimina-
dos integralmente). Os prejuízos intragrupo podem indicar 
uma redução no valor recuperável de ativos, que exige o 
seu reconhecimento nas demonstrações consolidadas. A 
NBC TG 32 – Tributos sobre o Lucro se aplica a diferen-
ças temporárias, que surgem da eliminação de lucros e pre-
juízos resultantes de transações intragrupo. 
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Políticas contábeis uniformes 
 

B87. Se um membro do grupo utilizar políticas contábeis diferentes 
daquelas adotadas nas demonstrações consolidadas para transações 
similares e eventos em circunstâncias similares, devem ser feitos 
ajustes apropriados às demonstrações contábeis desse membro do 
grupo na elaboração das demonstrações consolidadas para garantir 
a conformidade com as políticas contábeis do grupo. 

 

Mensuração 
 

B88. A entidade deve incluir as receitas e as despesas de controlada 
nas demonstrações consolidadas desde a data em que adquire o 
controle até a data em que deixa de controlar a controlada. As 
receitas e as despesas da controlada se baseiam nos valores dos 
ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações consolidadas 
na data de aquisição. Por exemplo, a despesa de depreciação re-
conhecida na demonstração consolidada do resultado abrangen-
te após a data de aquisição se baseia nos valores justos dos res-
pectivos ativos depreciáveis correspondentes reconhecidos nas 
demonstrações consolidadas na data de aquisição. 

 

Direitos de voto potenciais 
 

B89. Quando existirem direitos de voto potenciais ou outros derivati-
vos contendo direitos de voto potenciais, a proporção do resul-
tado e das mutações do patrimônio líquido alocada à controla-
dora e a participações de não controladores ao elaborar as de-
monstrações consolidadas deve ser determinada exclusivamente 
com base em participações societárias existentes, não refletindo 
o possível exercício ou conversão de direitos de voto potenciais 
e outros derivativos, a menos que o item B90 seja aplicável. 

 

B90. Em algumas circunstâncias, a entidade tem, em essência, parti-
cipação societária existente como resultado de transação que a-
tualmente lhe concede acesso aos retornos associados à partici-
pação societária. Nessas circunstâncias, a proporção alocada à 
controladora e a participações de não controladores ao elaborar 
demonstrações consolidadas deve ser determinada levando-se 
em conta o eventual exercício desses direitos de voto potenciais 
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e outros derivativos que atualmente concedam à entidade acesso 
aos retornos. 

 

B91. A NBC TG 38 não se aplica a participações em controladas que 
sejam consolidadas. Quando instrumentos contendo direitos de 
voto potenciais, em essência, concedem atualmente acesso aos 
retornos associados à participação societária em controlada, es-
ses instrumentos não estão sujeitos aos requisitos da NBC TG 
38. Em todos os outros casos, instrumentos contendo direitos de 
voto potencial em controlada são contabilizados de acordo com 
a NBC TG 38. 

 

Data das demonstrações contábeis 
 

B92. As demonstrações contábeis da controladora e de suas controla-
das utilizadas na elaboração das demonstrações consolidadas 
devem ter a mesma data-base. Quando o final do período das 
demonstrações contábeis da controladora for diferente do da 
controlada, a controlada deve elaborar, para fins de consolida-
ção, informações contábeis adicionais de mesma data que as 
demonstrações contábeis da controladora para permitir que esta 
consolide as informações contábeis da controlada, a menos que 
seja impraticável fazê-lo. 

 

B93. Se for impraticável fazê-lo, a controladora deve consolidar as 
informações contábeis da controlada usando as demonstrações 
contábeis mais recentes da controlada, ajustadas para refletir os 
efeitos de transações ou eventos significativos ocorridos entre a 
data dessas demonstrações contábeis e a data das demonstrações 
consolidadas. Em qualquer caso, a diferença entre a data das 
demonstrações contábeis da controlada e a das demonstrações 
consolidadas não deve ser superior a dois meses, e a duração 
dos períodos das demonstrações contábeis e qualquer diferença 
entre as datas das demonstrações contábeis devem ser as mes-
mas de período para período. 

 

Participação de não controladores 
 

B94. A entidade deve atribuir os lucros e os prejuízos e cada compo-
nente de outros resultados abrangentes aos proprietários da con-
troladora e às participações de não controladores. A entidade 
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deve atribuir também o resultado abrangente total aos proprietá-
rios da controladora e às participações de não controladores, a-
inda que isto resulte em que as participações de não controlado-
res tenham saldo deficitário. 

 

B95. Se a controlada tiver ações preferenciais em circulação com 
direito a dividendos cumulativos, que sejam classificadas como 
patrimônio líquido, e sejam detidas por acionistas não controla-
dores, a entidade deve calcular sua parcela de lucros e prejuízos 
após efetuar ajuste para refletir os dividendos sobre essas ações, 
tenham ou não esses dividendos sido declarados. 

 

Mudança na proporção detida por participações de não controladores 
 

B96. Quando a proporção do patrimônio líquido detida por participa-
ções de não controladores sofrer modificações, a entidade deve 
ajustar os valores contábeis das participações de controladoras e 
de não controladores para refletir as mudanças em suas partici-
pações relativas na controlada. A entidade deve reconhecer di-
retamente no patrimônio líquido qualquer diferença entre o va-
lor pelo qual são ajustadas as participações de não controladores 
e o valor justo da contrapartida paga ou recebida e deve atribuir 
essa diferença aos proprietários da controladora. 

 

Perda de controle 
 

B97. A controladora pode perder o controle da controlada em dois ou 
mais acordos (transações). Entretanto, algumas vezes, as cir-
cunstâncias indicam que acordos múltiplos devem ser contabili-
zados como uma única transação. Ao determinar se os acordos 
devem ser contabilizados como uma única transação, a contro-
ladora deve considerar a totalidade dos termos e condições dos 
acordos e seus efeitos econômicos. Um ou mais dos itens espe-
cificados a seguir indicam que a controladora deve contabilizar 
acordos múltiplos como uma única transação: 
(a) eles são celebrados na mesma época e com reflexos mú-

tuos; 
(b) eles formam uma única transação destinada a obter efeito 

comercial geral; 
(c) a ocorrência do acordo depende da ocorrência de pelo me-

nos outro acordo; e 
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(d) um acordo considerado individualmente não se justifica do 
ponto de vista econômico, mas se justifica do ponto de vis-
ta econômico quando considerado em conjunto com outros 
acordos. Um exemplo é quando a alienação de ações tem o 
preço fixado abaixo do valor de mercado e é compensada 
pela alienação subsequente com preço fixado acima do va-
lor de mercado. 

 

B98. Se perder o controle da controlada, a controladora deve, para 
fins de demonstrações consolidadas: 
(a) baixar: 

(i) os ativos (incluindo qualquer ágio) e os passivos da 
controlada pelo seu valor contábil na data em que o 
controle for perdido; e 

(ii)  o valor contábil de quaisquer participações de não 
controladores na ex-controlada na data em que o con-
trole for perdido (incluindo quaisquer componentes de 
outros resultados abrangentes atribuídos a elas); 

(b) reconhecer: 
(i) o valor justo da contrapartida recebida, se houver, pro- 

veniente de transação, evento ou circunstâncias que 
resultaram na perda de controle; 

(ii)  essa distribuição, se a transação, evento ou cir- 
cunstâncias que resultaram na perda de controle en-
volverem a distribuição de ações da controlada aos 
proprietários em sua condição de proprietários; e 

(iii)  qualquer investimento retido na ex-controlada, pelo 
seu valor justo na data em que o controle é perdido; 

(c) reclassificar para o resultado do período ou transferir dire-
tamente para lucros acumulados, se exigido por outras 
normas, interpretações ou comunicados técnicos do CFC, 
os valores reconhecidos em outros resultados abrangentes 
em relação à controlada, na forma descrita no item B99; 

(d) reconhecer qualquer diferença resultante como perda ou 
ganho no resultado do período, atribuíveis à controladora. 

 

B99. Eliminado. (4) 

 

B99A. Se a controladora perder o controle de controlada que não con-
tém um negócio, tal como definido na NBC TG 15, como resul-
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tado de transação envolvendo coligada ou empreendimento con-
trolado em conjunto que é contabilizado utilizando o método da 
equivalência patrimonial, a controladora deve contabilizar o ga-
nho ou a perda de acordo com os itens B98 e B99. O ganho ou a 
perda resultante da operação (incluindo os valores previamente 
reconhecidos em outros resultados abrangentes que seriam re-
classificados para o resultado de acordo com o item B99) deve 
ser reconhecido no resultado da controladora apenas na exten-
são das participações dos investidores não relacionados nessa 
coligada ou empreendimento controlado em conjunto. A parte 
restante do ganho deve ser eliminada contra o valor contábil do 
investimento nessa coligada ou empreendimento controlado em 
conjunto. Além disso, se a controladora mantém investimento 
na antiga controlada e essa ex-controlada é agora uma coligada 
ou empreendimento controlado em conjunto que é contabilizado 
utilizando o método da equivalência patrimonial, a controladora 
deve reconhecer parte do ganho ou da perda resultante da re-
mensuração do valor justo do investimento mantido na ex-
controlada no resultado apenas na extensão das participações 
dos investidores não relacionados na nova coligada ou empre-
endimento controlado em conjunto. A parte restante desse ga-
nho ou perda deve ser eliminada contra o valor contábil do in-
vestimento mantido na ex-controlada. Se a controladora man-
tém investimento na antiga controlada, que agora é contabiliza-
do de acordo com a NBC TG 38, a parte do ganho ou da perda 
resultante da remensuração ao valor justo do investimento man-
tido na ex-controlada deve ser reconhecida integralmente no re-
sultado da controladora. (4) 

 

Exemplos de aplicação (4) 
 

Exemplo 17 (4) 
 

Uma controladora tem a participação de 100% em controlada 
que não contém um negócio.  
A controladora vende 70% da sua participação na controlada a 
uma coligada na qual tem a participação de 20%. Como conse-
quência dessa operação, a controladora perde o controle da con-
trolada. O valor contábil dos ativos líquidos da controlada é $ 
100 e o valor contábil da participação vendida é $ 70 ($ 70 = $ 
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100 × 70%). O valor justo da contraprestação recebida é $ 210, 
que também é o valor justo da participação vendida.  
O investimento mantido na ex-controlada torna-se uma partici-
pação em coligada contabilizado utilizando o método da equiva-
lência patrimonial, e o seu valor justo é $ 90. O ganho determi-
nado, de acordo com os itens B98 e B99, antes da eliminação 
exigida pelo item B99A, é $ 200 ($ 200 = $ 210 + $ 90 - $ 100). 
Esse ganho é composto por duas partes:  
(a)  o ganho ($ 140) resultante da venda da participação de 

70% na controlada para a coligada. Esse ganho é a diferen-
ça entre o valor justo da contraprestação recebida ($ 210) e 
o valor contábil da participação vendida ($ 70). De acordo 
com o item B99A, a controladora deve reconhecer, no re-
sultado, o valor do ganho atribuível às participações exis-
tentes dos investidores não relacionados na coligada. Isto é, 
80% do ganho, que é $ 112 ($ 112 = $ 140 × 80%). Os res-
tantes 20% do ganho ($ 28 = $ 140 × 20%) são eliminados 
contra o valor contábil do investimento existente na coli-
gada; (4) 

(b)  o ganho ($ 60) resultante da remensuração ao valor justo 
do investimento diretamente mantido na ex-controlada. Es-
se ganho é a diferença entre o valor justo do investimento 
mantido na ex-controlada ($ 90) e 30% do valor contábil 
dos ativos líquidos da controlada ($ 30 = $ 100 × 30%). De 
acordo com o item B99A, a controladora deve reconhecer, 
em seu resultado, o valor do ganho atribuível às participa-
ções dos investidores não relacionados na nova coligada. 
Isto é 56% (70% x 80%) do ganho, que é $ 34 ($ 34 = $ 60 
× 56%). Os restantes 44% do ganho, que são $ 26 ($ 26 = $ 
60 × 44%), são eliminados contra o valor contábil do in-
vestimento mantido na ex-controlada. (4) 

 

Contabilização da mudança na condição de 
entidade de investimento(3) 

 

B100 Quando deixar de ser entidade de investimento, a entidade deve 
aplicar a NBC TG 15 a qualquer controlada que tenha sido ante-
riormente mensurada ao valor justo por meio do resultado, de 
acordo com o item 31.A data da mudança de condição é a data 
de aquisição atribuída. O valor justo da controlada na data de 
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aquisição atribuída deve representar a contraprestação atribuída 
transferida, ao mensurar qualquer ágio ou ganho decorrente de 
compra vantajosa que resulte da aquisição atribuída. Todas as 
controladas devem ser consolidadas de acordo com os itens 19 a 
24 desta Norma a partir da data da mudança da condição. (3) 

 

B101 Quando se tornar entidade de investimento, a entidade deve 
cessar de consolidar suas controladas na data da mudança de 
sua condição, exceto em relação a qualquer controlada que con-
tinue a ser consolidada de acordo com o item 32. A entidade de 
investimento deve aplicar os requisitos dos itens 25 e 26 àquelas 
controladas que ela deixar de consolidar como se a entidade de 
investimento tivesse perdido o controle daquelas controladas 
naquela data. (3) 
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Apêndice C – Data de vigência e transição 
 

Este Apêndice é parte integrante desta Norma e tem a mesma autori-
dade que as demais partes da Norma. 
 

Data de vigência 
 

C1. A entidade deve aplicar esta Norma e a NBC TG 18, a NBC TG 
19, a NBC TG 35 e a NBC TG 45 ao mesmo tempo. 

 

Transição 
 

C2. A entidade deve aplicar esta Norma retrospectivamente, de 
acordo com a NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de 
Estimativa e Retificação de Erro, salvo conforme especificado 
nos itens C2A a C6. (3) 

 

C2A. Não obstante os requisitos do item 28 da NBC TG 23, quando 
esta norma for aplicada pela primeira vez e, se ocorrer, subse-
quentemente quando as alterações sobre entidades de investi-
mento e na aplicação da exceção na consolidação de entidade 
de investimento a esta norma forem aplicadas pela primeira 
vez, a entidade somente precisará apresentar as informações 
quantitativas exigidas pelo item 28(f) da NBC TG 23 para o pe-
ríodo anual imediatamente anterior à data de aplicação inicial 
desta norma (“período imediatamente precedente”). A entidade 
pode, também, apresentar essas informações em relação ao pe-
ríodo atual ou a períodos comparativos anteriores, mas não está 
obrigada a fazê-lo. (4) 

 

C2B.  Para as finalidades desta Norma, a data de aplicação inicial é o 
início do período de relatório anual ao qual se aplica esta Nor-
ma pela primeira vez. (2) 

 

C3. Na data de aplicação inicial, a entidade não está obrigada a efe-
tuar ajustes na contabilização anterior para refletir seu envolvi-
mento com: 
(a) entidades que seriam consolidadas nessa data de acordo 

com a NBC TG 36 (versão R2) e a Interpretação Técnica 
anexa àquela Norma (equivalente a SIC 12 do IASB) e que 
ainda são consolidadas, de acordo com esta Norma; ou 
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(b)  entidades que não seriam consolidadas nessa data de acor-
do com a NBC TG 36 (versão R2) e a Interpretação Técni-
ca anexa àquela Norma (equivalente a SIC 12 do IASB), e 
que não são consolidadas de acordo com esta Norma. (2)

 
 

C3A. Na data de aplicação inicial, a entidade deve avaliar se é 
uma entidade de investimento com base nos fatos e cir-
cunstâncias existentes nessa data. Se, na data de aplicação 
inicial, a entidade concluir que é uma entidade de investi-
mento, ela deve aplicar os requisitos dos itens C3B a C3F 
em vez dos itens C5 e C5A. (3) 

 

C3B. Exceto em relação a qualquer controlada que seja consolidada 
de acordo com o item 32 (aos quais se aplicam os itens C3 e C6 
ou os itens C4 a C4C, conforme for pertinente), a entidade de 
investimento deve mensurar seu investimento em cada contro-
lada ao valor justo por meio do resultado como se os requisitos 
desta Norma sempre tivessem estado em vigor. A entidade de 
investimento deve ajustar retrospectivamente tanto o período 
anual imediatamente anterior à data de aplicação inicial, quanto 
o patrimônio líquido no início do período imediatamente anteri-
or para refletir qualquer diferença entre: 

(a) o valor contábil anterior da controlada; e 

(b) o valor justo do investimento da entidade de investimento 
na controlada. 

 O valor acumulado de quaisquer ajustes ao valor justo anteri-
ormente reconhecidos em outros resultados abrangentes deve 
ser transferido para lucros acumulados no início do período a-
nual imediatamente precedente à data de aplicação inicial. (3) 

 

C3C. Antes da data da adoção da NBC TG 46, a entidade de investi-
mento deve utilizar os valores ao valor justo que foram anteri-
ormente apresentados aos investidores ou à administração, se 
esses valores representarem o valor pelo qual o investimento 
poderia ter sido trocado entre partes conhecedoras e interessa-
das em uma transação em bases usuais de mercado na data da 
avaliação. (3) 
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C3D. Se a mensuração de investimento na controlada de acordo com 
os itens C3B e C3C for impraticável (tal como definido na NBC 
TG 23), a entidade de investimento deve aplicar os requisitos 
desta Norma no início do período mais antigo para o qual a a-
plicação dos itens C3B e C3C for praticável, que pode ser o pe-
ríodo atual. O investidor deve ajustar retrospectivamente o perí-
odo anual que preceder imediatamente a data de aplicação inici-
al, a menos que o início do período mais antigo para o qual a 
aplicação deste item seja praticável seja o período atual. Se este 
for o caso, o ajuste ao patrimônio líquido será reconhecido no 
início do período atual. (3) 

 

C3E. Se a entidade de investimento tiver alienado ou perdido o con-
trole de investimento na controlada antes da data de aplicação 
desta Norma, a entidade de investimento não está obrigada a e-
fetuar ajustes na contabilização anterior referente a essa contro-
lada. (3) 

 

C3F. Se a entidade aplicar as alterações de entidade de investimento 
para um período posterior àquele em que ela aplicar a NBC TG 
36 pela primeira vez, referências à “data de aplicação inicial” 
nos itens C3A a C3E devem ser lidas como “início do período 
de relatório anual para o qual as alterações em entidades de in-
vestimento foram aplicadas pela primeira vez”. (3)

 
 

C4. Se, na data de aplicação inicial, o investidor conclui que 
consolidará a investida que não era consolidada de acordo 
com a NBC TG 36 (versão R2) e a Interpretação Técnica 
anexa àquela Norma (equivalente a SIC 12 do IASB), esse 
investidor: 

(a) se a investida for um negócio (tal como definido na  NBC 
TG 15), deve mensurar os ativos, passivos e participações 
de não controladores nessa investida anteriormente não 
consolidada como se essa investida tivesse sido consolida-
da (e, assim, tivesse aplicado a contabilização de aquisição 
de acordo com a NBC TG 15) desde a data em que o inves-
tidor obteve o controle dessa investida com base nos requi-
sitos desta Norma. O investidor deve ajustar retrospecti-
vamente o período anual imediatamente anterior à data de 
aplicação inicial. Quando a data em que esse controle tenha 
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sido obtido for anterior ao início do período imediatamente 
precedente, o investidor deve reconhecer, como ajuste ao 
patrimônio líquido no início do período imediatamente 
precedente, qualquer diferença entre: 

(i) o valor de ativos, passivos e participações de não con-
troladores reconhecidos; e 

(ii) o valor contábil anterior do envolvimento do investidor 
com a investida; 

(b) se a investida não for um negócio (tal como definido na 
NBC TG 15), deve mensurar os ativos, passivos e partici-
pações de não controladores nessa investida anteriormente 
não consolidada como se essa investida tivesse sido conso-
lidada (aplicando o método de aquisição, tal como descrito 
na NBC TG 15, sem reconhecer qualquer ágio para a in-
vestida) desde a data em que o investidor obteve o controle 
dessa investida com base nos requisitos desta Norma. O 
investidor deve ajustar retrospectivamente o período anual 
imediatamente anterior à data de aplicação inicial. Quando 
a data em que esse controle tenha sido obtido for anterior 
ao início do período imediatamente precedente, o investi-
dor deve reconhecer, como ajuste ao patrimônio líquido no 
início do período imediatamente precedente, qualquer dife-
rença entre: 
(i) o valor de ativos, passivos e participações de não con-

troladores reconhecidos; e 
(ii) o valor contábil anterior do envolvimento do investidor 

com a investida. (2) 
 

C4A. Se mensurar os ativos, passivos e participações de não controladores 
da investida de acordo com o item C4(a) ou (b) for impraticável (tal 
como definido na NBC TG 23), o investidor deve: (2) 

(a) se a investida for um negócio, aplicar os requisitos da NBC 
TG 15 na data de aquisição presumida.A data de aquisição 
presumida deve ser o início do período mais antigo para o 
qual a aplicação do item C4(a) for praticável, que pode ser 
o período atual; (2) 

(b) se a investida não for um negócio, aplicar o método de 
aquisição, conforme descrito na NBC TG 15, mas sem 
reconhecer qualquer ágio para a investida na data de aquisição 
presumida.A data de aquisição presumida deve ser o início do 
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período mais antigo para o qual a aplicação do item C4(b) for 
praticável, que pode ser o período atual. (2) 

O investidor deve ajustar retrospectivamente o período anual 
imediatamente precedente à data de aplicação inicial, a menos 
que o início do período mais antigo para o qual a aplicação des-
te item seja praticável seja o período atual. Quando a data de 
aquisição presumida for anterior ao início do período imediata-
mente precedente, o investidor deve reconhecer, como ajuste ao 
patrimônio líquido no início do período imediatamente prece-
dente, qualquer diferença entre: 
  o valor de ativos, passivos e participações de não controla-

dores reconhecidos; e 
 os valores contábeis anteriores do envolvimento do investidor 

com a investida. 
Se o período mais antigo para o qual a aplicação deste item for 
praticável for o período atual, o ajuste do patrimônio líquido 
deve ser reconhecido no início do período atual. (2) 

 

C4B. (Eliminado). 
 

C4C. Quando um investidor aplica os itens C4 e C4A e a data em que 
esse controle tenha sido obtida de acordo com esta Norma é 
posterior à data de vigência da NBC TG 36 (versão R2), o in-
vestidor deve aplicar os requisitos desta Norma para todos os 
períodos em que a investida é retrospectivamente consolidada 
de acordo com os itens C4 e C4A. (2) 

 

C5. Se, na data de aplicação inicial, o investidor conclui que não con-
solidará a investida que era consolidada de acordo com a versão 
anterior da NBC TG 36 (versão R2) e a Interpretação Técnica 
anexa àquela Norma (equivalente a SIC 12 do IASB), o investi-
dor deve mensurar sua participação na investida pelo valor pelo 
qual essa participação teria sido mensurada se os requisitos desta 
Norma estivessem em vigor quando o investidor se envolveu 
(mas não obteve o controle de acordo com esta Norma) com a in-
vestida ou perdeu o seu controle. O investidor deve ajustar re-
trospectivamente o período anual imediatamente anterior à data 
de aplicação inicial. Quando a data em que o investidor se envol-
veu (mas não obteve o controle de acordo com esta Norma) com 
a investida ou quando perdeu o controle dela for anterior ao iní-
cio do período imediatamente precedente, o investidor deve reco-
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nhecer, como ajuste ao patrimônio líquido no início do período 
imediatamente precedente, qualquer diferença entre: 

(a)  o valor contábil anterior de ativos, passivos e participações 
de não controladores; e 

(b) o valor reconhecido da participação do investidor na investida. (2) 
 

C5A. Se mensurar a participação na investida de acordo com o item 
C5 for impraticável (tal como definido na NBC TG 23), o in-
vestidor deve aplicar os requisitos desta Norma no início do pe-
ríodo mais antigo para o qual a aplicação do item C5 for prati-
cável, que pode ser o período atual. O investidor deve ajustar 
retrospectivamente o período anual imediatamente precedente à 
data de aplicação inicial, a menos que o início do período mais 
antigo para o qual a aplicação deste item seja praticável seja o 
período atual. Quando a data em que o investidor se envolveu 
(mas não obteve o controle de acordo com esta Norma) com a 
investida ou quando perdeu o controle dela for anterior ao início 
do período imediatamente precedente, o investidor deve reco-
nhecer, como ajuste ao patrimônio líquido no início do período 
imediatamente precedente, qualquer diferença entre: 
(a)  o valor contábil anterior de ativos, passivos e participações 

de não controladores; e 
(b)  o valor reconhecido da participação do investidor com a investida. 

 Se o período mais antigo para o qual a aplicação deste item for 
praticável for o período atual, o ajuste do patrimônio líquido 
deve ser reconhecido no início do período atual. (2) 

 

C6. Os itens 23, 25, B94 e B96 a B99 são assuntos que já consta-
vam da NBC TG 36 (versão R2) e foram incorporadas nesta 
versão revisada desta Norma. Salvo quando aplicar o item C3, 
ou for obrigada a aplicar os itens C4 a C5A, a entidade deve a-
plicar os requisitos desses itens da seguinte forma: (2) 
(a) a entidade não deve reapresentar qualquer atribuição de lucros 

e prejuízos para períodos de relatório anteriores à ocasião em 
que aplicou a alteração do item B94 pela primeira vez; 

(b) os requisitos dos itens 23 e B96 para a contabilização de 
mudanças em participações societárias na controlada após 
a obtenção do controle não se aplicam a mudanças ocorri-
das antes da ocasião em que a entidade aplicou essas alte-
rações pela primeira vez; 
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(c) a entidade não deve reapresentar o valor contábil de inves-
timento em ex-controlada se o controle foi perdido antes 
que aplicasse as alterações dos itens 25 e B97 a B99 pela 
primeira vez. Além disso, a entidade não deve recalcular 
qualquer ganho ou perda sobre a perda de controle da con-
trolada ocorrida antes de as alterações dos itens 25 e B97 a 
B99 terem sido aplicadas pela primeira vez. 

 

Referências ao “período imediatamente precedente” 
 

C6A. Não obstante as referências ao período anual imediatamente 
anterior à data de aplicação inicial (período imediatamente pre-
cedente) nos itens C3B a C5A, a entidade pode também apre-
sentar informações comparativas ajustadas para quaisquer perí-
odos anteriores apresentados, mas não está obrigada a fazê-lo. 
Se a entidade efetivamente apresentar informações comparati-
vas ajustadas para quaisquer períodos anteriores, todas as refe-
rências ao “período imediatamente precedente” nos itens C3B a 
C5A devem ser lidas como “período comparativo ajustado mais 
antigo apresentado”. (3) 

 

C6B. Se a entidade apresentar informações comparativas não ajustadas 
para quaisquer períodos anteriores, ela deve identificar claramente as 
informações que não foram ajustadas e deve declarar que elas foram 
elaboradas em base diferente e explicar essa base. (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Publicada no DOU, de 30-01-2013. 
(2) Redação dada pela NBC TG 36 (R1), publicada no DOU de 20-12-2013. 
(3) Redação dada pela NBC TG 36 (R2), publicada no DOU de 17-04-2014. 
(4) Redação dada pela NBC TG 36 (R4), publicada no DOU de 06-11-2015. 
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NBC TG 37 (R4) – ADOÇÃO INICIAL DAS NORMAS 
INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE 

 

A letra R mais o número que identifica sua alteração (R1, R2, ...) foi adicionada à sigla da 
Norma para identificar o número da consolidação e facilitar a pesquisa no site do CFC. As 
citações desta Norma em outras é identifica pela sua sigla sem a referência a R1, R2, pois, 
essas referências são sempre da norma em vigor, evitando, assim, que em cada alteração 
da norma não haja necessidade de se ajustar as citações em outras normas. 

 
Índice Item 
INTRODUÇÃO IN1 – IN9 
OBJETIVO 1 
ALCANCE 2 – 5 
RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO 6 – 19 
Balanço patrimonial de abertura em IFRSs 6 
Políticas contábeis 7 – 12 
Exceções à aplicação retrospectiva de outras IFRSs 13 – 17 

Estimativas 14 – 17 
Isenções de outras IFRSs 18 – 19 
APRESENTAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO 20 – 33 
Informação comparativa 21 – 22 

Informação comparativa e resumo histórico divergente das IFRSs 22 
Explicação da transição para as IFRSs 23 – 33 

Conciliações 24 – 28 
Designação de ativos financeiros ou passivos financeiros 29 – 29A 
Uso do custo atribuído (deemed cost) para ativo imobilizado e propriedade 
para investimento 

30 

Uso do custo atribuído (deemed cost) para ativos intangíveis, investimentos 
em controladas, controladas em conjunto e coligadas e outros ativos 

31 

Uso do custo atribuído para ativos de petróleo e gás 31A  
Uso de custo atribuído para operações sujeitas a tarifas reguladas (2) 31B 
Uso do custo atribuído após hiperinflação severa (2) 31C 
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NOTA EXPLICATIVA À NORMA 

 

 

Introdução 
 

IN1. Muitas sociedades brasileiras estão obrigadas a adotar, por 
exigência de diversos órgãos reguladores contábeis brasileiros, a partir 
de 2010, as Normas Internacionais de Contabilidade emanadas do 
IASB – International Accounting Standards Board (International Fi- 
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nancial Reporting Standards – IFRSs) em suas demonstrações contá-
beis consolidadas. 

 
IN2. Como algumas dessas normas têm como consequência ajus-

tes retrospectivos, o IASB emitiu sua IFRS 1 – First-time Adoption of 
International Financial Reporting Standards, que tem o objetivo de 
regular a situação quando a entidade aplica integralmente as Normas 
Internacionais pela primeira vez. Essa norma foi tomada como base 
para elaboração desta Norma, de forma que as demonstrações consoli-
dadas possam ser declaradas pela administração da sociedade como 
estando conformes com as Normas Internacionais de Contabilidade 
emitidas pelo IASB (aqui denominadas simplesmente de IFRSs). 

 
IN3. Esta Norma deve ser aplicada quando a entidade adota as 

IFRSs pela primeira vez por meio de uma declaração explícita e sem 
reserva de cumprimento das IFRSs. 

 
IN4. Em geral, esta Norma requer que a entidade cumpra com 

cada IFRS vigente no final de seu primeiro período de reporte de a-
cordo com as IFRSs. Particularmente, a Norma requer que a entidade 
faça o seguinte no seu balanço patrimonial de abertura de acordo com 
as IFRSs: 

 
(a) reconheça todos os ativos e passivos cujo reconhecimento 

seja requerido pelas IFRSs; 
(b) não reconheça itens como ativos e passivos se tal reconhe-

cimento for vedado pelas IFRSs; 
(c) reclassifique itens reconhecidos de acordo com o conjunto 

de políticas contábeis que vinha seguindo como um tipo de ativo, pas-
sivo ou componente do patrimônio líquido, mas que sejam um tipo 
diferente de ativo, passivo ou componente do patrimônio líquido de 
acordo com as IFRSs; e 

(d) aplique as IFRSs na mensuração de todos os ativos e passi-
vos reconhecidos. 

 
IN5. Esta Norma concede isenções limitadas desses requisitos em 

áreas específicas em que o custo de cumpri-los provavelmente excede-
ria os benefícios aos usuários das demonstrações contábeis. Também 
proíbe a aplicação retrospectiva das IFRSs em algumas áreas, particu-
larmente onde a aplicação retrospectiva exigiria julgamentos da admi-
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nistração sobre as condições passadas após o resultado de operação 
específica já ser conhecido. 

 
IN6. Esta Norma requer divulgações que expliquem como a tran-

sição das políticas contábeis que vinham sendo seguidas para as IFRSs 
afetou a posição financeira (balanço patrimonial), o desempenho fi-
nanceiro (resultado e resultado abrangente) e os fluxos de caixa da 
entidade. 

 
IN7. É importante lembrar que, para se afirmar que as demons-

trações contábeis consolidadas estão conforme as Normas Internacio-
nais de Contabilidade editadas pelo IASB, é obrigatório que sejam 
sempre adotados todos os documentos emitidos por aquela entidade, 
mesmo quando ainda não emitidos por este CFC. Nesta Norma são 
mencionados os documentos emitidos por este CFC correspondentes 
às normas emitidas pelo IASB. 

 
IN8. Chama-se a atenção para o item 40 desta Norma, onde se 

limitam determinadas alternativas dadas pelo IASB para o caso das 
demonstrações consolidadas no Brasil; outras limitações constam em 
outros itens desta mesma Norma. Como previsto pelo próprio IASB, a 
limitação de alternativas existentes nas IFRSs não é fator impeditivo 
para que as demonstrações contábeis elaboradas sejam consideradas 
como estando de acordo com as IFRSs. 

 
IN9. Finalmente, este CFC relembra o conteúdo da NBC TG 

ESTRUTURA CONCEITUAL– Estrutura Conceitual para a Elabora-
ção e Apresentação das Demonstrações Contábeis e da NBC TG 26 – 
Apresentação das Demonstrações Contábeis. Eles correspondem ao 
contido nos documentos do IASB Framework for the Preparation and 
Presentation of Financial Statements e IAS 1 – Presentation of Fi-
nancial Statements, onde é expressa e repetidamente exigida a contí-
nua obediência da prevalência da essência sobre a forma. E isso a 
ponto de, caso a adoção de qualquer norma, interpretação ou comuni-
cado técnico provoque deformação das demonstrações contábeis de tal 
maneira que a efetiva realidade não seja devidamente apresentada, a 
entidade não deve aplicar esse documento, no seu todo ou em parte, 
substituindo-o pelo procedimento julgado mais apropriado à situação 
para que as demonstrações contábeis atinjam seu objetivo. Os proce-
dimentos, inclusive de fundamentação e evidenciação, relativos a essa 
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situação que se espera seja extremamente rara, devem ser devidamente 
divulgados como citado no item 19 da NBC TG 26. 

 
Objetivo 
 
1. O objetivo desta Norma é garantir que as primeiras demonstra-

ções contábeis de uma entidade de acordo com as Normas Internacio-
nais de Contabilidade emitidas pelo IASB – International Accounting 
Standards Board, doravante referenciadas como IFRSs – International 
Financial Reporting Standards, e as demonstrações contábeis inter-
mediárias para os períodos parciais cobertos por essas demonstrações 
contábeis contenham informações de alta qualidade que: 

 
(a) sejam transparentes para os usuários e comparáveis em rela-

ção a todos os períodos apresentados; 
(b) proporcionem um ponto de partida adequado para as conta-

bilizações de acordo com as IFRSs; e 
(c) possam ser geradas a um custo que não supere os benefícios. 
 
Alcance 
 
2. A entidade deve aplicar esta Norma: 
 
(a) em suas primeiras demonstrações contábeis em IFRSs; e 
(b) em todas as demonstrações intermediárias, se houver, apre-

sentadas de acordo com a IAS 34 – Interim Financial Reporting (NBC 
TG 21 – Demonstração Intermediária) para o período coberto por suas 
primeiras demonstrações contábeis em IFRSs. 

 
3. As primeiras demonstrações contábeis de uma entidade em IFRSs 

são as primeiras demonstrações anuais em que a entidade adota as IFRSs, 
declarando de forma explícita e sem ressalvas, que essas demonstrações 
estão em conformidade com tais IFRSs. As demonstrações contábeis de 
acordo com as IFRSs são as primeiras demonstrações contábeis da enti-
dade em IFRSs quando, por exemplo, a entidade: 

(a) tiver apresentado suas demonstrações contábeis anteriores 
mais recentes: 

(i) de acordo com os requerimentos societários que não são 
consistentes com as IFRSs em todos os aspectos; 

(ii)  em conformidade com as IFRSs em todos os aspectos, 
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exceto pelo fato de que nessas demonstrações não está contida 
uma declaração explícita e sem ressalvas de que elas estão de 
acordo com as IFRSs; 

(iii)  contenham uma declaração explícita de conformidade 
com algumas, porém não com todas as IFRSs; 

(iv) de acordo com exigências nacionais, inconsistentes com 
as IFRSs, usando isoladamente alguma norma internacional para 
contabilizar itens para os quais não existem exigências nacionais 
específicas; ou 

(v) em conformidade com exigências nacionais, mas com 
conciliação de alguns valores em relação àqueles determinados 
de acordo com as IFRSs; 
(b) tiver elaborado demonstrações contábeis de acordo com as 

IFRSs somente para uso interno, sem torná-las disponíveis aos propri-
etários da entidade ou outros usuários externos; 

(c) tiver elaborado um conjunto de demonstrações contábeis de 
acordo com as IFRSs para fins de consolidação, mas que não é o con-
junto completo de demonstrações contábeis elaboradas de acordo com 
a IAS 1 – Presentation of Financial Statements (NBC TG 26 – Apre-
sentação das Demonstrações Contábeis); 

(d) não tenha apresentado demonstrações contábeis para perío-
dos anteriores. 

 
4. Esta Norma deve ser aplicada quando a entidade adota pela 

primeira vez as IFRSs. Esta Norma não deve ser aplicada, por exem-
plo, quando a entidade:  

(a) tenha interrompido a apresentação de demonstrações contábeis 
de acordo com requisitos societários, tendo antes apresentado-as bem como 
outro conjunto de demonstrações contábeis que continha uma declaração 
explícita e sem ressalvas de conformidade com as IFRSs; 

(b) tenha apresentado demonstrações contábeis em anos anterio-
res de acordo com os requerimentos societários nas quais estava con-
tida uma declaração explícita e sem ressalvas de conformidade com as 
IFRSs; ou 

(c) tenha apresentado demonstrações contábeis em anos anterio-
res nas quais estava contida uma declaração explícita e sem ressalvas 
de conformidade com as IFRSs, independentemente de os auditores 
terem ressalvado as demonstrações auditadas. 
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4A. Independente dos requerimentos dos itens 2 e 3, a entidade 
que tenha aplicado as IFRSs em suas demonstrações contábeis anteri-
ores, mas que a sua mais recente demonstração contábil não contém 
declaração explícita e sem ressalvas que essas demonstrações estão em 
conformidade com as IFRSs deve aplicar esta Norma ou, ainda, apli-
car as IFRSs retrospecticamente de acordo com IAS 8 – Accounting 
Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (NBC TG 23 – 
Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro). (2) 

 
4B. Quando a entidade não elege aplicar esta Norma de acordo 

com o item 4A, ela deve adotar os requerimentos de divulgação dos 
itens 23A e 23B desta Norma em adição aos requerimentos da IAS 8 
(NBC TG 23). (2) 

 
5. Esta Norma não é aplicável às mudanças de políticas contábeis 

feitas por entidade que já aplica as IFRSs. Nesse caso, tais mudanças 
estão sujeitas às: 

 
(a) exigências relativas às mudanças nas políticas contábeis con-

forme IAS 8 - Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates 
and Errors (NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimati-
va e Retificação de Erro); e  

(b) exigências transitórias específicas contidas em outras IFRSs. 
 
Reconhecimento e mensuração 
 
Balanço patrimonial de abertura em IFRSs 
 
6. A entidade deve elaborar e apresentar o balanço patrimonial de 

abertura de acordo com as IFRSs na data de transição para as IFRSs. 
Esse é o marco inicial de sua contabilidade em conformidade com as 
IFRSs. 

 
Políticas contábeis 
 
7. A entidade deve usar as mesmas políticas contábeis para apre-

sentar seu balanço patrimonial de abertura em IFRSs e para todos os 
períodos apresentados em suas primeiras demonstrações contábeis em 
IFRSs. Essas políticas contábeis devem estar de acordo com todas as 
IFRSs vigentes ao final do primeiro período de divulgação em IFRSs, 
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exceto pelo especificado nos itens 13 a 19 e nos Apêndices B a D 
desta Norma. 

 
8. A entidade não deve aplicar diferentes versões de IFRSs vigen-

tes. A entidade pode aplicar uma nova IFRS, ainda não obrigatória, 
somente quando essa IFRS permitir sua aplicação antecipada. 

 
8A. Adicionalmente ao previsto no item 8, a aplicação antecipada de 

uma nova IFRS está condicionada ao fato de essa nova IFRS, ainda não 
obrigatória, ter sido admitida pelo Conselho Federal de Contabilidade. 

 
Exemplo: Aplicação consistente da última versão de uma IFRS 
 
Contexto 
O encerramento do primeiro período de divulgação em IFRSs da enti-
dade “A” é 31 de dezembro de 2010. A entidade “A” decide apresen-
tar informações comparativas apenas para um ano (veja item 21). Por-
tanto, sua data de transição para as IFRSs é a abertura do exercício 
social em 1º de janeiro de 2009 (ou de forma equivalente, o encerra-
mento do exercício social em 31 de dezembro de 2008). A entidade 
“A” apresentou suas demonstrações contábeis anuais pelas práticas 
contábeis adotadas no Brasil e por este CFC para 31 de dezembro de 
cada ano, incluindo 31 de dezembro de 2009. 
 
Aplicação das exigências 
A entidade “A” é exigida a aplicar as IFRSs em vigor para os períodos 
encerrados em 31 de dezembro de 2010, na elaboração e apresentação 
de: 
 
(a) seu balanço patrimonial de abertura em IFRSs de 1º de janeiro de 
2009; 
(b) suas demonstrações contábeis anuais para o exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2010 (com as informações comparativas de 
2009), incluindo o balanço patrimonial, a demonstração do resultado, 
a demonstração do resultado abrangente, a demonstração das muta-
ções do patrimônio líquido, a demonstração do valor adicionado (se 
requerida por órgão regulador ou apresentada espontaneamente) e a 
demonstração dos fluxos de caixa de 31 de dezembro de 2010 (com as 
informações comparativas de 2009) e respectivas notas explicativas 
(com as informações comparativas de 2009). 
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Se uma nova IFRS ainda não for obrigatória, porém permitir sua apli-
cação antecipada, a entidade “A” pode, mas não é obrigada, aplicar 
essa nova IFRS em suas primeiras demonstrações contábeis em I-
FRSs, desde que também atenda ao requisito do item 8A. 

 
9. As disposições transitórias em outras IFRSs são aplicáveis às 

mudanças de políticas contábeis feitas pela entidade que já utiliza as 
IFRSs e tais disposições transitórias não são aplicáveis na transição 
para as IFRSs de uma adotante pela primeira vez, exceto pelo especi-
ficado nos Apêndices B a D. 

 
10. Exceto pelo descrito nos itens 13 a 19 e nos Apêndices B a D, 

a entidade deve, em seu balanço patrimonial de abertura em IFRSs: 
 
(a) reconhecer todos os ativos e passivos cujo reconhecimento 

seja exigido pelas IFRSs; 
(b) não reconhecer itens como ativos ou passivos quando as I-

FRSs não permitirem tais reconhecimentos; 
(c) reclassificar itens reconhecidos de acordo com práticas con-

tábeis anteriores como certo tipo de ativo, passivo ou componente de 
patrimônio líquido, os quais, de acordo com as IFRSs, se constituem 
em um tipo diferente de ativo, passivo ou componente de patrimônio 
líquido; e 

(d) aplicar as IFRSs na mensuração de todos os ativos e passivos 
reconhecidos. 

 
11. As políticas contábeis que a entidade utiliza em seu balanço 

patrimonial de abertura em IFRSs podem ser diferentes daquelas utili-
zadas para a mesma data pelas práticas contábeis anteriores. Os ajustes 
resultantes surgem de eventos e transações anteriores à data de transi-
ção para as IFRSs. Portanto, a entidade deve reconhecer esses ajustes 
diretamente em lucros ou prejuízos acumulados (ou, se apropriado, em 
outra conta de patrimônio líquido) na data da transição para as IFRSs. 

 
12. Esta Norma estabelece duas categorias de exceções ao princí-

pio de que o balanço patrimonial de abertura da entidade em IFRSs 
deve estar em conformidade com todas as IFRSs: 

(a) os itens 14 a 17 e o Apêndice B proíbem a aplicação retros-
pectiva de determinados aspectos de outras IFRSs;  

(b) os Apêndices C e D isentam o cumprimento de determinadas 
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exigências de outras IFRSs. 
 
Exceções à aplicação retrospectiva de outras IFRSs 
 
13. Esta Norma proíbe a aplicação retrospectiva de determinados 

aspectos de outras IFRSs. Essas exceções constam nos itens 14 a 17 e 
no Apêndice B. 

 
Estimativas 
 
14. As estimativas da entidade de acordo com as IFRSs, na data 

de transição para as IFRSs, devem ser consistentes com as estimativas 
feitas para a mesma data pelos critérios contábeis anteriores (após os 
ajustes necessários para refletir alguma diferença de política contábil), 
a menos que exista evidência objetiva de que essas estimativas esta-
vam erradas. 

 
15. A entidade pode receber informação após a data de transição 

para as IFRSs sobre estimativas feitas sob os critérios contábeis anterio-
res. De acordo com o item 14, a entidade deve tratar o recebimento 
dessa informação do mesmo modo como trataria eventos subsequentes 
que não exigem ajustes contábeis em conformidade com a IAS 10 – 
Events after the Reporting Period (NBC TG 24 (R1) – Evento Subse-
quente). Por exemplo, assuma-se que a data de transição para as IFRSs 
de uma entidade seja 1º de janeiro de 2009 e uma nova informação, 
obtida em 15 de julho de 2009, exija uma revisão da estimativa feita em 
31 de dezembro de 2008 de acordo com os critérios contábeis anterio-
res. A entidade não deve fazer refletir aquela nova informação em seu 
balanço patrimonial de abertura em IFRSs (a menos que seja necessário 
ajustar a estimativa por alguma diferença de política contábil ou que 
exista evidência objetiva de que aquela estimativa esteja errada). Em 
vez disso, a entidade deve fazer refletir aquela nova informação no re-
sultado do período encerrado em 31 de dezembro de 2009 (ou, quando 
apropriado, como resultado abrangente, no patrimônio líquido). 

 
16. A entidade pode precisar fazer estimativas de acordo com as 

IFRSs na data de transição para as IFRSs que não foram exigidas na-
quela data pelos critérios contábeis anteriores. Para estarem consisten-
tes com a IAS 10 (NBC TG 24 – Evento Subsequente), as estimativas 
pelas IFRSs devem refletir as condições que existiam na data de transi-
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ção para as IFRSs. Em especial, as estimativas de preços de mercado, 
taxas de juros ou taxas de câmbio na data de transição para as IFRSs, as 
quais devem refletir as condições de mercado daquela data. 

 

17. Os itens 14 a 16 devem ser aplicados ao balanço patrimonial 
de abertura em IFRSs. Eles também devem ser aplicados ao período 
comparativo apresentado nas primeiras demonstrações contábeis da 
entidade em IFRSs, caso em que as referências à data de transição 
para as IFRSs devem ser substituídas por referências ao fim daquele 
período comparativo. 

 

Isenções de outras IFRSs 
 

18. A entidade pode optar pelo uso de uma ou mais isenções con-
tidas nos Apêndices C e D, mas não deve aplicar tais isenções a outros 
itens por analogia. 

 

19. Eliminado. (2) 

 

Apresentação e evidenciação 
 

20. A presente Norma não prevê exceções de apresentação e evi-
denciação exigidas em outras IFRSs. 

 
Informação comparativa 
 
21. Para estarem de acordo com a IAS 1 (NBC TG 26 – Apresen-

tação das Demonstrações Contábeis), as primeiras demonstrações 
contábeis da entidade em IFRSs devem incluir ao menos três balanços 
patrimoniais, duas demonstrações do resultado, duas demonstrações 
dos fluxos de caixa, duas demonstrações das mutações do patrimônio 
líquido, duas demonstrações do resultado abrangente, duas demons-
trações do valor adicionado (se requeridas pelo órgão regulador ou 
apresentadas espontaneamente) e as respectivas notas explicativas, 
incluindo a informação comparativa. 

 
Informação comparativa e resumo histórico divergente das IFRSs 
 

22. Algumas entidades apresentam resumos históricos de dados 
específicos para períodos anteriores àquele em que, pela primeira vez, 
apresentaram informação comparativa integral de acordo com as I-
FRSs. Esta Norma não exige tais resumos para cumprir as exigências 
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de reconhecimento e mensuração das IFRSs. Além disso, algumas 
entidades apresentam informação comparativa de acordo com os crité-
rios contábeis anteriores assim como a informação comparativa exigi-
da pela IAS 1 (NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Con-
tábeis). Nas demonstrações contábeis que contiverem resumos históri-
cos ou informações comparativas de acordo com os critérios contábeis 
anteriores, a entidade deve: 

(a) nominar destacadamente a informação gerada pelos critérios con-
tábeis anteriores como não sendo elaborada de acordo com as IFRSs; e 

(b) evidenciar a natureza dos principais ajustes que seriam feitos de 
acordo com as IFRSs. A entidade não precisa quantificar esses ajustes. 

 

Explicação da transição para as IFRSs 
 

23. A entidade deve explicar de que forma a transição dos crité-
rios contábeis anteriores para as IFRSs afetaram sua posição patrimo-
nial divulgada (balanço patrimonial), bem como seu desempenho eco-
nômico (demonstração do resultado) e financeiro (demonstração dos 
fluxos de caixa). 

 

23A. A entidade que adotou as IFRSs em período anterior, como 
descrito no item 4A, deve divulgar: 

(a) o motivo de ter parado de aplicar as IFRSs; e 
(b) o motivo de ter retomado a aplicação das IFRSs. (2) 
 

23B. Quando a entidade, de acordo com o item 4A, decide não 
aplicar a IFRS 1, deve explicitar as razões para decidir aplicar as I-
FRSs como se nunca tivesse parado de aplicá-las. (2) 

 

Conciliações 
 

24. Para cumprir com o disposto no item 23, as primeiras de-
monstrações contábeis da entidade em IFRSs devem incluir: 

(a) as conciliações do patrimônio líquido divulgado pelos crité-
rios contábeis anteriores em relação ao patrimônio líquido de acordo 
com as IFRSs para as seguintes datas: 

(i) a data de transição para as IFRSs; e 
(ii)   o fim do último período apresentado nas demonstrações 

contábeis anuais mais recentes da entidade pelos critérios contá-
beis anteriores; 

(b) a conciliação do resultado de acordo com as IFRSs para o 
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último período apresentado nas demonstrações contábeis anuais mais 
recentes da entidade. O ponto de partida para essa conciliação deve ser 
o resultado de acordo com os critérios contábeis anteriores para o 
mesmo período. Se houver sido divulgada a demonstração do resulta-
do abrangente, o mesmo é aplicável a ela;  

(c) se a entidade reconheceu ou reverteu qualquer perda por re-
dução ao valor recuperável em sua primeira vez na elaboração do ba-
lanço patrimonial de abertura em IFRSs, as notas explicativas que a 
IAS 36 – Impairment of Assets (NBC TG 01 (R2) – Redução ao Valor 
Recuperável de Ativos) teria requerido se a entidade tivesse reconhe-
cido tais perdas ou reversões no período iniciado na data de transição 
para as IFRSs. 

 

25. As conciliações exigidas pelos itens 24(a) e (b) devem dar de-
talhes suficientes para permitir que os usuários entendam os ajustes 
relevantes no balanço patrimonial e na demonstração do resultado. Se 
a entidade tiver apresentado a demonstração dos fluxos de caixa sob 
os critérios contábeis anteriores, ela também deve explicar os ajustes 
relevantes na demonstração dos fluxos de caixa. 

 

26. Se a entidade perceber que ocorreram erros sob os critérios 
contábeis anteriores, as conciliações exigidas pelo item 24(a) e (b) 
devem distinguir a correção desses erros das mudanças de políticas 
contábeis. 

 

27. A IAS 8 – Accounting Policies, Changes in Accounting Esti-
mates and Errors (NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Es-
timativa e Retificação de Erro) não trata das mudanças nas políticas 
contábeis que ocorrerem quando a entidade adotar pela primeira vez as 
IFRSs. Portanto, as exigências de divulgações previstas na IAS 8 (NBC 
TG 23) sobre mudanças de políticas contábeis não devem ser aplicadas 
nas primeiras demonstrações contábeis da entidade em IFRSs. 

 

27A. Se durante o período relativo às primeiras demonstrações 
contábeis de acordo com as IFRSs a entidade mudar suas políticas 
contábeis ou o uso das isenções contidas nesta Norma, ela deve expli-
car as mudanças entre seu primeiro relatório contábil intermediário de 
acordo com as IFRSs e suas primeiras demonstrações contábeis de 
acordo com as IFRSs, conforme item 23, e deve atualizar as concilia-
ções requeridas pelo item 24(a) e (b). (2) 
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28. Se a entidade não tiver apresentado demonstrações contábeis 
para períodos anteriores, suas primeiras demonstrações contábeis em 
IFRSs devem evidenciar tal fato. 

 

Designação de ativos financeiros ou passivos financeiros 
 

29. As práticas contábeis brasileiras e este CFC já preveem a de-
signação, o reconhecimento, a classificação e a mensuração dos ativos 
ou passivos financeiros de tal forma que os torna compatíveis com as 
IFRSs. Dessa forma, a entidade, em princípio, deve utilizar, nas de-
monstrações consolidadas em IFRSs, as mesmas designações e classi-
ficações dos ativos e passivos financeiros utilizadas em suas demons-
trações contábeis elaboradas segundo a prática contábil brasileira. 
Todavia, na aplicação desta Norma fica permitida à entidade mudar a 
designação de um ativo financeiro ou passivo financeiro previamente 
reconhecido como um ativo ou passivo financeiro mensurado ao valor 
justo por meio do resultado ou um ativo financeiro como disponível 
para venda de acordo com o item D19. A entidade deverá divulgar o 
valor dos ativos financeiros ou passivos financeiros assim redesigna-
dos bem como suas classificações e seus valores contábeis nas de-
monstrações contábeis anteriores.  

 

29A. (Eliminado) 
 

Uso do custo atribuído (deemed cost) para ativo imobilizado 
e propriedade para investimento 
 

30. Quando a entidade fizer uso, nas suas demonstrações contábeis 
segundo a prática contábil brasileira, do custo atribuído (deemed cost) 
conforme a Interpretação Técnica ITG 10 – Interpretação sobre a Aplica-
ção Inicial ao Ativo Imobilizado e à Propriedade para Investimento, deve 
utilizar tais valores em seu balanço patrimonial de abertura em IFRSs 
para o ativo imobilizado e para as propriedades para investimento (ver 
itens D5 e D7). Devem ser evidenciadas, para cada linha no balanço pa-
trimonial de abertura segundo esta Norma: 

(a) a soma daqueles valores justos; e 
(b) a soma dos ajustes feitos no saldo contábil dos itens divulga- 

dos sob os critérios contábeis anteriores. 
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Uso do custo atribuído (deemed cost) para ativos intangíveis, 
investimentos em controladas, controladas em conjunto e 
coligadas e outros ativos 
 

31. As práticas contábeis adotadas no Brasil e por este CFC não ad-
mitem o uso de custo atribuído para ativos intangíveis, investimentos em 
controladas, controladas em conjunto, coligadas ou outros ativos que não 
os ativos imobilizado e propriedade para investimento.  

(a) (eliminado); 
(b) (eliminado); 
(c) (eliminado). 
 

Uso do custo atribuído para ativos de petróleo e gás 
 

31A. Se a entidade usa a exceção contida no item D8A(b) para ati-
vos de petróleo e gás, deve divulgar o fato e a base sob a qual os valores 
contábeis determinados sob critérios anteriores foram alocados. 

 

Uso de custo atribuído para operações sujeitas a 
tarifas reguladas 
 

31B. Se a entidade utilizar a isenção no item D8B para operações 
sujeitas a tarifas reguladas, ela deve divulgar esse fato e a base sobre a 
qual os valores contábeis foram determinados de acordo com as práti-
cas contábeis anteriores à aplicação das IFRSs. (2) 

 

Uso do custo atribuído após hiperinflação severa 
 

31C. Se a entidade decidir mensurar ativos e passivos ao valor 
justo e utilizar esse valor justo como custo atribuído em sua demons-
tração contábil de abertura, de acordo com as IFRSs, devido à hiperin-
flação severa (ver itens D26 a D30), as primeiras demonstrações con-
tábeis de acordo com as IFRSs divulgarão uma nota explicativa sobre 
como, e por que, a entidade tinha, e a seguir deixou de ter, moeda 
funcional que possuía ambas das seguintes características: 

(a) índice geral de preços confiável não está disponível para as 
entidades com transações e saldos na moeda;  

(b) não existe conversibilidade entre a moeda e uma moeda es-
trangeira considerada estável. (2) 
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Demonstrações contábeis intermediárias 
 

32. Para cumprir com o disposto no item 23, quando a entidade a-
presenta suas demonstrações contábeis intermediárias, de acordo com a 
IAS 34 – Interim Financial Reporting (NBC TG 21 – Demonstração 
Intermediária) para a parte do período coberto pelas suas primeiras de-
monstrações contábeis em IFRSs, a entidade deve atender, adicionalmen-
te ao exigido pela IAS 34 (NBC TG 21), as seguintes exigências: 

 

(a) se a entidade tiver demonstrações contábeis intermediárias pa-
ra o período intermediário comparável do exercício social imediata-
mente anterior, cada divulgação intermediária deve incluir: 

(i) a conciliação do patrimônio líquido de acordo com os 
critérios contábeis anteriores ao fim daquele período intermediá-
rio comparável em relação ao patrimônio líquido sob as IFRSs, 
naquela data; e 

(ii)  a conciliação do resultado de acordo com as IFRSs para 
aquele período intermediário comparável (na data e ano corren-
tes). O ponto de partida para essa conciliação deve ser o resulta-
do de acordo com os critérios contábeis anteriores para aquele 
período ou, quando a entidade não o apresentar em seu total, o 
lucro ou o prejuízo do período de acordo com os critérios contá-
beis anteriores. O mesmo é aplicável à demonstração do resulta-
do abrangente; 

(b) adicionalmente à conciliação exigida no item 32(a), as pri-
meiras demonstrações contábeis intermediárias da entidade de acordo 
com a IAS 34 (NBC TG 21) para a parte do período coberto por suas 
primeiras demonstrações contábeis em IFRSs devem incluir as concilia-
ções descritas no item 24(a) e (b) (complementadas pelos detalhamentos 
exigidos pelos itens 25 e 26) ou devem incluir referência cruzada a ou-
tro documento publicado que inclua essas conciliações; 

(c) se a entidade mudar suas políticas contábeis ou seu uso de isen-
ções contidas nesta Norma, ela deve explicar as mudanças em cada uma 
das demonstrações contábeis intermediárias de acordo com o item 23 e 
deve atualizar as conciliações requeridas nos itens (a) e (b). (2) 

 

33. A IAS 34 (NBC TG 21) exige um mínimo de evidenciações 
as quais são baseadas na premissa de que os usuários das demonstra-
ções contábeis intermediárias tenham acesso às demonstrações contá-
beis anuais mais recentes. Contudo, a IAS 34 (NBC TG 21) exige 
também que a entidade evidencie quaisquer eventos ou transações que 
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sejam relevantes ao entendimento do período intermediário corrente. 
Portanto, quando um adotante pela primeira vez não tiver evidenciado, 
em suas demonstrações contábeis anuais mais recentes pelos critérios 
contábeis anteriores, informação relevante para o entendimento do 
período corrente intermediário, essa demonstração contábil intermedi-
ária deve evidenciar tal informação, ou então deve incluir referência 
cruzada a outro documento publicado que inclua tal informação. 

 

Início de vigência 
 

34. A entidade deve aplicar esta Norma para suas primeiras de-
monstrações contábeis consolidadas elaboradas de acordo com as 
IFRSs para o exercício social iniciado em, ou depois de, 1º de janeiro 
de 2010. Sua aplicação antecipada é permitida. 

 

34A. No caso de entidades que tenham divulgado suas demons-
trações consolidadas relativas ao exercício social encerrado antes de 1º 
de janeiro de 2009 elaboradas de acordo com as IFRSs, mas em desa-
cordo com o disposto no item 40 desta Norma, devem restringir suas 
divergências apenas àquelas praticadas até essas demonstrações, dan-
do ampla divulgação dessas práticas e dos seus efeitos. Novos proce-
dimentos divergentes não devem ser adotados. Como o objetivo dessa 
disposição é auxiliar a comparabilidade das demonstrações contábeis 
em IFRSs para fins brasileiros, se os órgãos reguladores determinarem 
a redução ou a eliminação dessas divergências, as demonstrações as-
sim ajustadas continuarão estando conformes com esta Norma.  

 

35. Aplicam-se às demonstrações contábeis consolidadas elaboradas 
de acordo com as IFRSs as vigências das normas, interpretações e comu-
nicados técnicos deste CFC que não conflitarem com as do IASB, inclu-
sive no que diz respeito à retroação de seus efeitos às demonstrações 
comparativas. Por exemplo, aplicam-se às demonstrações consolidadas 
de 2010 e às demonstrações comparativas de 2009 os requisitos da IAS 
23 – Borrowing Costs (NBC TG 20 – Custos de Empréstimos), mesmo 
que a IFRS 1 permita a não retroação dessa norma para 2009, se o órgão 
regulador brasileiro houver determinado essa retroação para as demons-
trações segundo a legislação brasileira e este CFC.  

 

36 a 39B. (Eliminados). 
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Disposição especial 
 

40. As demonstrações contábeis consolidadas em IFRSs regidas 
por esta Norma devem seguir as mesmas políticas e práticas contábeis 
que a entidade utiliza em suas demonstrações segundo a prática contá-
bil brasileira, a não ser que haja conflito entre elas e seja vedada a 
utilização, nas demonstrações segundo a prática contábil brasileira, 
das estipuladas pelas IFRSs. No caso de existência de políticas contá-
beis alternativas nas normas em IFRSs bem como nas deste CFC, a 
entidade deve observar nas demonstrações consolidadas em IFRSs as 
mesmas utilizadas para as demonstrações segundo este CFC, como é o 
caso da escolha entre avaliação ao custo ou ao valor justo para as pro-
priedades para investimento. No caso de existência de alternativas nas 
normas em IFRSs, mas não existindo alternativa segundo este CFC, 
nas demonstrações consolidadas em IFRSs, deve ser seguida a alterna-
tiva determinada por este CFC, entre aquelas permitidas pelas IFRSs, 
como é o caso da obrigação da utilização da demonstração do resulta-
do e da demonstração do resultado abrangente, ao invés de ambas em 
uma única demonstração. No caso de inexistência de alternativa nas 
demonstrações segundo este CFC por imposição legal, como é o caso 
da reavaliação espontânea de ativos, é também vedada a utilização 
dessa alternativa nas demonstrações contábeis consolidadas em IFRSs. 

 

Em razão dessas alterações, as disposições não alteradas desta 
Norma são mantidas e a sigla da NBC TG 37 (R3), publicada no 
DOU, Seção I, de 26-12-2014, passa a ser NBC TG 37 (R4). 

 
As alterações desta Norma entram em vigor na data de sua publi-

cação, aplicando-se aos exercícios encerrados em ou após 31 de de-
zembro de 2016. 

 
Brasília, 23 de outubro de 2015. 
 

José Martonio Alves Coelho – Presidente 
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Apêndice A – Glossário de termos utilizados na Norma 
 
Este Apêndice é parte integrante desta Norma. 
 
Data de transição para as IFRSs é o início do primeiro período para o 
qual a entidade apresenta informação comparativa completa pelas 
IFRSs em suas primeiras demonstrações contábeis em IFRSs. 
 
Custo atribuído é o montante utilizado como substituto para o custo (ou 
o custo depreciado ou amortizado) em determinada data. Nas deprecia-
ções e amortizações subsequentes é admitida a presunção de que a enti-
dade tenha inicialmente reconhecido o ativo ou o passivo na determina-
da data por um custo igual ao custo atribuído. 
 
Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou 
que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não 
forçada entre participantes do mercado na data de mensuração (ver 
NBC TG 46). (2) 

 
Primeiras demonstrações contábeis em IFRSs são as primeiras de-
monstrações contábeis anuais nas quais a entidade adota as IFRSs por 
meio de declaração explícita e sem ressalvas de conformidade com as 
IFRSs. 
 
Primeiro período de divulgação em IFRSs é o último período coberto 
pelas primeiras demonstrações contábeis da entidade em IFRSs. 
 
Adotante pela primeira vez é a entidade que apresenta suas primeiras 
demonstrações contábeis em IFRSs. 
 
Normas Internacionais de Contabilidade (IFRSs) são normas e inter-
pretações adotadas pelo IASB (International Accounting Standards 
Board) e elas compreendem as International Financial Reporting 
Standards (IFRSs) emitidas pelo IASB, as International Accounting 
Standards (IASs) emitidas pelo seu antecessor, o IASC (International 
Accounting Standards Committee) e as Interpretações desenvolvidas 
pelo IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Com-
mittee) e pelo seu antecessor, o SIC (Standing Interpretations Com-
mittee).  
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Balanço patrimonial de abertura em IFRSs é o balanço patrimonial da 
entidade na data da transição para as IFRSs. 
 

Critérios contábeis anteriores são a base contábil que uma adotan-
te pela primeira vez utilizava imediatamente antes de adotar as 
IFRSs. 
 
 

Apêndice B – Exceções à aplicação retroativa de outras IFRSs 
 
Este Apêndice é parte integrante desta Norma. 
 
B1.  A entidade deve aplicar as seguintes exceções: 

(a) desreconhecimento de ativos financeiros e passivos finan-
ceiros (itens B2 e B3); 

(b) contabilidade de hedge (hedge accounting) (itens B4 a 
B6); 

(c) participação de não controladores (item B7); e 
(d) classificação e mensuração de ativos financeiros (item B8); 
(e) derivativos embutidos (item B9); (2) 
(f) empréstimos governamentais (itens B10 a B12). (2) 

 

Desreconhecimento de ativos financeiros e passivos financeiros 
 

B2.  A adotante pela primeira vez deve aplicar o desreconhecimento 
exigido pela IAS 39 – Financial Instruments: Recognition and 
Measurement (NBC TG 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhe-
cimento e Mensuração) prospectivamente para transações que o-
correram em, ou após, 1º de janeiro de 2004. Em outras palavras, 
se uma adotante pela primeira vez desreconheceu um ativo finan-
ceiro não derivativo ou um passivo financeiro não derivativo de 
acordo com seus critérios contábeis anteriores por conta de transa-
ção que tenha ocorrido antes de 1º de janeiro de 2004, ela não deve 
reconhecer aqueles ativos ou passivos em conformidade com as 
IFRSs (a menos que eles se qualifiquem para reconhecimento em 
decorrência de transação ou evento posterior). 

 

B3.  Não obstante o item B2, a entidade pode aplicar os requisitos de 
desreconhecimento da IAS 39 – Financial Instruments: Recogni-
tion and Measurement (NBC TG 38 – Instrumentos Financeiros: 
Reconhecimento e Mensuração) retroativamente a partir da data 
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por ela escolhida, desde que a informação necessária para a apli-
cação da IAS 39 (NBC TG 38) a ativos e passivos financeiros 
desreconhecidos como resultado de operações passadas tenham 
sido obtidas à data da contabilização inicial dessas operações. 

 

Contabilidade de hedge (proteção) (hedge accounting) 
 

B4.  Assim como exigido na IAS 39 (NBC TG 38), na data de tran-
sição para as IFRSs a entidade deve: 

(a) mensurar todos os derivativos ao valor justo; e  
(b) eliminar todas as perdas diferidas ativas e os ganhos diferi-

dos passivos que tenham se originado dos derivativos divul-
gados de acordo com os critérios contábeis anteriores. 

 

B5.  A entidade não deve incorporar em seu balanço patrimonial de 
abertura em IFRSs uma vinculação de proteção do tipo que não 
se qualifica como contabilidade de hedge (proteção) pela IAS 
39 (NBC TG 38) (por exemplo, vinculações de proteção em que 
o instrumento de hedge é um instrumento de caixa ou uma op-
ção vendida ou em que o instrumento protegido é uma posição 
líquida. Contudo, se a entidade designar uma posição líquida 
como item de hedge (proteção) em conformidade com os crité-
rios contábeis anteriores, ela pode designar um item individual 
dentro daquela posição líquida como item protegido (hedge) de 
acordo com as IFRSs, contanto que ela faça isso até a data de 
transição para as IFRSs. 

 

B6.  Se, antes da data de transição para as IFRSs, a entidade tiver 
designado uma transação como um hedge (proteção), porém es-
se hedge não atende às condições previstas na IAS 39 (NBC TG 
38) para uma contabilidade de hedge (proteção), a entidade de-
ve aplicar o disposto nos itens 91 e 101 da IAS 39 para descon-
tinuar tal contabilidade de hedge (proteção). Transações levadas 
a efeito antes da data de transição para as IFRSs não devem ser 
designadas retrospectivamente como hedge. 

 

Participação de não controladores 
 

B7.  Uma adotante pela primeira vez deve aplicar as seguintes exi-
gências da IFRS 10 Consolidated Financial Statements (NBC 
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TG 36 – Demonstrações Consolidadas) prospectivamente a par-
tir da data de transição para as IFRSs: 

(a) o disposto no item B94 da NBC TG 36, pelo qual o 
resultado abrangente é atribuído aos proprietários da 
controladora e aos não controladores independentemente 
de isso resultar em participação de não controladores 
negativa (saldo devedor); 

(b)  o disposto nos itens 23 e B94 sobre a contabilização das 
mudanças na participação relativa da controladora em con-
trolada que não resultem na perda do controle; e 

(c)  o disposto nos itens B97 a B99 sobre a contabilização da 
perda de controle sobre controlada e as exigências relacio-
nadas previstas no item 8A da IFRS 5 – Non-current As-
sets Held for Sale and Discontinued Operations (NBC TG 
31 – Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Opera-
ção Descontinuada). 

Entretanto, se a adotante pela primeira vez decidir aplicar a IFRS 
3 (NBC TG 15 – Combinação de Negócios) retrospectivamente a 
combinações de negócios do passado, ela deve aplicar do mesmo 
modo a IFRS 10 (NBC TG 36) de acordo com o item C1 desta 
Norma. (2) 

 

Classificação e mensuração de ativos financeiros 
 

B8.  A entidade deve determinar se um ativo financeiro atende às 
condições de classificação da NBC TG 38 – Instrumentos Fi-
nanceiros: Reconhecimento e Mensuração com base nos fatos e 
circunstâncias existentes à data da transição para as IFRSs. 

 

Derivativos embutidos 
 

B9. Na adoção inicial, a entidade deve avaliar se o derivativo embutido 
deve ser separado do contrato principal e contabilizado como deri-
vativo, com base nas condições que existiam na data posterior em 
que se tornou parte do contrato e a data da reavaliação. (2) 

 

Empréstimos governamentais 
 

B10. Na adoção inicial, a entidade deve classificar todos os emprés-
timos governamentais recebidos como passivo financeiro ou 
instrumento patrimonial próprio de acordo com a NBC TG 39 – 
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Instrumentos Financeiros: Apresentação. Exceto quando permi-
tido pelo item B11, a adotante inicial deve aplicar os requisitos 
do IAS 20 (NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governa-
mentais) prospectivamente aos empréstimos governamentais e-
xistentes na data de transição para as IFRSs e não reconhecer o 
benefício correspondente do empréstimo governamental a uma 
taxa de juros inferior à do mercado como subvenção governa-
mental. Consequentemente, se a adotante inicial não reconheceu 
e mensurou segundo as práticas contábeis anteriores o emprés-
timo governamental com taxa de juros abaixo do mercado, con-
forme requisitos das IFRSs, deve usar o valor contábil do em-
préstimo registrado anteriormente na data de transição para as 
IFRSs como o valor contábil do empréstimo nas demonstrações 
contábeis de abertura em IFRS. (2) 

 

B11. Apesar do previsto no item B10, a entidade pode aplicar os 
requisitos da IAS 20 (NBC TG 07) retrospectivamente a qual-
quer empréstimo governamental originado antes da data de 
transição para as IFRSs, desde que as informações necessárias 
para fazê-lo tenham sido obtidas no momento da contabilização 
inicial do empréstimo. (2) 

 

B12. Os requisitos e orientações dos itens B10 e B11 não impedem a 
entidade de utilizar as exceções descritas nos itens D19 a D19D 
relativas a instrumentos financeiros anteriormente reconhecidos 
ao valor justo por meio do resultado. (2) 

 
 

Apêndice C – Isenções para combinação de negócios 
 

Este apêndice é parte integrante desta Norma. A entidade deve apli-
car as exigências a seguir nas combinações de negócios reconhecidas 
antes da data de transição para as IFRSs. Este Apêndice somente 
deve ser aplicado a combinações de negócios dentro do alcance da 
NBC TG 15 – Combinação de Negócios.(3) 

 

C1.  Uma adotante pela primeira vez pode decidir não aplicar a IFRS 
3 (NBC TG 15 – Combinação de Negócios) retrospectivamente 
a combinações de negócios do passado (combinações de negó-
cios que ocorreram antes da data de transição para as IFRSs). 
Contudo, se a adotante pela primeira vez reelaborar e reapresen-
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tar qualquer combinação de negócios para se alinhar à IFRS 3, 
ela deve reapresentar todas as demais combinações de negócios 
na mesma situação e deve ainda aplicar a IFRS 10 (NBC TG 36 
– Demonstrações Consolidadas) a partir da mesma data. Por e-
xemplo, se a adotante pela primeira vez decidir reapresentar 
uma combinação de negócios que ocorreu em 30 de junho de 
20X6, ela deve reapresentar todas as combinações de negócios 
ocorridas entre 30 de junho de 20X6 e a data de transição para 
as IFRSs, e deve ainda aplicar a IFRS 10 (NBC TG 36) a partir 
de 30 de junho de 20X6. (2) 

 

C2.  A entidade não precisa aplicar a IAS 21 – The Effects of Chan-
ges in Foreign Exchange Rates (NBC TG 02 – Efeitos das Mu-
danças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações 
Contábeis) retrospectivamente aos ajustes de valor justo e ao 
ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) origina-
dos de combinações de negócios que ocorreram antes da data de 
transição para as IFRSs. Se a entidade não aplicar a IAS 21 re-
trospectivamente aos ajustes de valor justo e ao ágio por expec-
tativa de rentabilidade futura (goodwill), ela deve tratá-los como 
ativos e passivos da entidade em vez de tratá-los como ativos e 
passivos da adquirida. Portanto, os ajustes de valor justo e o á-
gio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) ou já es-
tão expressos nos itens em moeda funcional da entidade ou nos 
itens não monetários de conversão para moeda estrangeira, os 
quais devem ser divulgados utilizando a taxa de câmbio aplica-
da pelos critérios contábeis anteriores. 

 

C3.  A entidade pode aplicar a IAS 21 (NBC TG 02) retrospectiva-
mente aos ajustes de valor justo e ao ágio por expectativa de 
rentabilidade futura (goodwill) originados em: 

 

(a) todas as combinações de negócios que ocorrerem antes da 
data de transição para as IFRSs; ou 

 

(b) todas as combinações de negócios que a entidade optar 
por restabelecer para cumprir com a IFRS 3 (NBC TG 
15), tal como permitido no item C1 acima. 

 

C4.  Quando a adotante pela primeira vez não aplicar a IFRS 3 
(NBC TG 15) retrospectivamente às combinações de negócios 
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passadas, isso tem os seguintes efeitos para tais combinações de 
negócios: 

(a) A adotante pela primeira vez deve manter a mesma classi-
ficação (tal como uma aquisição pelo adquirente legal ou 
uma aquisição reversa por uma adquirida legal ou uma fu-
são) utilizada em suas demonstrações contábeis pelos cri-
térios contábeis anteriores. 

 
(b) A adotante pela primeira vez deve reconhecer todos os a-

tivos e passivos na data de transição para as IFRSs que fo-
ram adquiridos ou assumidos em combinações de negó-
cios passadas, exceto: 
 

(i) algum ativo ou passivo financeiro desreconhecido 
de acordo com os critérios contábeis anteriores 
(ver item B2); e 

(ii)  ativos, incluindo o ágio por expectativa de rentabi-
lidade futura (goodwill) e passivos que não foram 
reconhecidos no balanço patrimonial consolidado 
do adquirente de acordo com os critérios contábeis 
anteriores e também não se qualificariam para re-
conhecimento de acordo com as IFRSs no balanço 
patrimonial separado ou individual da adquirida 
(ver o disposto nas alíneas (f) a (i) abaixo). 

 
 A adotante pela primeira vez deve reconhecer qualquer mudança 

resultante, ajustando em lucros ou prejuízos acumulados (ou, se 
apropriado, em outra conta de patrimônio líquido), a menos que a 
mudança resulte do reconhecimento de um ativo intangível previ-
amente incluído no ágio por expectativa de rentabilidade futura 
(goodwill) (ver o disposto na alínea (g)(i) abaixo). 

 
(c) A adotante pela primeira vez deve excluir de seu balanço 

patrimonial de abertura em IFRSs qualquer item reconhe-
cido pelos critérios contábeis anteriores que não se quali-
ficaram para o reconhecimento como ativo ou passivo sob 
as IFRSs. Nesse caso, a adotante pela primeira vez deve 
contabilizar as mudanças resultantes como segue: 
 

(i) a adotante pela primeira vez pode ter classificado 
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uma combinação de negócios passada como uma 
aquisição e reconhecido como ativo intangível um 
item que não se qualifica como ativo para reco-
nhecimento de acordo com a IAS 38 – Intangible 
Assets (NBC TG 04 – Ativo Intangível). A enti-
dade deve reclassificar esse item (e, se aplicável, 
o imposto diferido correspondente, bem como a 
participação dos não controladores) como parte 
do ágio por expectativa de resultado futuro (go-
odwill) (ver (g)(i) abaixo); 

(ii)  a adotante pela primeira vez deve reconhecer to-
das as demais mudanças resultantes em lucros ou 
prejuízos acumulados (tais mudanças incluem re-
classificações de, ou para, ativos intangíveis 
quando o goodwill não foi reconhecido como ati-
vo de acordo com os critérios contábeis anterio-
res. Isso acontece se, pelos critérios contábeis an-
teriores, a entidade não tratou a combinação de 
negócios como aquisição). 

 

(d) As IFRSs exigem a mensuração subsequente de alguns a-
tivos e passivos em bases diferentes do custo histórico, tal 
como o valor justo. A adotante pela primeira vez deve 
mensurar tais ativos e passivos nessas bases em seu balan-
ço patrimonial de abertura em IFRSs, mesmo que eles te-
nham sido adquiridos ou assumidos em combinações de 
negócios passadas. A entidade deve reconhecer qualquer 
mudança nos respectivos saldos contábeis diretamente em 
lucros ou prejuízos acumulados (ou, se apropriado, em ou-
tra conta de patrimônio líquido) e não no ágio por expec-
tativa de rentabilidade futura – goodwill. 

 

(e) Imediatamente depois da combinação de negócios, os va-
lores contábeis pelos critérios contábeis anteriores dos ati-
vos adquiridos e passivos assumidos na respectiva combi-
nação corresponderão ao custo atribuído de acordo com as 
IFRSs naquela data. Se as IFRSs exigirem uma mensura-
ção baseada no custo para esses ativos e passivos em uma 
data posterior, tal custo atribuído deve constituir a base de 
custo para fins de depreciação e amortização a partir da 
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data da combinação de negócios. 
 
(f) Se um ativo adquirido ou passivo assumido em uma com-

binação passada não tiver sido reconhecido pelos critérios 
contábeis anteriores, eles não terão um custo atribuído  
igual a zero no balanço patrimonial de abertura em IFRSs. 
Em vez disso, a adquirente deve reconhecer e mensurar tais 
itens em seu balanço patrimonial consolidado nas mesmas 
bases que as IFRSs exigiriam para o balanço patrimonial da 
adquirida. Para ilustrar: se a adquirente não tiver capitaliza-
do, em conformidade com os critérios contábeis anteriores, 
os arrendamentos mercantis financeiros adquiridos em uma 
combinação de negócios passada, a adquirente deve capita-
lizar esses arrendamentos em suas demonstrações contábeis 
consolidadas, tal como a IAS 17 – Leases (NBC TG 06 – 
Operações de Arrendamento Mercantil) exigiria que a ad-
quirida fizesse seu balanço patrimonial em IFRSs. Da 
mesma forma, se a adquirente não tiver reconhecido um 
passivo contingente pelos critérios contábeis anteriores, o 
qual ainda existe na data de transição para as IFRSs, a ad-
quirente deve reconhecer tal passivo contingente a menos 
que a IAS 37 – Provisions, Contingent Liabilities and Con-
tingent Assets (NBC TG 25 – Provisões, Passivos Contin-
gentes e Ativos Contingentes) não permita esse reconheci-
mento nas demonstrações contábeis da adquirida. Inversa-
mente, se um ativo ou passivo foi incluído no valor do ágio 
por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) pelos cri-
térios contábeis anteriores, mas que deveria ter sido reco-
nhecido separadamente de acordo com a IFRS 3 (NBC TG 
15), tal ativo ou passivo permanecerá incluído no ágio por 
expectativa de rentabilidade futura (goodwill) a menos que 
as IFRSs exijam que ele seja reconhecido nas demonstra-
ções contábeis da adquirida. 

 

(g) O valor contábil do ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (goodwill) no balanço patrimonial de abertura em 
IFRSs deve ser o valor contábil correspondente ao apura-
do pelos critérios contábeis anteriores na data de transição 
para as IFRSs, após os dois ajustes abaixo: 
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(i) quando exigido pela alínea (c)(i) acima, a adotan-
te pela primeira vez deve aumentar o saldo contá-
bil do ágio por expectativa de rentabilidade futura 
(goodwill) quando reclassificar um item que foi 
reconhecido como um ativo intangível pelos crité-
rios contábeis anteriores. Da mesma forma, se a 
alínea (f) acima exigir que o adotante pela primei-
ra vez reconheça um ativo intangível que estava 
incluído no valor do ágio por expectativa de ren-
tabilidade futura (goodwill) pelos critérios contá-
beis anteriores, tal entidade deve, portanto, dimi-
nuir o valor contábil do ágio por expectativa de 
rentabilidade futura (goodwill) (e, se aplicável, 
ajustar o imposto diferido correspondente, bem 
como a participação dos não controladores); 

 

(ii)  independentemente de existir alguma indicação 
de que o ágio por expectativa de rentabilidade fu-
tura (goodwill) esteja afetado em relação ao seu 
valor recuperável, a adotante pela primeira vez 
deve aplicar o disposto na IAS 36 – Impairment 
of Assets (NBC TG 01 – Redução ao Valor Recu-
perável de Ativos) e testar o ágio por expectativa 
de rentabilidade futura (goodwill) frente ao seu 
valor recuperável na data de transição para as I-
FRSs e deve reconhecer alguma perda decorrente 
diretamente em lucros ou prejuízos acumulados 
(ou, se exigido pela IAS 36 (NBC TG 01), em re-
serva de reavaliação). O teste de redução ao valor 
recuperável deve ser baseado nas condições da 
data de transição para as IFRSs. 

 

(h) Nenhum outro ajuste deve ser feito no valor contábil do ágio 
por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) na data de 
transição para as IFRSs. Por exemplo, a adotante pela pri-
meira vez não deve restabelecer o valor contábil do ágio por 
expectativa de rentabilidade futura (goodwill) para: 
 

(i) excluir pesquisa e desenvolvimento em andamen-
to adquiridos naquela combinação de negócios (a 
menos que o ativo intangível relacionado se quali-
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fique para reconhecimento pela IAS 38 (NBC TG 
04 – Ativo Intangível) no balanço patrimonial da 
adquirida); 

(ii)  ajustar amortizações anteriores do ágio por expec-
tativa de rentabilidade futura (goodwill); 

(iii)  reverter ajustes feitos no ágio por expectativa de 
rentabilidade futura (goodwill) que não seriam 
permitidos pela IFRS 3 (NBC TG 15), mas que 
foram realizados pelos critérios contábeis anterio-
res em decorrência de ajustes nos ativos e passi-
vos entre a data da combinação de negócios e a 
data de transição para as IFRSs. 

 

(i) (Eliminado). 
 

(j) Em conformidade com os critérios contábeis anteriores, a 
adotante pela primeira vez pode não ter consolidado uma 
controlada adquirida em combinação de negócios passada 
(por exemplo, porque a controladora não a considerou 
como uma controlada pelos critérios contábeis anteriores 
ou não elaborou demonstrações contábeis consolidadas). 
A adotante pela primeira vez deve ajustar o valor contábil 
dos ativos e passivos da controlada para os valores que se-
riam requeridos pelas IFRSs para o balanço patrimonial 
da controlada. O custo atribuído do ágio por expectativa 
de rentabilidade futura (goodwill) será, na data de transi-
ção para as IFRSs, igual à diferença entre: 

(i) a parte da controladora em tais valores contábeis 
ajustados; e 

(ii)  o custo do investimento em controlada na de-
monstração contábil separada da controladora. 

 

(k) A mensuração da participação dos não controladores e do 
imposto diferido deve acompanhar a mensuração de ou-
tros ativos e passivos. Portanto, os ajustes acima reconhe-
cidos nos ativos e passivos afetam a participação dos não 
controladores e o imposto diferido. 

 

C5.  As exceções para as combinações de negócios do passado tam-
bém devem ser aplicadas às aquisições de investimento em co-
ligadas, de participações em empreendimentos controlados em 
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conjunto e de participações em operação conjunta em que a ati-
vidade da operação conjunta é um negócio, tal como definido 
na NBC TG 15. Além disso, a data selecionada de acordo com o 
item C1 igualmente deve ser aplicada a tais aquisições. (5) 

 

Apêndice D – Isenções de outras IFRSs 
 
Este Apêndice é parte integrante desta Norma. 
 
D1.  A entidade pode optar por uma ou mais das seguintes isenções: 

(a) (eliminado); 
(b) contratos de seguro (item D4); 
(c) custo atribuído (itens D5 a D8B); 
(d) arrendamento (itens D9 e D9A); 
(e) benefícios a empregados (itens D10 e D11); 
(f) diferenças acumuladas de conversão (itens D12 a D13A); 
(g) investimentos em controladas, entidades controladas em 

conjunto e coligadas (itens D14 e D15); 
(h) ativos e passivos de controladas, entidades controladas 

em conjunto e coligadas (itens D16 e D17); 
(i) instrumentos financeiros compostos (item D18); 
(j) (eliminado); 
(k) (eliminado); 
(l) passivos decorrentes da desativação incluídos no custo de 

ativos imobilizados (itens D21 e D21A); 
(m) ativos financeiros ou ativos intangíveis contabilizados de 

acordo com a IFRIC 12 – Service Concession Arrange-
ments (Interpretação Técnica ITG 01 – Contratos de 
Concessão) (item D22); 

(n) (eliminado); e 
(o) transferência de ativos de clientes (item D24); 
(p) extinção de passivos financeiros com instrumentos patri-

moniais (item D25); (2) 
(q) hiperinflação severa (itens D26 a D30); (2) 
(r) negócios em conjunto (item D31); e (2) 
(s) custos de remoção de estéril na fase de produção de mina 

de superfície (item D32). (2) 
 

A entidade não deve aplicar essas isenções por analogia a outros itens. 
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Transações de pagamento baseadas em ações 
 

D2.  A adotante pela primeira vez deve observar as regras estabele-
cidas pelo seu órgão regulador quando da entrada em vigência 
da NBC TG 10 – Pagamento Baseado em Ações, quando estas 
não conflitarem com as IFRSs. 

 

D3.  (Eliminado). 
 

Contratos de seguro 
 

D4.  Uma adotante pela primeira vez pode aplicar as disposições 
transitórias da IFRS 4 – Insurance Contracts (NBC TG 11– 
Contratos de Seguro). A IFRS 4 (NBC TG 11) restringe mu-
danças em políticas contábeis para contratos de seguro, incluin-
do aquelas feitas por uma adotante pela primeira vez. 

 

Custo atribuído 
 

D5.  A entidade pode optar pela mensuração de um ativo imobiliza-
do, na data de transição para as IFRSs, pelo custo atribuído da-
quela data, de acordo com a Interpretação Técnica ITG 10 – In-
terpretação sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado e à 
Propriedade para Investimento. 

 

D6.  Uma adotante pela primeira vez que tenha, pela prática contábil 
anteriormente adotada no Brasil, reconhecido uma reavaliação 
de ativos mantida na data de transição para as IFRSs, deve man-
tê-la como custo atribuído para fins de suas demonstrações em 
IFRSs se essa reavaliação foi, na data da reavaliação, compará-
vel com: 

(a) o valor justo; ou 
(b) o custo (ou custo depreciado) de acordo com as IFRSs, 

ajustado para refletir, por exemplo, mudanças nos índices 
de preços (geral ou específico). 

 

D7.  A opção prevista no item D5 também está disponível para: 
(a) propriedades para investimento, se a entidade optar pelo 

uso do método de custo previsto na IAS 40 – Investment 
Property (NBC TG 28 – Propriedade para Investimento); 
e 

(b) (eliminado): 
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(i) (eliminado); 
(ii)  (eliminado). 

 
 A entidade não deve usar essas opções para outros ativos ou 

passivos. 
 
D8.  (Eliminado). 
 
D8A. Os custos de ativos para petróleo e gás nas fases de desenvolvi-

mento ou produção podem ter sido contabilizados em centros de 
custos que incluem todas as propriedades em larga área geográ-
fica. Uma adotante pela primeira vez que use essas práticas con-
tábeis pode optar por mensurar os ativos para petróleo e gás na 
data da transição para as IFRSs na seguinte base: 

(a) ativos nas fases de exploração e avaliação de acordo com 
suas práticas contábeis anteriores; e 

(b) ativos nas fases de desenvolvimento e produção pelo 
montante determinado para os centros de custo de acordo 
com práticas anteriores. A entidade deve alocar esse cus-
to aos ativos subjacentes do centro de custo, usando co-
mo critério de rateio o volume ou o valor das reservas 
dessa data. 

 
 A entidade deve testar os ativos nas fases de exploração e 

avaliação e os ativos nas fases de desenvolvimento e produção 
para impairment na data da transição para as IFRSs e, se ne-
cessário, deve reduzir o valor dos ativos determinados con-
forme (a) ou (b) acima. Para fins deste item, ativos para petró-
leo e gás compreendem somente aqueles ativos usados na ex-
ploração, na avaliação, no desenvolvimento ou na produção de 
petróleo e gás. 

 

D8B. Algumas entidades detêm itens do ativo imobilizado ou intangível 
que são usados, ou eram usados anteriormente, em operações sujei-
tas a tarifas reguladas. O valor contábil desses itens pode incluir 
valores que eram determinados de acordo com as práticas contá-
beis anteriores, mas não se qualificam para capitalização de acordo 
com as IFRSs. Se for esse o caso, a adotante pela primeira vez po-
de escolher utilizar o valor contábil de acordo com as práticas con-
tábeis anteriores desse item na data de transição para as IFRSs co-
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mo custo atribuído. Se a entidade aplicar essa isenção a um item, 
ela não precisa aplicá-la a todos os itens. Na data de transição para 
as IFRSs, a entidade deve testar cada item para o qual essa isenção 
é utilizada quanto à redução ao valor recuperável de acordo com a 
IAS 36 (NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos). 
Para as finalidades deste item, as operações estão sujeitas a tarifas 
reguladas se fornecerem bens ou serviços a clientes a preços esta-
belecidos por órgão autorizado qualificado para estabelecer tarifas 
que vinculam os clientes e que são destinadas a recuperar os custos 
específicos incorridos pela entidade ao fornecer os bens ou servi-
ços regulados e para obter um retorno específico. O retorno especí-
fico pode ser um valor mínimo ou uma faixa e não precisa ser um 
retorno fixo ou garantido. (2) 

 

Arrendamento 
 

D9.  Uma adotante pela primeira vez pode aplicar as disposições 
transitórias da IFRIC 4 (Interpretação Técnica ITG 03 – Aspec-
tos Complementares das Operações de Arrendamento Mercan-
til). Portanto, uma adotante pela primeira vez pode determinar 
se um acordo existente na data de transição para as IFRSs con-
tém um arrendamento com base nos fatos e circunstâncias exis-
tentes nessa data. 

 

D9A. Se uma adotante pela primeira vez tiver efetuado pela prática 
contábil anterior a análise, da mesma forma que requerida pela 
IFRIC 4 (Interpretação Técnica ITG 03 – Aspectos Complemen-
tares das Operações de Arrendamento Mercantil) para determinar 
se um contrato continha arrendamento de acordo com a prática 
contábil anterior, ainda que em data diferente daquela requerida 
pela IFRIC 4, a adotante pela primeira vez não necessita refazer 
essa análise quando adotar as IFRSs. Para uma entidade que te-
nha efetuado a mesma determinação sobre se o contrato continha 
um arrendamento de acordo com a prática contábil anterior, essa 
determinação precisa ter o mesmo resultado que aquele proveni-
ente da aplicação da IAS 17 – Leases (NBC TG 06 – Operações 
de Arrendamento Mercantil) e da IFRIC 4. 

 

D10.  Eliminado. (2) 

 

D11.  Eliminado. (2) 
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Diferenças acumuladas de conversão 
 

D12.  A IAS 21 (NBC TG 02 – Efeitos das Mudanças nas Taxas de 
Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis) requer que 
uma entidade: 

(a)  reconheça algumas diferenças de conversão em outros re-
sultados abrangentes e as acumule diretamente em conta 
especial do patrimônio líquido; e 

(b) na alienação de uma operação no exterior, reclassifique a 
diferença acumulada de conversão dessa operação no ex-
terior (incluindo, se aplicável, ganhos e perdas nas cober-
turas relacionadas) do patrimônio líquido para lucro ou 
prejuízo como parte do ganho ou perda na alienação. 

 

D13.  Contudo, uma adotante pela primeira vez não precisa cumprir 
com esses requisitos das diferenças acumuladas de conversão 
que existiram até a data da transição para as IFRSs, determi-
nando que, se a adotante pela primeira vez utilizar essa isenção: 

(a)  as diferenças acumuladas para todas as operações no ex-
terior sejam assumidas como sendo zero na data da transi-
ção para as IFRSs; e 

(b) o ganho ou perda em baixa subsequente de qualquer ope-
ração no exterior excluirá essas diferenças de conversão 
que ocorreram antes da data de transição para as IFRSs e 
somente serão incluídas as diferenças de conversão poste-
riores a essa data. 

 

D13A.  Como decorrência dos itens D12 e D13, e considerando que as 
entidades passaram, por força da vigência dada à NBC TG 02 
pelos seus órgãos reguladores, a reconhecer esses ganhos ou 
perdas por diferenças de conversão provavelmente em data 
anterior ao da data de transição para as IFRSs, as adotantes 
pela primeira vez devem zerar os saldos dessas diferenças a-
cumuladas de conversão existentes nas suas demonstrações 
contábeis elaboradas de acordo com a NBC TG 02 (R1), à da-
ta da transição, transferindo-os para lucros ou prejuízos acu-
mulados, bem como divulgar a política de distribuição de re-
sultados aplicável a tais saldos.  
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Investimentos em controladas, entidades controladas em 
conjunto e coligadas 
 

D14. Quando a entidade elaborar demonstrações separadas, a IAS 27 
(NBC TG 35) requer que ela contabilize seus investimentos em 
controladas, em controladas em conjunto e em coligadas: 

(a) pelo custo; 
(b) como instrumento financeiro, conforme a NBC TG 38 – Ins-

trumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração; ou 
(c) utilizando o método da equivalência patrimonial, conforme 

descrito na NBC TG 18. (4) 
 

D15. Se uma adotante pela primeira vez mensura tal investimento pelo 
custo de acordo com a IAS 27 (NBC TG 35), ela deve mensurar 
esse investimento por um dos seguintes valores nas suas de-
monstrações separadas (não confundir com demonstrações indi-
viduais) pela primeira vez em IFRSs: 

 
(a) pelo custo determinado conforme IAS 27 (NBC TG 35); ou (2) 
(b) pelo custo atribuído (deemed cost). O custo atribuído des-

se investimento deve ser: 
(i) o valor justo na data da transição para as IFRSs 

em suas demonstrações separadas; ou (2) 
(ii)  o valor previamente escriturado pelas políticas 

contábeis anteriormente utilizadas. 
 

A adotante pela primeira vez pode escolher (i) ou (ii) acima para men-
surar seu investimento em cada controlada, controlada em conjunto ou 
coligada que ela eleja ser mensurado pelo custo atribuído. 
 

D15A. Se a entidade adotante pela primeira vez contabilizar esse in-
vestimento utilizando o método da equivalência patrimonial, 
conforme descrito na IAS 28 (NBC TG 18): (4) 

(a) a adotante pela primeira vez deve aplicar a isenção da combi-
nação de negócios passada (Apêndice C) na aquisição do in-
vestimento; 

(b) se a entidade se tornar uma adotante pela primeira vez para as 
suas demonstrações separadas antes do que para suas demons-
trações consolidadas e  
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(i) depois de sua controladora, a entidade deve aplicar o i-
tem D16 em suas demonstrações separadas; 

(ii) depois de sua controlada, a entidade deve aplicar o item 
D17 em suas demonstrações separadas. 

 

Ativos e passivos de controladas, entidades controladas em 
conjunto e coligadas 
 

D16.  Se uma controlada tornar-se uma adotante pela primeira vez de- 
pois de sua controladora, a controlada deve, em suas demons-
trações contábeis, mensurar seus ativos e passivos: 

 

(a) pelos valores contábeis que seriam incluídos nas demons-
trações consolidadas da controladora, com base na data de 
transição da controladora para as IFRSs, se nenhum ajuste 
tiver sido feito para refletir os procedimentos de consoli-
dação e os efeitos da combinação de negócios em que a 
controladora adquiriu a controlada (esta opção não está 
disponível para uma controlada de entidade de investi-
mento, conforme definido na NBC TG 36, que deva ser 
mensurada ao valor justo por meio do resultado); ou (3) 

(b) pelos valores contábeis exigidos no restante desta Norma, 
com base na data de transição para as IFRSs da controla-
da. Esses valores contábeis podem ser diferentes daqueles 
descritos em (a) quando: 

(i) as exceções previstas nesta Norma resultarem em 
mensurações que dependem da data de transição 
para as IFRSs; 

(ii)  as políticas contábeis utilizadas nas demonstra-
ções contábeis da controlada forem diferentes da-
quelas utilizadas nas demonstrações contábeis 
consolidadas. Por exemplo, a controlada pode u-
sar o método do custo como sua política contábil, 
tal como previsto na IAS 16 – Property, Plant 
and Equipment (NBC TG 27 – Ativo Imobiliza-
do) enquanto que o grupo pode usar o método do 
valor justo. 

 

Uma opção similar está disponível para uma coligada ou entidade 
controlada em conjunto que vier a adotar pela primeira vez as 
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IFRSs em data posterior à entidade que detenha uma influência 
significativa ou o controle conjunto sobre ela. 

 

D17.  Contudo, se a entidade se tornar uma adotante pela primeira vez 
depois de sua controlada (ou coligada ou empreendimento con-
trolado em conjunto), a entidade deve, em suas demonstrações 
contábeis consolidadas, mensurar os ativos e passivos da con-
trolada (ou coligada ou empreendimento controlado em conjun-
to) pelos mesmos valores contábeis das demonstrações contá-
beis da controlada (ou coligada ou empreendimento controlado 
em conjunto), após efetuar ajustes para refletir a consolidação e 
a equivalência patrimonial, bem como dos efeitos da combina-
ção de negócios em que a entidade adquiriu a controlada. Não 
obstante este requisito, a controladora que seja entidade não de 
investimento não deve aplicar a exceção à consolidação que é 
utilizada por quaisquer controladas que sejam entidades de in-
vestimento. (3) 

 

Instrumentos financeiros compostos 
 

D18.  A IAS 32 – Financial Instruments: Presentation (NBC TG 39 – 
Instrumentos Financeiros: Apresentação) exige que a entidade 
divida um instrumento financeiro composto em seus componen-
tes de passivo e de patrimônio líquido, desde o seu reconheci-
mento inicial. Se o componente de passivo estiver liquidado, a 
aplicação retroativa da IAS 32 (NBC TG 39) envolve a separa-
ção do mesmo em duas partes dentro do patrimônio líquido. A 
primeira parte, em lucros ou prejuízos acumulados, represen-
tando os juros acumulados atribuídos ao componente de passi-
vo. A outra parte representando o componente de patrimônio lí-
quido original. Contudo, de acordo com esta Norma, uma ado-
tante pela primeira vez não precisa separar essas duas partes 
quando o componente de passivo estiver liquidado na data de 
transição para as IFRSs. 

 

Designação de instrumentos financeiros reconhecidos 
anteriormente 
 

D19.  A IAS 39 (NBC TG 38 – Instrumentos Financeiros: Reconheci-
mento e Mensuração) permite que um ativo financeiro seja desig-
nado no reconhecimento inicial como disponível para venda ou 
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que um instrumento financeiro (desde que atenda a certos critérios) 
seja designado como um ativo financeiro ou passivo financeiro 
mensurado ao valor justo por meio do resultado. A despeito desse 
requisito, exceções se aplicam nas seguintes circunstâncias: 

 

(a) à entidade é permitida a designação, na data da transição 
para as IFRSs, de ativos financeiros como disponíveis pa-
ra venda; 

(b) à entidade é permitida a designação, na data da transição 
para as IFRSs, de qualquer ativo financeiro ou passivo fi-
nanceiro para mensurado ao valor justo por meio do resul-
tado, desde que o ativo ou passivo financeiro atenda aos 
critérios contidos nos itens 9(b)(i), 9(b)(ii) ou 11A da IAS 
39 (NBC TG 38). 

 

D19A.  (Eliminado). 
 

D19B. (Eliminado). 
 

D19C. (Eliminado). 
 

Mensurações de ativos ou passivos financeiros ao valor justo em 
seu reconhecimento inicial 
 

D20.  (Eliminado): 
 

(a) (eliminado); 
(b) (eliminado). 
 

Passivos decorrentes de desativação incluídos no custo de ativos 
imobilizados 
 

D21. A Interpretação IFRIC 1 – Changes in Existing Decommissio-
ning, Restoration and Similar Liabilities (Interpretação Técnica 
ITG 12 – Mudanças em Passivos por Desativação, Restauração 
e Outros Passivos Similares) exige que mudanças específicas 
em um passivo por desativação, restauração ou outro similar se-
jam adicionadas ou deduzidas do custo do ativo ao qual está re-
lacionado; o valor depreciável ajustado do ativo deve ser então 
depreciado prospectivamente durante sua vida útil. Uma adotan-
te pela primeira vez não precisa cumprir essas exigências no ca-
so de mudanças ocorridas nesses passivos antes da data de tran-
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sição para as IFRSs. Se uma adotante pela primeira vez faz uso 
dessa exceção, ela deve:  

(a) mensurar os passivos na data de transição para as IFRSs 
de acordo com a IAS 37 (NBC TG 25); 

(b) na medida em que tais passivos estiverem dentro do al-
cance da IFRIC 1 (ITG 12), a entidade deve estimar o 
montante que teria sido incluído no custo dos ativos a que 
dizem respeito, quando se originou o passivo, calculando 
o valor presente do passivo naquela data pelo uso da me-
lhor estimativa da taxa histórica de desconto ajustada ao 
risco que poderia ter sido aplicada àquele passivo ao lon-
go desse período; e 

(c) calcular a depreciação acumulada sobre aquele montante, 
na data de transição para as IFRSs, considerando como 
base a estimativa corrente da vida útil do ativo, usando a 
política de depreciação adotada pela entidade de acordo 
com as IFRSs. 

 

D21A. Se a entidade usa a exceção do item D8A(b) (para ativos de 
petróleo e gás na fase de desenvolvimento ou produção conta-
bilizados em centros de custo que incluem todas as proprieda-
des em uma larga área geográfica de acordo com práticas an-
teriores), deve, em vez de aplicar o item D21 ou a IFRIC 1 
(Interpretação ITG 12 – Mudanças em Passivos por Desativa-
ção, Restauração e Outros Passivos Similares):  
(a) mensurar os passivos de desativação, restauração e outros 

passivos similares na data da transição para as IFRSs de 
acordo com a IAS 37 (NBC TG 25 – Provisões, Passivos 
Contingentes e Ativos Contingentes); e 

(b) reconhecer diretamente em lucros ou prejuízos acumula-
dos qualquer diferença entre esse valor e o valor contábil 
desses passivos na data da transição para as IFRSs deter-
minados de acordo com práticas anteriores. 

 

Ativos financeiros e ativos intangíveis contabilizados de 
acordo com a IFRIC 12  
 

D22.  Uma adotante pela primeira vez pode aplicar as disposições 
transitórias da IFRIC 12 – Concessions (Interpretação Técnica 
ITG 01 – Contratos de Concessão). 
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Custos de empréstimos e financiamentos 
 

D23.  (Eliminado). 
 

Transferência de ativos de clientes 
 

D24.  Uma adotante pela primeira vez pode aplicar as disposições 
transitórias definidas no item 22 da IFRIC 18 – Transfers of As-
sets from Customers (Interpretação Técnica ITG 11 – Recebi-
mento em Transferência de Ativos dos Clientes). Nesse item, a 
referência à data efetiva deve ser interpretada como 1º de julho 
de 2009 ou a data de transição para as IFRSs, das duas a que 
ocorrer primeiro. Adicionalmente, uma adotante pela primeira 
vez pode designar qualquer data anterior à data de transição pa-
ra as IFRSs e aplicar, nessa data ou após ela, a IFRIC 18 a todas 
as transferências de ativos de clientes recebidas. 

 

Liquidação de passivos financeiros com instrumentos 
patrimoniais 
 

D25.  A IFRIC 19 – Extinguishing Financial Liabilities with Equity 
Instruments (Interpretação Técnica – Extinção de Passivos Fi-
nanceiros com Instrumentos Patrimoniais) tem vigência prevista 
pelo IASB para exercícios sociais iniciados a partir de 1º de ju-
lho de 2010. Todavia, uma adotante pela primeira vez pode a-
plicá-la antecipadamente, divulgando tal fato em suas demons-
trações contábeis. 

 

Hiperinflação severa 
  

D26. Se a entidade tem moeda funcional que era, ou é, a moeda de 
economia hiperinflacionária, ela deve determinar se está sujeita 
a hiperinflação severa antes da data de transição para as IFRSs. 
Isso se aplica a entidades que estão adotando as IFRSs pela 
primeira vez, bem como entidades que aplicaram as IFRSs ante-
riormente. (2) 

 

D27. A moeda de economia hiperinflacionária está sujeita a hiperin-
flação severa se tiver as seguintes características: 
(a) índice geral de preços confiável não está disponível para 

todas as entidades com transações e saldos na moeda; 
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(b) não existe conversibilidade entre a moeda e uma moeda 
estrangeira considerada estável. (2) 
 

D28. A moeda funcional da entidade deixa de estar sujeita a hiperin-
flação severa na data de normalização da moeda funcional. Essa 
é a data quando a moeda funcional não tiver mais uma, ou am-
bas, as características do item D27, ou quando houver mudança 
na moeda funcional da entidade para moeda que não esteja su-
jeita a hiperinflação severa. (2) 

 

D29. Quando a data de transição para as IFRSs da entidade é a data de 
normalização da moeda funcional, ou posterior, a entidade pode 
escolher mensurar todos os ativos e passivos mantidos antes da da-
ta de normalização da moeda funcional ao valor justo na data de 
transição para as IFRSs. A entidade pode utilizar esses valores jus-
tos como custo atribuído desses ativos e passivos nas demonstra-
ções contábeis de abertura de acordo com as IFRSs. (2) 

 

D30. Quando a data de normalização da moeda funcional se encontra 
dentro do período comparativo de 12 meses, o período compa-
rativo pode ser inferior a 12 meses, desde que um conjunto 
completo de demonstrações contábeis (conforme requerido pelo 
item 10 da IAS 1, NBC TG 26 – Apresentação das Demonstra-
ções Contábeis) seja fornecido para esse período mais curto. (2) 

 

Negócios em conjunto 
  

D31. Uma adotante pela primeira vez pode aplicar as disposições 
transitórias da IFRS 11 (NBC TG 19 – Negócios em Conjunto) 
com as seguintes exceções: 
(a) ao aplicar as disposições de transição da IFRS 11 (NBC TG 

19), a adotante pela primeira vez deve aplicar essas disposi- 
ções na data da transição para as IFRSs; 

(b) ao mudar da consolidação proporcional para o método da 
equivalência patrimonial, a adotante pela primeira vez deve 
submeter o investimento ao teste de recuperação do ativo de 
acordo com a IAS 36 (NBC TG 01) na data de transição para 
as IFRSs, independentemente de haver qualquer indicação de 
que o investimento possa apresentar problemas de recupera- 
ção. A redução ao valor recuperável resultante deve ser reco- 
nhecida como ajuste aos lucros (prejuízos) acumulados na 
data de transição para as IFRSs. (2) 
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Custos de remoção de estéril de mina de superfície na fase 
de produção 
 

D32. Quando efetuar a adoção inicial das IFRSs, a entidade pode 
aplicar as disposições transitórias previstas nos itens A1 a A4 da 
IFRIC 20 (Interpretação Técnica ITG 18 – Custos de Remoção 
de Estéril de Mina de Superfície na Fase de Produção). (2) 

 
 

Apêndice E – Isenções de curto prazo das IFRSs – (Eliminado) 
 

Guia de Implementação  
 

Este guia de implementação acompanha, mas não faz parte da NBC 
TG 37 (R2). 
 

Introdução 
 

IG1.  Este guia de implementação: 
(a) explica como as exigências da NBC TG 37 interagem com 

as exigências de outras normas e das IFRSs (itens IG2 até 
IG65). Essas explicações discorrem sobre aquelas exigên-
cias que provavelmente envolvem questões que são espe-
cíficas para as adotantes pela primeira vez; 

(b) inclui um exemplo ilustrativo que mostra como a adotante 
pela primeira vez deve evidenciar como a transição para 
as IFRSs afetou seu balanço patrimonial, seu desempenho 
financeiro (resultado) e seus fluxos de caixa, como exigi-
do nos itens 24(a), 24(b), 25 e 26 da NBC TG 37 (item IG 
63). 

 

IAS 10 – Events after the Reporting Period (NBC TG 24 (R1) – 
Evento Subsequente) 
 

IG2.  Exceto pelo descrito no item IG3, a entidade deve aplicar a IAS 
10 (NBC TG 24) para determinar se: 

(a) o balanço patrimonial de abertura reflete um evento que 
tenha ocorrido após a data de transição para as IFRSs; e 

(b) os valores comparativos, em suas primeiras demonstra-
ções contábeis em IFRSs, refletem um evento que tenha 
ocorrido após o fim daquele período comparativo. 
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IG3.  Os itens 14 a 17 da NBC TG 37 requerem algumas modifica-
ções nos princípios contidos na IAS 10 (NBC TG 24 (R1)) 
quando uma adotante pela primeira vez determina se as mudan-
ças em suas estimativas são eventos subsequentes que deman-
dam ou não ajustes contábeis na data de transição para as IFRSs 
(ou quando aplicável, ao fim do período comparativo). Os casos 
1 e 2 a seguir ilustram essas modificações. No caso 3 abaixo, os 
itens 14 a 17 da NBC TG 37 não requerem modificações aos 
princípios da norma IAS 10 (NBC TG 24). 

 

(a) Caso 1 – As práticas contábeis anteriores exigiram estimati-
vas de itens similares na data de transição para as IFRSs e foi 
utilizada uma política contábil consistente com tais práticas. 
Nesse caso, as estimativas de acordo com as IFRSs precisam 
ser consistentes com as estimativas feitas para aquela data 
pelas práticas contábeis anteriores, a menos que exista evi-
dência objetiva de que as estimativas estavam erradas (ver 
IAS 8 – Accounting Policies, Changes in Accounting Esti-
mates and Errors – NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mu-
dança de Estimativa e Retificação de Erro). A entidade deve 
divulgar revisões posteriores de tais estimativas como even-
tos do período em que as revisões foram feitas e não como 
ajustes por eventos subsequentes decorrentes do recebimento 
de evidências adicionais sobre as condições que existiam na 
data de transição para as IFRSs. 

 

(b) Caso 2 – As práticas contábeis anteriores exigiram esti-
mativas para itens similares na data de transição para as 
IFRSs, porém a entidade fez tais estimativas usando uma 
política contábil não consistente com as IFRSs. Nesse ca-
so, as estimativas de acordo com as IFRSs precisam ser 
consistentes com as estimativas feitas para aquela data 
com base nas práticas contábeis anteriores após os devi-
dos ajustes por diferença de política contábil (a menos que 
exista evidência objetiva de que essas estimativas estavam 
erradas). O balanço patrimonial de abertura em IFRSs de-
ve refletir aqueles ajustes por diferença de política contá-
bil. Como no caso 1, a entidade deve divulgar as revisões 
posteriores dessas estimativas como eventos do período 
em que as revisões foram feitas. 
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 Por exemplo, as práticas contábeis anteriores podem ter 
exigido que a entidade reconheça e mensure suas provi-
sões em bases consistentes com a norma IAS 37 – Provi-
sions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (NBC 
TG 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Con-
tingentes), exceto as mensurações pelas práticas contábeis 
anteriores, que foram feitas em bases não descontadas. 
Nesse exemplo, a entidade deve utilizar as estimativas em 
conformidade com as práticas contábeis anteriores como 
um dado de entrada para as mensurações a valor presente, 
como exigido pela IAS 37 (NBC TG 25). 

 

(c) Caso 3 - As práticas contábeis anteriores não exigiram es-
timativas de itens similares na data de transição para as 
IFRSs. As estimativas de acordo com as IFRSs para aque-
la data refletem condições existentes naquela data. Em es-
pecial, estimativas de preços de mercado, taxas de juros e 
taxas de câmbio na data de transição para as IFRSs refle-
tem condições de mercado naquela data. Isso é consistente 
com a distinção na IAS 10 (NBC TG 24) entre os ajustes 
por eventos subsequentes que exigem ajustes nos saldos 
contábeis e aqueles que não exigem tais ajustes. 

 

IG Exemplo 1 - Estimativas 

 
Contexto 
 
As primeiras demonstrações contábeis da entidade “A” em IFRSs correspondem ao período 
encerrado em 31 de dezembro de 2010 e incluem informação comparativa para um ano. Em 
suas demonstrações contábeis pelas práticas contábeis anteriores para 31 de dezembro de 
2008 e de 2009, a entidade “A”: 
 
(a) fez estimativas de despesas e provisões por competência naquelas datas; 
 
(b) contabilizou em regime de caixa um plano definido de benefícios de aposentadoria; e 
 
(c) não reconheceu uma provisão referente a uma ação judicial decorrente de eventos que 
ocorreram em setembro de 2009. Quando a ação judicial foi concluída, em 30 de junho de 
2010, a entidade foi exigida a pagar $ 1.000, o que aconteceu em 10 de julho de 2010. 
 
Na elaboração de suas primeiras demonstrações contábeis em IFRSs, a entidade “A” concluiu 
que suas estimativas de despesas e provisões por competência em 31 de dezembro de 2008 e 
2009, pelas práticas contábeis anteriores, foram feitas com políticas contábeis consistentes 
com as IFRSs. Embora tendo descoberto que algumas das provisões estavam superestimadas 
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e outras subestimadas, a entidade “A” concluiu que tais estimativas estavam razoáveis e que, 
portanto, nenhum erro ocorreu. Como resultado, a contabilização dessas super e subestimati-
vas exigiram os ajustes de rotina para estimativas contábeis de acordo com a IAS 8 (NBC TG 
23 (R1)). 
 
Aplicação das exigências 
 
Na elaboração de seu balanço patrimonial de abertura em IFRSs para 1º de janeiro de 2009 e 
do balanço patrimonial comparativo de 31 de dezembro de 2009, a entidade “A”: 
 
(a) não ajustou as estimativas anteriores das despesas e provisões por competência; e 
(b) fez as necessárias estimativas (em regime de competência) para contabilizar o plano de 
aposentadoria de acordo com a norma IAS 19 – Employee Benefits (NBC TG 33 – Benefícios 
a Empregados). As premissas atuariais da entidade “A” em 1º de janeiro de 2009 e 31 de 
dezembro de 2009 não refletiam condições posteriores àquelas datas. Por exemplo: 
 
         (i) as taxas de desconto da entidade “A” em 1º de janeiro de 2009 e 31 de dezembro de 
2009 para o plano de aposentadoria e as provisões refletiam condições de mercado dessas 
datas; e 
        (ii) as premissas atuariais em 1º de janeiro de 2009 e 31 de dezembro de 2009 sobre as 
taxas futuras de rotatividade de empregados não refletiam condições ocorridas após essas 
datas – tal como um aumento significativo nas taxas estimadas de rotatividade de empregados 
em função do encurtamento do plano de aposentadoria em 2010. 
O tratamento da ação judicial em 31 de dezembro de 2009 depende das razões pelas quais a 
entidade “A” não reconheceu a provisão pelas práticas contábeis anteriores naquela data. 
 
Premissa 1 – As práticas contábeis anteriores foram consistentes com o previsto na IAS 37 – 
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (NBC TG 25 – Provisões, Passivos 
Contingentes e Ativos Contingentes). A entidade “A” concluiu que o critério de reconhecimento 
não foi atendido. Nesse caso, as premissas da entidade “A” em conformidade com as IFRSs 
são consistentes com as premissas pelas práticas contábeis anteriores. Portanto, a entidade 
“A” não reconhece a provisão em 31 de dezembro de 2009. 
 
Premissa 2 – As práticas contábeis anteriores não foram consistentes com o disposto na IAS 
37 (NBC TG 25). Portanto, a entidade “A” desenvolveu estimativas de acordo com a IAS 37 
(NBC TG 25). Pelo disposto na IAS 37, a entidade “A” deve determinar se existe uma obriga-
ção ao fim do período de divulgação, levando em conta todas as evidências disponíveis inclu-
sive alguma evidência adicional em função de eventos subsequentes ao encerramento do 
período de divulgação. Da mesma forma, de acordo com a IAS 10 - Events after the Reporting 
Period (NBC TG 24 (R1) – Evento Subsequente), a solução da ação judicial após o período de 
divulgação é um evento subsequente que requer ajuste contábil se ele confirmar que a entida-
de tinha uma obrigação presente naquela data. Nessa situação, a solução da ação judicial 
confirma que a entidade “A” tinha uma obrigação em setembro de 2009 (quando o evento 
ocorreu e que deu origem à ação judicial). Portanto, a entidade “A” deve reconhecer uma 
provisão em 31 de dezembro de 2009. A entidade “A” deve mensurar essa provisão pelo 
cálculo do valor presente em 31 de dezembro de 2009 do valor pago em 10 de julho de 2010 
($ 1.000), usando a taxa de desconto que está de acordo com a NBC TG 25 e que reflete as 
condições de mercado de 31 de dezembro de 2009. 
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IG4.  O disposto nos itens 14 a 17 da NBC TG 37 não anula as exi-
gências de outras IFRSs quanto às classificações ou mensura-
ções baseadas em circunstâncias existentes em datas específi-
cas. Exemplos disso incluem: 

(a) a distinção entre arrendamento financeiro e operacional 
(ver IAS 17 – Leases – NBC TG 06 – Operações de Ar-
rendamento Mercantil); 

(b) as restrições na IAS 38 – Intangible Assets (NBC TG 04 – 
Ativo Intangível), que proíbem a capitalização de gastos 
referentes a ativos intangíveis gerados internamente se o 
ativo não se qualificar para o reconhecimento quando da 
ocorrência desses gastos; e  

(c) a distinção entre um passivo financeiro e um instrumento pa-
trimonial (ver a IAS 32 – Financial Instruments: Presentation, 
NBC TG 39 – Instrumentos Financeiros: Apresentação). 

 

IAS 12 – Income Taxes (NBC TG 32 – Tributos sobre o Lucro) 
 
IG5.  A entidade deve aplicar a IAS 12 (NBC TG 32) para as diferen-

ças temporárias entre o valor contábil dos ativos e passivos em 
seu balanço patrimonial de abertura em IFRSs e suas respecti-
vas bases fiscais. 

 
IG6.  De acordo com a IAS 12, a mensuração dos impostos corrente e 

diferido deve refletir as taxas de impostos e legislação fiscal vi-
gentes ou substantivamente vigentes ao final do período de di-
vulgação. A entidade deve contabilizar os efeitos das mudanças 
nas taxas de impostos e legislação fiscal quando estiverem pro-
mulgadas e vigentes ou substancialmente vigentes. 

 
IAS 16 – Property, Plant and Equipment (NBC TG 27 – Ativo 
Imobilizado) 
 
IG7.  Quando as taxas e métodos de depreciação da entidade pelas 

práticas contábeis anteriores forem aceitáveis de acordo com 
as IFRSs, a entidade deve contabilizar qualquer mudança na 
estimativa de vida útil ou modelo de depreciação prospecti-
vamente quando ela efetuar tais mudanças (itens 14 e 15 da 
NBC TG 37 e item 61 da IAS 16 – NBC TG 27). Contudo, 
em alguns casos, as taxas e métodos de depreciação da enti-
dade de acordo com as práticas contábeis anteriores podem 
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ser diferentes daqueles que seriam aceitáveis pelas IFRSs (por 
exemplo, quando eles foram adotados unicamente para fins 
fiscais e não refletem de forma razoável a vida útil dos ativos 
correspondentes). Quando relevante o efeito dessas diferenças 
nas demonstrações contábeis, a entidade deve ajustar a depre-
ciação acumulada em seu balanço de abertura em IFRSs re-
trospectivamente para que cumpra com as IFRSs. 

 
IG8.  A entidade pode optar pelo uso de um dos valores abaixo como 

custo atribuído (deemed cost) para o ativo imobilizado, obser-
vando o contido na Interpretação Técnica ITG 10 – Interpreta-
ção sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado e à Proprie-
dade para Investimento: 

 
(a) valor justo na data da transição para as IFRSs (item D5 

desta NBC TG 37), caso em que a entidade irá dar as di-
vulgações requeridas pelo item 30 desta Norma; 

(b) reavaliação de acordo com as práticas contábeis anterio-
res, que observe os critérios do item D6 desta Norma; 

(c) (eliminado); 
(d) alocação de montante determinado de acordo com práticas 

contábeis anteriores que observe os critérios do item D8A 
desta Norma. 

 

IG9.  As depreciações subsequentes devem basear-se no respecti-
vo custo atribuído e iniciar na data em que a entidade estabe-
lecer o custo atribuído. 

 

IG10.  (Eliminado). 
 

IG11.  (Eliminado). 
 

IG12.  A IAS 16 (NBC TG 27 – Ativo Imobilizado) exige que cada 
parte de um item do ativo imobilizado, cujo custo seja rele-
vante em relação ao custo total do item, seja depreciada sepa-
radamente. Contudo, a IAS 16 (NBC TG 27 – Ativo Imobili-
zado) não estipula a unidade de mensuração para reconheci-
mento de ativo, ou seja, o que constitui um item do ativo imo-
bilizado. Então, é necessário julgamento na aplicação do crité-
rio de reconhecimento em circunstâncias específicas da enti-
dade (ver itens 9 e 43 da IAS 16 – NBC TG 27). 
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IG13.  Em alguns casos, a construção ou colocação em uso de ativo 
resulta na obrigação de a entidade desmantelar ou remover o 
ativo e restaurar o local que ocupa. A entidade deve aplicar a 
IAS 37 – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent 
Assets (NBC TG 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ati-
vos Contingentes) no reconhecimento e mensuração de qual-
quer provisão resultante. A entidade deve aplicar a IAS 16 
(NBC TG 27) para determinar o montante resultante a ser in-
cluído no custo do ativo, antes da depreciação e das perdas por 
redução ao valor recuperável. Itens como a depreciação e, 
quando aplicável, as perdas por redução ao valor recuperável, 
causam diferenças entre o saldo contábil do passivo e o mon-
tante incluído no valor contábil do ativo. As alterações em tais 
passivos devem ser contabilizadas pela entidade em confor-
midade com a IFRIC 1 – Changes in Existing Decommissio-
ning, Restoration and Similar Liabilities (Interpretação Técnica 
ITG 12 – Mudanças em Passivos por Desativação, Restauração 
e Outras Passivos Similares). Contudo, o item D21 da IFRS 1 
(NBC TG 37) fornece uma isenção para mudanças que ocorre-
ram antes da data de transição para as IFRSs e estabelece trata-
mento alternativo quando a isenção for utilizada. Um exemplo 
da adoção pela primeira vez da IFRIC 1 (ITG 12), e que ilustra 
o uso dessa isenção, consta nos itens IG201 a IG203. 

 

IAS 17 – Leases (NBC TG 06 (R1)– Operações de Arrendamento 
Mercantil) 
 

IG14.  Na data da transição para as IFRSs, o arrendatário ou o arren-
dador devem classificar os arrendamentos como financeiro ou 
operacional com base nas circunstâncias existentes na data de 
início do arrendamento (item 13 da IAS 17 – NBC TG 06). 
Em alguns casos, arrendatário e arrendador podem concordar 
em mudar os termos do contrato de arrendamento, exceto pela 
renovação do mesmo, de forma tal que resultaria em uma 
classificação diferente pela IAS 17 (NBC TG 06) caso os ter-
mos alterados do contrato de arrendamento vigorassem desde 
o seu início. Nesse caso, o contrato alterado é considerado 
como novo contrato. Contudo, mudanças nas estimativas (por 
exemplo, mudanças na estimativa da vida econômica ou do 
valor residual do ativo arrendado) ou nas circunstâncias (por 
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exemplo, em função de inadimplência do arrendatário) não re-
sultam em nova classificação do arrendamento. 

 

IG15.  (Eliminado). 
 

IG16.  A SIC 15 – Operating Leases – Incentives (Arrendamento 
Operacional – Incentivo, contida na Interpretação Técnica 
ITG 03 – Aspectos Complementares das Operações de Arren-
damento Mercantil) deve ser aplicada a todos os contratos de 
arrendamento em vigência na data da transição. 

 
IAS 18 - Revenue (NBC TG 30 – Receitas) 
 

IG17.  Se a entidade recebeu valores que ainda não se qualificaram 
para o reconhecimento como receita de acordo com a IAS 18 
(NBC TG 30) (por exemplo, o recebimento de venda que não 
se qualifica para o reconhecimento como receita), a entidade 
deve reconhecer o montante recebido como passivo em seu 
balanço patrimonial de abertura em IFRSs e mensurar esse 
passivo pelo montante recebido. 

 

IAS 19 - Employee Benefits (NBC TG 33 - Benefícios a 
Empregados) 
 

IG18.  As disposições transitórias previstas na IAS 19 não são apli-
cáveis ao balanço patrimonial de abertura em IFRSs da enti-
dade (item 9 da NBC TG 37). 

 

IG19.  As premissas atuariais da entidade na data de transição para as 
IFRSs devem ser consistentes com as premissas atuariais esta-
belecidas para a mesma data pelas práticas contábeis anteriores 
(após os ajustes para refletir alguma diferença de política con-
tábil), a menos que exista evidência objetiva de que tais premis-
sas estavam erradas (item 14 da NBC TG 37). O impacto de re-
visão posterior nessas premissas é um ganho ou uma perda atu-
arial do período em que a entidade faz tais revisões. 

 

IG20.  A entidade pode precisar estabelecer premissas atuariais na 
data de transição para as IFRSs que não foram necessárias em 
relação às suas práticas contábeis anteriores. Tais premissas 
atuariais não devem refletir condições que surgiram depois da 
data de transição para as IFRSs. Em especial, taxas de descon-
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to e o valor justo dos ativos do plano na data de transição para 
as IFRSs devem refletir condições de mercado em tal data. De 
forma similar, as premissas atuariais da entidade na data de 
transição para as IFRSs sobre as taxas futuras de rotatividade 
de empregados não devem refletir um significativo aumento 
dessas taxas em decorrência de encurtamento do plano de a-
posentadoria que tenham ocorrido após a data de transição pa-
ra as IFRSs (item 16 da NBC TG 37). 

 

IG21.  Em muitos casos, as primeiras demonstrações contábeis em 
IFRSs da entidade devem refletir as mensurações das obriga-
ções de benefícios a empregados em três datas: no fim do 
primeiro período de divulgação em IFRSs, na data das infor-
mações comparativas e na data de transição para as IFRSs. A 
IAS 19 (NBC TG 33) estimula a entidade a envolver um atuá-
rio qualificado na mensuração de todas as suas obrigações ma-
teriais relativas a benefícios pós-emprego. Para minimizar cus-
tos, a entidade pode requerer um atuário qualificado para reali-
zar uma avaliação atuarial detalhada em uma ou duas das datas 
indicadas e ajustá-la(s) para outra data (anterior ou posterior). 
Qualquer efeito dos ajustes de rolagem da avaliação para data 
futura ou passada deve refletir transações materiais ou outros 
eventos relevantes entre essas datas (incluindo mudanças nos 
preços de mercado e nas taxas de juros) (IAS 19, item 57). 

 

IAS 21 – The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates (NBC 
TG 02 – Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão 
de Demonstrações Contábeis) 
 

IG21A.  A entidade, de acordo com as práticas contábeis anteriores, 
pode ter tratado o ágio por expectativa de rentabilidade futu-
ra (goodwill) de operação no exterior e qualquer ajuste a va-
lor justo nos valores contábeis de ativos e passivos resultan-
tes dessa operação como ativos e passivos da entidade em 
vez de ativos e passivos de operação no exterior. Sendo as-
sim, é permitido à entidade aplicar prospectivamente as exi-
gências do item 47 da IAS 21 para todas as aquisições de 
operações no exterior que ocorreram depois da data de tran-
sição para as IFRSs. 
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IFRS 3 – Business Combinations (NBC TG 15 - Combinação de 
Negócios) 
 

IG22.  Os exemplos a seguir ilustram os efeitos do Apêndice C da 
NBC TG 37, assumindo-se que uma adotante pela primeira 
vez faça uso das isenções previstas. 

 
IG Exemplo 2 – Combinação de negócios 
 
Contexto 
 
 As primeiras demonstrações contábeis em IFRSs da entidade “B” correspondem ao período 
encerrado em 31 de dezembro de 2010 e incluem informação comparativa somente de 2009. 
Em 1º de julho de 2006, a entidade “B” adquiriu 100% da controlada “C”. De acordo com as 
práticas contábeis anteriores, a entidade “B”: 
(a) classificou a combinação de negócios como aquisição pela entidade “B”; 
(b) mensurou os ativos adquiridos e os passivos assumidos aos seguintes valores, pelas 
práticas contábeis anteriores em 31 de dezembro de 2008 (data de transição para as IFRSs): 
 
     (i) ativos identificáveis menos os passivos para os quais as IFRSs exigem mensuração 
baseada no custo após a combinação de negócios: $ 200 (cuja base fiscal é de $ 150 e a 
alíquota de imposto é de 30%); 
   (ii) passivos de aposentadoria (sendo $ 130 o valor presente de obrigações de benefícios 
definidos, mensurado de acordo com a NBC T 19.31, e $ 100 de valor justo dos ativos do 
plano): $ zero (porque a entidade “B” usou o regime de caixa para contabilizar as aposentado-
rias de acordo com as práticas contábeis anteriores). A base fiscal do passivo de aposentado-
ria também é zero; 
   (iii) ágio fundamentado em rentabilidade futura (goodwill): $ 180; 
(c) não reconheceu, na data da aquisição, impostos diferidos decorrentes de diferenças tempo-
rárias associadas com os ativos identificáveis adquiridos e os passivos assumidos. 
 
Aplicação das exigências 
 
Em seu balanço patrimonial consolidado de abertura em IFRSs, a entidade “B”: 
 
(a) deve classificar a combinação de negócios como aquisição pela entidade “B” mesmo que, 
pelas IFRSs, ela tivesse de ser classificada como aquisição reversa pela controlada “C” (item 
C4 (a) da NBC T 19.39); 
 
(b) não deve ajustar a amortização acumulada do ágio por rentabilidade futura (goodwill). A 
entidade “B” testou o ágio por rentabilidade futura (goodwill) em relação ao seu valor recuperá-
vel, conforme a IAS 36 (NBC T 19.10), reconhecendo a perda resultante com base nas condi-
ções existentes na data de transição para as IFRSs. Em não havendo nenhuma perda em 
relação ao valor recuperável, o valor contábil do ágio deve permanecer em $ 180 (item C4(g) 
da NBC T 19.39);  
 
(c) para aqueles ativos  identificáveis adquiridos (líquidos dos passivos assumidos) em que as 
IFRSs exigem uma mensuração baseada no custo após a combinação, a entidade “B” deve 
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tratar os respectivos valores contábeis de acordo com as práticas contábeis anteriores imedia-
tamente após a combinação de negócios como sendo seus respectivos custos atribuídos 
naquela data (item C4(e) da NBC T 19.39);  
(d) não deve restabelecer a depreciação e a amortização acumuladas dos ativos líquidos 
identificados em (c), a menos que as taxas e métodos de depreciação pelas práticas contábeis 
anteriores resultem em valores materialmente diferentes daqueles calculados de acordo com 
as IFRSs (por exemplo, se eles foram adotados somente para fins fiscais e não refletem 
adequadamente a vida útil estimada dos ativos de acordo com as IFRSs). Se nenhum restabe-
lecimento é feito, o valor contábil dos ativos em questão, no balanço patrimonial de abertura 
em IFRSs, deve ser igual aos respectivos valores contábeis pelas práticas contábeis anteriores 
na data de transição para as IFRSs ($ 200) (item IG7); 
 
(e) caso exista alguma indicação de que os ativos identificados apresentam perdas em relação 
ao seu valor recuperável, os ativos devem ser testados com base nas condições que existiam 
na data de transição para as IFRSs (ver IAS 36 – NBC T 19.10); 
 
(f) deve reconhecer o passivo de aposentadoria e o mensurar ao valor presente das obriga-
ções com o benefício definido ($ 130) menos o valor justo dos ativos do plano ($ 100), resul-
tando no valor contábil de $ 30, cuja contrapartida é um débito de $ 30 em lucros ou prejuízos 
acumulados (item C4(d) da NBC T 19.39). Contudo, se a controlada “C” adotou as IFRSs em 
período anterior, a entidade “B” deve mensurar o passivo de aposentadoria pelo mesmo mon-
tante que foi reconhecido nas demonstrações contábeis da controlada “C” (item D17 da NBC T 
19.39 e IG Exemplo 9); 
 
(g) deve reconhecer o imposto diferido passivo de $ 6 (30% de $ 20) decorrente da: 
 
 (i) diferença temporária tributável de $ 50 ($ 200 menos $ 150) proveniente dos ativos 
adquiridos e os passivos assumidos (exceto os de aposentadoria), menos a 
 
 (ii) diferença temporária dedutível de $ 30 ($ 30 menos zero) proveniente do passivo de 
aposentadoria. 
A entidade deve reconhecer o aumento no imposto diferido passivo como redução de lucros ou 
prejuízos acumulados (item C4(k) da NBC T 19.39). Caso a diferença temporária tributável 
seja decorrente do reconhecimento inicial do ágio por rentabilidade futura (goodwill), a entida-
de “B” não deve reconhecer o imposto diferido passivo resultante (item 15(a) da IAS 12 – 
Income Taxes, NBC T 19.2 – Tributos sobre o Lucro). 
  
IG Exemplo 3 – Combinação de negócios – provisão para reestruturação 
 
Contexto 
 
As primeiras demonstrações contábeis em IFRSs da entidade “D” correspondem ao período 
findo em 31 de dezembro de 2010 e incluem informação comparativa somente de 2009. Em 1º 
de julho de 2008, a entidade “D” adquiriu 100% da controlada “E”. Pelas práticas contábeis 
anteriores a entidade “D” reconheceu a provisão para reestruturação (não descontada) de $ 
100 que não teria se qualificado como passivo identificável de acordo com a NBC T 19.23. O 
reconhecimento dessa provisão para reestruturação aumentou o ágio por rentabilidade futura 
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(goodwill) em $ 100. Em 31 de dezembro de 2008 (data de transição para as IFRSs), a entida-
de “D”: 
(a) já havia desembolsado $ 60 de custos de reestruturação; e 
(b) estimou que teria de desembolsar mais $ 40 em 2009, em valor nominal, e que o efeito de 
trazer esse montante a valor presente era imaterial. Em 31 de dezembro de 2008, esses 
custos futuros não se qualificaram para o reconhecimento como uma provisão conforme a IAS 
37 – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (NBC T 19.7 – Provisões, Passi-
vos Contingentes e Ativos Contingentes). 
 
Aplicação das exigências 
 
Em seu balanço patrimonial de abertura em IFRSs, a entidade “D”: 
(a) não deve reconhecer a provisão de reestruturação (item C4(c) da NBC T 19.39); 
(b) não deve ajustar o montante determinado para o ágio por rentabilidade futura (goodwill). 
Contudo, a Entidade “D” deve testar o ágio em relação ao seu valor recuperável, de acordo 
com a IAS 36 – Impairment of Assets (NBC T 19.10 – Redução ao Valor Recuperável de 
Ativos), e deve reconhecer eventual perda resultante (item C4(g) da NBC T 19.39); 
(c) em função de (a) e (b), os lucros ou prejuízos acumulados, no balanço patrimonial de 
abertura em IFRSs, tiveram o aumento de $ 40 (antes do imposto de renda e do reconheci-
mento de perdas por redução ao valor recuperável), comparado ao saldo pelas práticas contá-
beis anteriores. 
 
IG Exemplo 4 – Combinação de negócios – ativo intangível 
 
Contexto 
 
As primeiras demonstrações contábeis em IFRSs da entidade “F” correspondem ao período 
findo em 31 de dezembro de 2010 e incluem informação comparativa somente de 2009. Em 1º 
de julho de 2006, a entidade “F” adquiriu 75% da controlada “G”. De acordo com as práticas 
contábeis anteriores, a entidade “F” determinou o valor contábil inicial de $ 200 para ativos 
intangíveis que não teriam se qualificado para reconhecimento de acordo com a IAS 38 – 
Intangible Assets (NBC T 19.8 – Ativo Intangível). A base fiscal dos ativos intangíveis era zero, 
dando origem ao imposto diferido passivo de $ 60 (30% de $ 200). 
 
Em 31 de dezembro de 2008 (data de transição para as IFRSs), o valor contábil dos ativos 
intangíveis pelas práticas contábeis anteriores era $ 160 e o montante do imposto diferido 
passivo era $ 48 (30% de 160). 
 
Aplicação das exigências 
 
Em razão de os ativos intangíveis não se qualificarem para o reconhecimento como ativos 
separados em conformidade com a IAS 38, a entidade “F” deve transferir os valores corres-
pondentes a eles para o ágio por rentabilidade futura (goodwill), juntamente com o imposto 
diferido passivo ($ 48) e da participação dos não controladores (item C4(g)(i) da NBC T 19.39). 
A parte dos não controladores em questão é de $ 28 [($ 160 – $ 48) x 25%]. Portanto, o au-
mento líquido no ágio por rentabilidade futura (goodwill) foi $ 84, sendo os $ 160 dos ativos 
intangíveis, menos $ 48 do imposto diferido passivo e menos $ 28 da parte pertinente aos não 
controladores. 
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A entidade “F” deve testar o ágio por rentabilidade futura (goodwill) em relação ao seu valor 
recuperável, de acordo com a IAS 36 – Impairment of Assets (NBC T 19.10 – Redução ao 
Valor Recuperável de Ativos) e deve reconhecer a perda resultante baseando-se nas condi-
ções existentes na data de transição para as IFRSs (item C4(g)(ii) da NBC T 19.39). 
 
IG Exemplo 5 (Eliminado) 
 
IG Exemplo 6 – Combinação de negócios – controlada não consolidada de acordo com 
as práticas contábeis anteriores 

 
Contexto 
 
A data de transição para as IFRSs da controladora “J” é 1º de janeiro de 2009. De acordo com 
as práticas contábeis anteriores, a controladora “J” não consolidou seus 75% de participação 
na controlada “K”, adquirida em combinação de negócios de 15 de julho de 2006. Em 1º de 
janeiro de 2009: 
 
(a) o custo do investimento de “J” na controlada “K” é de $ 180; 
 
(b) pelas IFRSs, a controlada K teria mensurado seus ativos em $ 500 e seus passivos (inclu-
indo impostos diferidos de acordo com a IAS 12 – Income Taxes, NBC T 19.2 – Tributos sobre 
o Lucro) em $ 300. Nessas bases, os ativos líquidos da controlada K seriam de $ 200 pelas 
IFRSs.  
 
Aplicação das exigências 
 
A controladora “J” deve consolidar a controlada “K”. O balanço patrimonial consolidado em 1º 
de janeiro de 2009 deve incluir: 
 
(a) os ativos da controlada “K” em $ 500 e os passivos em $ 300; 
 
(b) a participação dos não controladores de $ 50 [($ 500 – $ 300) x 25%]; e 
 
(c) ágio por rentabilidade futura (goodwill) de $ 30 [$ 180 de custo – ($ 500 – $ 300) x 75%] 
(item C4(j) da NBC T 19.39). A controladora “J” deve testar o ágio por rentabilidade futura 
(goodwill) em relação ao seu valor recuperável de acordo com a IAS 36 - Impairment of Assets 
(NBC T 19.10 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos) e deve reconhecer eventual perda 
resultante baseada nas condições existentes na data de transição para as IFRSs (item 
C4(g)(ii) da NBC T 19.39). 
 
IG Exemplo 7 – Combinação de negócios – arrendamento financeiro não capitalizado de 
acordo com as práticas contábeis anteriores 

 
Contexto 
 
A data de transição para as IFRSs da controladora “L” é 1º de janeiro de 2009. A controladora 
“L” adquiriu a controlada “M” em 15 de janeiro de 2006 e não capitalizou os arrendamentos 
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financeiros da controlada “M”. Se a controlada “M” elaborasse demonstrações contábeis em 
conformidade com as IFRSs, ela teria reconhecido obrigações de arrendamento financeiro de 
$ 300 e ativos de arrendamento de $ 250 em 1º de janeiro de 2009. 
 
Aplicação das exigências 
 
Em seu balanço patrimonial consolidado em IFRSs, a controladora “L” deve reconhecer obri-
gações de arrendamento financeiro de $ 300 e ativos de arrendamento de $ 250, e o ajuste de 
$ 50 em lucros ou prejuízos acumulados (item C4(f)). 

 
IAS 23 – Borrowing Costs (NBC T 19.22) – (Eliminado) 
IG 23 a 25. (Eliminados). 
 
IAS 27 – Consolidated and Separate Financial Statements (NBC T 
19.35 – Demonstrações Separadas e NBC T 19.36 –  
Demonstrações Consolidadas) 
 
IG26.  Uma adotante pela primeira vez deve consolidar todas as suas 

controladas (conforme definido na IAS 27 – NBC TG 35 e 
NBC TG 36), a menos que a IAS 27 disponha de outra forma. 

 
IG27.  Se a adotante pela primeira vez não consolidar uma controlada 

de acordo com suas práticas contábeis anteriores, então: 
(a) em suas demonstrações contábeis consolidadas, a adotante 

pela primeira vez deve mensurar os ativos e passivos da 
controlada pelos mesmos valores contábeis nas demons-
trações contábeis dessa controlada, após os ajustes por 
procedimentos de consolidação e pelos efeitos da combi-
nação de negócios em que a controlada foi adquirida (item 
D17 da NBC TG 37). Se a controlada não tiver adotado as 
IFRSs em suas demonstrações contábeis, os valores con-
tábeis descritos na sentença anterior são aqueles que seri-
am requeridos pelas IFRSs nas demonstrações contábeis 
consolidadas (item C4(j) da NBC TG 37); 

(b) se a controladora adquiriu a controlada em combinação de 
negócios antes da data de transição para as IFRSs, a con-
troladora deve reconhecer o ágio por rentabilidade futura 
(goodwill) da forma como explicado no IG Exemplo 6; 

(c) se a controladora não adquiriu a controlada em combina-
ção de negócios porque ela constituiu a controlada, a con-
troladora não deve reconhecer o ágio por rentabilidade fu-



 1201 

tura (goodwill). 
 

IG28.  Quando a adotante pela primeira vez ajusta os valores contábeis 
dos ativos e passivos de suas controladas na elaboração de seu 
balanço patrimonial de abertura em IFRSs, isso pode afetar a par-
ticipação dos não controladores e o imposto diferido. 

 
IG29.  Os IG Exemplos 8 e 9 a seguir ilustram os itens D16 e D17 da 

NBC TG 37 (R2), os quais tratam de casos onde controladora 
e controlada tornam-se adotantes pela primeira vez em dife-
rentes datas. 

 
IG Exemplo 8 – Controladora adota as IFRSs antes da controlada 
 
Contexto 
 
A controladora “N” apresentou suas primeiras demonstrações contábeis em IFRSs em 2005. 
Sua controlada estrangeira “O”, subsidiária integral da controladora “N” desde a sua formação, 
elabora informações de acordo com as IFRSs para fins internos de consolidação a partir 
daquela data, porém a controlada “O” não apresentará suas primeiras demonstrações contá-
beis em IFRSs até 2010. 
 
Aplicação das exigências 
 
Se a controlada “O” aplicar o item D16(a) da NBC TG 37, os valores contábeis de seus ativos 
e passivos devem ser os mesmos em ambos os balanços patrimoniais, o de abertura em 
IFRSs em 1º de janeiro de 2009 e o consolidado da controladora “N” (exceto pelos ajustes por 
conta dos procedimentos de consolidação) e devem ser baseados na data de transição para 
as IFRSs da controladora “N”. 
 
Alternativamente, a controlada “O”, conforme dispõe o item D16(b) da NBC TG 37, pode 
mensurar seus ativos ou passivos baseando-se em sua própria data de transição para as 
IFRSs (1º de janeiro de 2009). Contudo, o fato de aquela controlada “O” tornar-se uma adotan-
te pela primeira vez em 2010 não deve mudar os valores contábeis de seus ativos e passivos 
nas demonstrações contábeis consolidadas da controladora “N”. 
 
IG Exemplo 9 – Controlada adota as IFRSs antes da controladora 

 
Contexto 
 
A controladora “P” apresentará suas primeiras demonstrações contábeis consolidadas em 
IFRSs em 2010. Sua subsidiária estrangeira “Q”, subsidiária integral da controladora “P” desde 
a sua formação, apresentou suas primeiras demonstrações contábeis em IFRSs em 2005. Até 
2010, a controlada “Q” elabora informações para fins internos de consolidação, de acordo com 
as práticas contábeis anteriores da controladora “P”. 
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Aplicação das exigências 
 
Os valores contábeis dos ativos e passivos da controlada “Q” em 1º de janeiro de 2009 devem 
ser os mesmos tanto no balanço patrimonial de abertura consolidado em IFRSs da controlado-
ra “P”, quanto nas demonstrações contábeis da controlada “Q” (exceto pelos ajustes por conta 
dos procedimentos de consolidação) e devem ser baseados na data de transição para as 
IFRSs da controlada “Q”. O fato de a controladora “P” tornar-se adotante pela primeira vez em 
2010 não deve mudar esses valores contábeis (item D17 da NBC TG 37). 

 
IG30.  O disposto nos itens D16 e D17 da NBC TG 37 não anula as 

seguintes exigências: 
(a) aplicar o Apêndice C da NBC TG 37 aos ativos adquiri- 

dos e passivos assumidos nas combinações de negócios 
realizadas antes da data de transição para as IFRSs da ad-
quirente. Contudo, a adquirente deve aplicar o item D17 
para novos ativos adquiridos e passivos assumidos pela 
adquirida após aquela combinação de negócios e ainda e-
xistentes na data de transição para as IFRSs da adquirente; 

(b) aplicar o restante da NBC TG 37 na mensuração de todos 
os ativos e passivos para os quais os itens D16 e D17 não 
forem relevantes; 

(c) fornecer todas as divulgações exigidas pela NBC TG 37 
com base na mesma data de transição para as IFRSs da 
adotante pela primeira vez. 

 
IG31.  O item D16 da NBC TG 37 deve ser aplicado quando a 

controlada tornar-se uma adotante pela primeira vez depois 
de sua controladora, por exemplo, se a controlada elaborou 
anteriormente um pacote de relatórios de acordo com as I-
FRSs para fins de consolidação, porém não as apresentou 
como um conjunto completo de demonstrações de acordo 
com as IFRSs. Isso pode ser relevante não somente quando 
o pacote de relatórios da controlada cumpre totalmente com 
as exigências de reconhecimento e mensuração das IFRSs, 
mas também quando ele sofre ajustes na controladora por 
questões tais como uma revisão por eventos subsequentes ou 
sofre alocações na controladora de custos de aposentadoria. 
Para as divulgações exigidas pelo item 26 da NBC TG 37, 
os ajustes na controladora em um pacote de relatórios não 
publicado não são considerados como correção de erros. 
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Contudo, o item D16 não permite a controlada ignorar erros 
nas demonstrações que são imateriais nas demonstrações 
contábeis consolidadas de sua controladora, mas que sejam 
materiais nas suas próprias demonstrações contábeis. 

 

IAS 29 – Financial Reporting in Hyperinflationary Economies 
(Contabilidade e Evidenciação em Economia Altamente 
Inflacionária) 
 

IG32.  A entidade deve cumprir com o disposto na IAS 21 – The Ef-
fects of Changes in Foreign Exchange Rates (NBC TG 02 – E-
feitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de De-
monstrações Contábeis) na determinação de sua moeda funcio-
nal e moeda de apresentação. Quando a entidade elabora seu 
balanço patrimonial de abertura em IFRSs, ela deve aplicar a 
IAS 29 para qualquer período em que a economia da moeda 
funcional ou moeda de apresentação seja hiperinflacionária. 

 
IG33.  A entidade pode optar pelo uso do valor justo como custo atribu-

ído para um item do ativo imobilizado na data de transição para 
as IFRSs (item D5 da NBC TG 37), caso em que ela deve divul-
gar as notas explicativas exigidas pelo item 30 da NBC TG 37. 

 

IG34.  Quando a entidade optar pelo uso das isenções previstas nos 
itens D5 a D8 da NBC TG 37, ela deve aplicar a IAS 29 para 
o período após a data para a qual o valor reavaliado ou o valor 
justo tenha sido determinado. 

 

IAS 32 – Financial Instruments: Presentation (NBC TG 39 – Ins-
trumentos Financeiros: Apresentação) 
 

IG35.  Em seu balanço patrimonial de abertura em IFRSs, a entidade 
deve aplicar o critério da IAS 32 (NBC TG 39) para classifi-
car os instrumentos financeiros (ou os componentes de ins-
trumentos compostos) emitidos como passivos financeiros ou 
instrumentos patrimoniais, de acordo com a essência do acor-
do contratual, quando o instrumento inicialmente satisfaz o 
critério de reconhecimento na IAS 32 (NBC TG 39, itens 15 e 
30), sem considerar os eventos depois dessa data (exceto mu-
danças nas cláusulas dos instrumentos). 
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IG36.  Para instrumentos compostos em circulação na data de transi-
ção para as IFRSs, a entidade deve determinar o valor contábil 
inicial dos componentes com base nas circunstâncias existen-
tes quando os instrumentos foram emitidos (IAS 32 – NBC 
TG 39, item 30). A entidade deve determinar esses valores 
contábeis usando a versão vigente da IAS 32 (NBC TG 39) ao 
fim de seu primeiro período de divulgação em IFRSs. Se o 
componente de passivo não estiver mais em circulação na data 
de transição para as IFRSs, uma adotante pela primeira vez 
não precisa separar o componente de patrimônio líquido inici-
al do instrumento dos juros acumulados acrescidos no compo-
nente de passivo (item D18 da NBC TG 37). 

 
IAS 34 – Interim Financial Reporting (NBC TG 21 –  
Demonstração Intermediária) 
 
IG37.  A norma IAS 34 (NBC TG 21) deve ser aplicada quando a 

entidade é exigida a, ou opta por, apresentar informação con-
tábil intermediária de acordo com as IFRSs. Portanto, nem a 
IAS 34 (NBC TG 21) tampouco a NBC TG 37 exigem que a 
entidade: 
(a) apresente demonstrações contábeis intermediárias que 

cumpram com o disposto na IAS 34 (NBC TG 21); ou 
(b) elabore novas versões de demonstrações contábeis inter-

mediárias apresentadas de acordo com as práticas contá-
beis anteriores. Contudo, se a entidade elabora demonstra-
ção contábil intermediária de acordo com a IAS 34 (NBC 
TG 21) para uma parte do período coberto por suas pri-
meiras demonstrações contábeis em IFRSs, a entidade de-
ve restabelecer a informação comparativa apresentada na-
quela demonstração para que ela cumpra com as IFRSs. 

 
IG38.  A entidade deve aplicar as IFRSs em cada demonstração con-

tábil intermediária que apresentar de acordo com a IAS 34 
(NBC TG 21) para a parte do período coberto por suas primei-
ras demonstrações contábeis em IFRSs. Em especial, o item 
32 da NBC TG 37 exige que a entidade evidencie várias con-
ciliações (ver IG Exemplo 10). 
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IG Exemplo 10 – Demonstração intermediária 
 
Contexto 
 
As primeiras demonstrações contábeis em IFRSs da entidade “R” correspondem ao período 
encerrado em 31 de dezembro de 2010, e sua primeira divulgação contábil intermediária de 
acordo com a IAS 34 (NBC TG 21) corresponde ao trimestre encerrado em 31 de março de 
2010. A entidade “R” elaborou suas demonstrações contábeis anuais, para o ano findo em 31 
de dezembro de 2009, pelas práticas contábeis anteriores, bem como as divulgações trimes-
trais durante todo o ano de 2009. 
 
Aplicação das exigências 
 
Em cada demonstração contábil intermediária trimestral de 2010, a entidade “R” incluiu concili-
ações: 
 

(a) de seu patrimônio líquido pelas práticas contábeis anteriores ao fim do trimestre comparati-
vo de 2009 com o seu patrimônio líquido de acordo com as IFRSs na mesma data; e 
 

(b) de seu resultado e resultado abrangente pelas práticas contábeis anteriores para o trimes-
tre comparável de 2009 (corrente e acumulado no ano) com o resultado e o resultado abran-
gente total de acordo com as IFRSs. 
 
Adicionalmente à conciliação exigida pelas alíneas (a) e (b) acima e às divulgações exigidas 
pela IAS 34 (NBC TG 21), a demonstração contábil intermediária do primeiro trimestre de 2010 
da entidade “R” deve incluir conciliações (ou referências cruzadas com outro documento 
publicado que inclua tais conciliações) de: 
 

(a) seu patrimônio líquido pelas práticas contábeis anteriores em 1º de janeiro de 2009 e em 31 
de dezembro de 2009 com o seu patrimônio líquido em tais datas de acordo com as IFRSs; e 
 

(b) seu resultado e resultado abrangente de 2009 pelas práticas contábeis anteriores para o 
seu resultado e resultado abrangente total de 2009 de acordo com as IFRSs. 
 

Cada uma das conciliações acima deve fornecer detalhes suficientes para capacitar os usuários ao 
entendimento dos ajustes materiais no balanço patrimonial, na demonstração do resultado e na 
demonstração do resultado abrangente. A entidade “R” também deve esclarecer ajustes materiais 
na demonstração dos fluxos de caixa. 
Se a entidade “R” toma conhecimento de erros cometidos quando do uso das práticas contábeis 
anteriores, a conciliação deve distinguir a correção desses erros das mudanças de política contábil. 
 

Se a entidade “R”, em suas demonstrações contábeis anuais mais recentes pelas práticas 
contábeis anteriores, não evidenciou informação material ao entendimento do período inter-
mediário corrente, suas demonstrações contábeis intermediárias de 2010 devem evidenciar 
tais informações ou incluir referência cruzada a outro documento publicado que as contenha 
(item 33 da NBC TG 37 (R2)). Os mesmos procedimentos devem ser utilizados para a de-
monstração do valor adicionado. 
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IAS 36 e IAS 37 – (Eliminados) 
 

IG39 a IG 43. (Eliminados). 
 
IAS 38 – (Eliminado) 
 
IG44 a IG 51. (Eliminados). 
 
IAS 39 - Financial Instruments: Recognition and Measurement 
(NBC TG 38 (R1) – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento 
e Mensuração) 
 
IG52.  A entidade deve reconhecer e mensurar todos os ativos e passi-

vos financeiros em seu balanço patrimonial de abertura em I-
FRSs de acordo com a IAS 39 (NBC TG 38), exceto pelo especi-
ficado nos itens B2 a B6 da NBC TG 37, sobre desreconheci-
mento e contabilidade de hedge (proteção). 

 
Reconhecimento 
 
IG53.  A entidade deve reconhecer todos os ativos e passivos finan-

ceiros (incluindo todos os derivativos) que se qualificarem pa-
ra reconhecimento de acordo com a NBC TG 38 (IAS 39) (e 
que ainda não se qualificaram para desreconhecimento de a-
cordo com a IAS 39), exceto os ativos e passivos financeiros 
não derivativos desreconhecidos pelas práticas contábeis ante-
riores antes de 1º de janeiro de 2004, para os quais a entidade 
não tenha aplicado o disposto no item B3 (ver os itens B2 e 
B3 da NBC TG 37). Por exemplo, a entidade que não aplica o 
item B3 não deve reconhecer os ativos transferidos em uma 
securitização, transferência ou outra transação de desreconhe-
cimento ocorrida antes de 1º de janeiro de 2004 se essas tran-
sações se qualificaram para desreconhecimento de acordo 
com as práticas contábeis anteriores. Contudo, se a entidade 
faz uso do mesmo acordo de securitização (ou outro arranjo 
de desreconhecimento) para transferências posteriores a 1º de 
janeiro de 2004, tais transferências posteriores se qualificam 
para desreconhecimento somente se elas cumprirem o critério 
de desreconhecimento da IAS 39 (NBC TG 38). 
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IG54.  A entidade não deve reconhecer um ativo ou um passivo 
financeiro que não se qualificam para reconhecimento pela 
IAS 39, ou que já tenham se qualificado para desreconhe-
cimento de acordo com a IAS 39. 

 
Derivativo embutido 
 
IG55.  Quando a IAS 39 (NBC TG 38) exigir que a entidade separe 

um derivativo embutido do contrato principal, o valor contábil 
inicial dos componentes, na data em que o instrumento satisfi-
zer pela primeira vez o critério da IAS 39, deve refletir as cir-
cunstâncias daquela data (IAS 39, item 11). Se a entidade não 
puder determinar de forma confiável o valor contábil inicial 
do derivativo embutido e do contrato principal, ela deve tratar 
todo o contrato combinado como instrumento financeiro man-
tido para negociação imediata (IAS 39, item 12). Isso deve re-
sultar na mensuração a valor justo (exceto quando a entidade 
não possa determinar um valor justo confiável; ver item 46(c) 
da IAS 39), cujas mudanças de valor justo devem ser reconhe-
cidas no resultado do período. 

 
Mensuração 
 
IG56. Na elaboração de seu balanço patrimonial de abertura em I-

FRSs, a entidade deve aplicar o critério da IAS 39 para identi-
ficar, com base nos fatos e circunstâncias existentes na data da 
transição para as IFRSs, aqueles ativos e passivos financeiros 
que devem ser mensurados ao valor justo e aqueles que devem 
ser mensurados ao custo amortizado. As classificações resul-
tantes devem ser aplicadas retrospectivamente.  

 
IG57.  Para aqueles ativos financeiros e passivos financeiros men-

surados e amortizados ao custo no balanço patrimonial de 
abertura em IFRSs, a entidade deve determinar seus custos 
com base nas circunstâncias existentes quando esses ativos 
e passivos financeiros atenderem pela primeira vez aos cri-
térios de reconhecimento da IAS 39 (NBC TG 38). Contu-
do, se a entidade adquiriu tais ativos e passivos financeiros 
em combinação de negócios passada, seus respectivos va-
lores contábeis pelas práticas contábeis anteriores imedia-
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tamente após a combinação de negócios devem ser toma-
dos como sendo o custo atribuído dos mesmos naquela da-
ta de acordo com as IFRSs (item C4(e) da NBC TG 37). 

 
IG58.  As estimativas da entidade, na data de transição para as 

IFRSs, das perdas (impairment) no valor de ativos finan-
ceiros mensurados ao custo amortizado devem ser consis-
tentes com as estimativas feitas para a mesma data pelas 
práticas contábeis anteriores (após os ajustes para refletir 
alguma diferença de política contábil), a menos que exista 
evidência objetiva de que suas premissas estavam erradas 
(item 14 da NBC TG 37). A entidade deve tratar o impacto 
de revisão posterior em tais estimativas como perdas por 
ajuste ao valor realizável do período em que ocorreram as 
revisões (ou como reversão de perdas por ajuste ao valor 
realizável quando atendido o critério da IAS 39 (NBC TG 
38). 

 
Ajustes de transição 
 
IG58A.  A entidade deve tratar um ajuste ao valor contábil de ativo 

ou passivo financeiro como ajuste de transição, reconheci-
do em lucros ou prejuízos acumulados de seu balanço pa-
trimonial de abertura na data de transição para as IFRSs, 
somente até o ponto em que ele resultar da adoção da IAS 
39 (NBC TG 38). Por causa de todos os derivativos (exce-
to aqueles contratos de garantia financeira ou designados 
como instrumentos de proteção efetivos) serem mensura-
dos ao valor justo em contrapartida ao resultado do exercí-
cio, as diferenças entre o valor contábil anterior (que pode 
ser zero) e o valor justo dos derivativos devem ser reco-
nhecidas como ajuste no saldo de lucros ou prejuízos acu-
mulados no início do exercício social em que a IAS 39 ti-
ver sido aplicada pela primeira vez (exceto para derivativo 
que seja contrato de garantia financeira ou designado como 
instrumento de proteção efetivo). 

 
IG58B.  A IAS 8 (NBC TG 23) deve ser aplicada aos ajustes decor-

rentes de mudanças em estimativas contábeis. Quando a en-
tidade é incapaz de determinar se parte específica dos ajus-
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tes é ajuste de transição ou mudança de estimativa, ela deve 
tratar essa parte como mudança de estimativa contábil de 
acordo com a IAS 8 e efetuar as divulgações apropriadas (i-
tens 32 a 40 da IAS 8 – NBC TG 23). 

 
IG59.  A entidade pode, de acordo com as práticas contábeis ante-

riores, ter mensurado investimentos ao valor justo e reco-
nhecido o ganho de nova avaliação fora do resultado do pe-
ríodo. Quando o investimento é classificado ao valor justo 
com os efeitos reconhecidos no resultado do período, o ga-
nho de nova avaliação pré-aplicação da IAS 39 (NBC TG 
38) que tiver sido reconhecido fora do resultado do período 
deve ser reclassificado para lucros ou prejuízos acumula-
dos na aplicação inicial da IAS 39. Se, na aplicação inicial 
da IAS 39, o investimento for classificado pelo valor justo 
por meio de outros resultados abrangentes, então o ganho 
de nova avaliação pré-aplicação da IAS 39 deve ser reco-
nhecido em componente separado do patrimônio líquido. 
Subsequentemente, a entidade deve reconhecer ganhos e 
perdas sobre ativos financeiros em outros resultados a-
brangentes (exceto dividendos que devem ser reconhecidos 
no resultado) e deve acumulá-los em outros resultados a-
brangentes, em conta separada do patrimônio líquido. No 
desreconhecimento subsequente, a entidade pode transferir 
o componente separado do patrimônio líquido para outras 
contas do patrimônio líquido. 

 
Contabilidade de hedge (hedge accounting) 
 
IG60.  Os itens B4 a B6 da NBC TG 37 tratam da contabilidade 

de hedge (proteção). A designação e a documentação de 
vinculação de proteção devem estar concluídas na data de 
transição para as IFRSs, ou antes dela, quando essa vincu-
lação de proteção se qualifica para contabilidade de hedge 
(proteção) a partir daquela data. A contabilidade de hedge 
(proteção) pode ser aplicada prospectivamente somente a 
partir da data em que a vinculação de proteção estiver to-
talmente designada e documentada. 
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IG60A.  A entidade, de acordo com as práticas contábeis anteriores, 
pode ter diferido ou não reconhecido ganhos e perdas sobre 
proteção a valor justo referente a um item protegido que não 
está mensurado ao valor justo. Em relação à proteção a valor 
justo, a entidade deve ajustar o valor contábil do item prote-
gido na data de transição para as IFRSs. O ajuste será o me-
nor valor entre os seguintes: 

 
(a) a parte da variação acumulada no valor justo do item pro-

tegido que reflete o risco protegido designado e não reco-
nhecida pelas práticas contábeis anteriores; e 

(b) a parte da variação acumulada no valor justo do instru-
mento de hedge (proteção) que reflete o risco protegido 
designado pelas práticas contábeis anteriores e que (i) não 
foi reconhecida ou (ii) foi diferida no balanço patrimonial 
como ativo ou passivo. 

 
IG60B.  A entidade pode, de acordo com as práticas contábeis 

anteriores, ter diferido ganhos e perdas sobre proteção de 
fluxo de caixa de transação projetada (forecast transacti-
on). Se, na data de transição para as IFRSs, a transação 
projetada protegida não é altamente provável, porém se 
espera que ocorra, o ganho ou a perda total diferido deve 
ser reconhecido no patrimônio líquido. Qualquer ganho 
ou perda líquido acumulado que tiver sido reclassificado 
para o patrimônio líquido na aplicação inicial da IAS 39 
deve permanecer no patrimônio líquido até que (a) sub-
sequentemente a transação projetada resulte no reconhe-
cimento de ativo ou passivo não financeiro, (b) a transa-
ção projetada afete o resultado do período ou (c) ocorram 
mudanças subsequentes nas circunstâncias e não mais se 
espera que ocorra a transação projetada, caso em que 
qualquer ganho ou perda líquido cumulativo decorrente 
deve ser reclassificado do patrimônio líquido para o re-
sultado do período. Se o instrumento de proteção for 
mantido, mas a proteção não se qualifica como proteção 
de fluxo de caixa de acordo com a IAS 39, não será apro-
priado iniciar a contabilidade de hedge (proteção) a partir 
da data de transição para as IFRSs. 
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IAS 40 – Investment Property (NBC TG 28 (R1) – Propriedade 
para Investimento) 
 
IG61.  A entidade que adota o modelo de valor justo previsto na IAS 40 

(NBC TG 28) deve mensurar seus investimentos não correntes 
em propriedades ao valor justo na data de transição para as I-
FRSs. As exigências transitórias da IAS 40 (NBC TG 28) não 
são aplicáveis nesse caso (item 9 da NBC TG 37). 

 
IG62.  A entidade que adota o modelo de custo previsto na IAS 40 

(NBC TG 28) deve aplicar o disposto nos itens IG7 a IG13 
sobre os ativos imobilizados. 

 
Explicação da transição para as IFRSs 
 
IG63.  Os itens 24(a) e (b), 25 e 26 da NBC TG 37 exigem que a 

adotante pela primeira vez evidencie conciliações que forne-
çam detalhes suficientes para capacitar os usuários ao enten-
dimento dos ajustes materiais no balanço patrimonial, de-
monstração do resultado, demonstração do resultado abran-
gente e, se aplicável, na demonstração dos fluxos de caixa. Os 
itens 24(a) e 24(b) exigem conciliações específicas do patri-
mônio líquido, do resultado e do resultado abrangente total. O 
IG Exemplo 11 mostra o modo de atender a essas exigências. 

 
IG Exemplo 11 – Conciliação do patrimônio líquido, do resultado e do resultado abran-
gente total 

Contexto 
 
Uma entidade adotou pela primeira vez as IFRSs em 2010, sendo a data de transição para as 
IFRSs em 1º de janeiro de 2009. Suas últimas demonstrações contábeis pelas práticas contá-
beis anteriores correspondem ao ano findo em 31 de dezembro de 2009. 
 
Aplicação das exigências 
 
As primeiras demonstrações contábeis em IFRSs da entidade incluem as conciliações e as 
respectivas notas explicativas, conforme abaixo demonstrado. 
 
Entre outras coisas, este exemplo inclui a conciliação do patrimônio líquido na data de transi-
ção para as IFRSs (1º de janeiro de 2009). As IFRSs também exigem uma conciliação no fim 
do último período apresentado pelas práticas contábeis anteriores (não incluído neste exem-
plo). 
 



 1212 

Na prática, este exemplo pode ser útil para incluir referências cruzadas para políticas contá-
beis e suportar análises que fornecem explicações adicionais dos ajustes mostrados na conci-
liação abaixo. 
 
Se a adotante pela primeira vez tomar ciência de erros ocorridos pelas práticas contábeis 
anteriores, as conciliações devem distinguir a correção dos erros em relação às mudanças de 
políticas contábeis (item 26 da NBC TG 37). Este exemplo não ilustra a divulgação de correção 
de erro. 
 
Este exemplo não representa a realidade brasileira imediatamente antes da adoção inicial das 
IFRSs. 
 
Conciliação do patrimônio líquido em 1º de janeiro de 2009 (data de transição) 
 

Contas 

Práticas 
contábeis 
anteriores 

$ 

Efeito da transição 
para as IFRSs  

$ 

IFRSs 
 

$ 

(1) Ativo imobilizado 8.299 100 8.399 
(2) Ágio (goodwill) 1.220 150 1.370 
(2) Ativos intangíveis  208 (150) 58 
(3) Ativos financeiros 3.471 420 3.891 
Total dos ativos não circulantes 13.198 520 13.718 
Clientes e outros recebíveis 3.710 0 3.710 
(4) Estoques 2.962 400 3.362 
(5) Outros valores a receber 333 431 764 
Caixa e equivalentes de caixa 748 0 748 
Total dos ativos circulantes  7.753 831 8.584 
Total dos ativos  20.951 1.351 22.302 
Empréstimos e financiamentos 9.396 0 9.396 
Fornecedores e outros exigíveis  4.124 0 4.124 
(6) Benefícios a empregados 0 66 66 
(7) Provisão de reestruturação  250 (250) 0 
Impostos correntes a pagar 42 0 42 
(8) Impostos diferidos 579 460 1.039 
Total dos passivos 14.391 276 14.667 
Total dos ativos menos passivos 6.560 1.075 7.635 
Capital social 1.500 0 1.500 
(5) Ajustes de hedge 0 302 302 
(9) Reservas de lucros  5.060 773 5.833 
Total do patrimônio líquido 6.560 1.075 7.635 

 
Notas explicativas da conciliação do patrimônio líquido em 1º de janeiro 2009: 
 
(1) A depreciação pelas práticas contábeis anteriores foi influenciada por exigências fiscais, porém, de 
acordo com as IFRSs elas devem refletir a vida útil dos ativos. O ajuste acumulado aumentou o saldo 
contábil do ativo imobilizado em $ 100. 
 
(2) Os ativos intangíveis pelas práticas contábeis anteriores incluíram $ 150 referentes a itens transferidos 
para o ágio por rentabilidade futura (goodwill) porque não se qualificaram para o reconhecimento como 
ativos intangíveis de acordo com as IFRSs. 
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(3) Os ativos financeiros passaram a ser classificados pelo valor justo por meio do resultado de acordo 
com as IFRSs e estão contabilizados ao valor justo de $ 3.891. Pelas práticas contábeis anteriores eles 
foram contabilizados ao custo de $ 3.471. O ganho resultante de $ 294 ($ 420 menos o imposto diferido de 
$ 126) foi incluído em reservas de lucros (via lucros acumulados). 
 
(4) Os estoques incluem $ 400 de custos de produção indiretos, fixos e variáveis, de acordo com as 
IFRSs. Pelas práticas contábeis anteriores os custos indiretos foram excluídos. 
 
(5) Os ganhos não realizados de $ 431 sobre contratos a termo vincendos em moeda estrangeira foram 
reconhecidos de acordo com as IFRSs, mas não pelas práticas contábeis anteriores. O ganho resultante 
de $ 302 ($ 431 menos o imposto diferido de $ 129) foi incluído em ajustes de hedge porque os contratos 
destinam-se a proteger vendas projetadas. 
 
(6) O passivo de aposentadoria de $ 66 foi reconhecido de acordo com as IFRSs, mas não pelas práticas 
contábeis anteriores, visto que se utilizou como base o uso do regime de caixa. 
 
(7) A provisão de reestruturação de $ 250 referente às atividades da matriz foi reconhecida pelas práticas 
contábeis anteriores, mas não se qualificou para reconhecimento como passivo de acordo com as IFRSs. 
 
(8) As variações abaixo aumentaram o imposto diferido passivo como segue: 
 
Ajustes de hedge (nota 5)    $ 129 
Reservas de lucros     $ 331 
Aumento do imposto diferido    $ 460 
 
Em razão de a base fiscal dos itens reclassificados dos ativos intangíveis para o ágio por rentabilidade 
futura (goodwill) (nota 2), em 1º de janeiro de 2009, ser igual aos seus valores contábeis naquela data, a 
reclassificação deles não afetou o imposto diferido passivo. 
 
(9) Os ajustes em lucros acumulados (reservas de lucros, depois) foram os seguintes: 
 
Depreciação (nota 1)     $ 100 
Ativos financeiros (nota 3)           $ 420 
Custos indiretos de produção (nota 4)   $ 400 
Passivo de aposentadoria (nota 6)    $ (66) 
Provisão de reestruturação (nota 7)    $ 250 
Efeito dos impostos     $ (331) 
Total do ajuste em lucros acumulados (reservas de lucros)   $ 773 

 

Conciliação do resultado de 2009 
 

Contas 
Práticas contábeis 

anteriores 
$ 

Efeito da transição para 
as IFRSs  

$ 

IFRSs 
 

$ 
Receitas 20.910 0 20.910 
(1,2,3) Custo das vendas (15.283) (97) (15.380) 
Lucro bruto 5.627 (97) 5.530 
(6) Outras receitas  0 180 180 
(1) Despesas de distribuição  (1.907)  (30)  (1.937) 
(1,4) Despesas administrativas (2.842) (300) (3.142) 
Receitas financeiras 1.446 0 1.446 
Despesas financeiras (1.902) 0 (1.902) 
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Lucro antes dos impostos 422 (247) (175) 
(5) Impostos sobre o resultado (158) 74 (84) 
Resultado do período 264 (173) 91 

 
Conciliação do resultado abrangente de 2009 
 

Contas 
Práticas contá-
beis anteriores 

$ 

Efeito da transição para 
as IFRSs  

$ 

IFRSs 
$ 

Resultado do período 264 (173) 91 
    
(7) Proteção de fluxo de caixa 0 (40) (40) 
(8) Imposto sobre os demais 
resultados abrangentes 

0 (29) (29) 

Outros resultados abrangentes 0 (69) (69) 
Total do resultado abrangente 264 (242) 22 

 
Notas explicativas da conciliação do resultado e do resultado abrangente de 2009: 
 
(1) O passivo de aposentadoria foi reconhecido de acordo com as IFRSs, porém ele não foi reconhecido 
pelas práticas contábeis anteriores. Durante 2009, ele teve o aumento de $ 130, causando o aumento de $ 
50 no custo das vendas, de $ 30 nas despesas de distribuição e de $ 50 nas despesas administrativas. 
 
(2) O custo das vendas está maior em $ 47 porque, pelas IFRSs, os estoques incluem custos de produção 
indiretos (fixos e variáveis) e não pelas práticas contábeis anteriores. 
 
(3) A depreciação, pelas práticas contábeis anteriores, foi influenciada por exigências fiscais, mas pelas 
IFRSs, ela deve refletir a vida útil dos ativos. O efeito no resultado de 2009 não foi material. 
 
(4) Pelas práticas contábeis anteriores foi reconhecida a provisão de reestruturação de $ 250 em 1º de 
janeiro de 2009, a qual se qualificou para reconhecimento pelas IFRSs somente em 31 de dezembro de 
2009. De acordo com as IFRSs, isso aumentou as despesas administrativas de 2009. 
 
(5) Os ajustes 1 a 4 acima levaram a uma redução de $ 128 na despesa de imposto de renda diferido. 
 
(6) Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado de acordo com as IFRSs tiveram um aumen-
to de valor de $ 180 durante 2009. Eles foram contabilizados ao custo pelas práticas contábeis anteriore-
sAs mudanças no valor justo foram incluídas em ‘outras receitas’. 
 
(7) O valor justo dos contratos a termo em moeda estrangeira que constituíam efetiva proteção de transa-
ções projetadas diminuiu em $ 40 durante o ano de 2009. 
 
(8) Os ajustes 6 e 7 acima levaram ao aumento de $ 29 na despesa de imposto de renda diferido. 
 
Explicação de ajustes materiais na demonstração dos fluxos de caixa de 2009: 
 
Os impostos sobre o resultado de $ 133, pagos durante 2009, estão classificados como caixa das ativida-
des operacionais de acordo com as IFRSs, porém eles foram incluídos em categoria separada de fluxo de 
caixa de impostos, conforme as práticas contábeis anteriores. Não existe nenhuma outra diferença materi-
al entre a demonstração dos fluxos de caixa apresentada de acordo com as IFRSs e aquelas apresenta-
das de acordo com políticas contábeis anteriores. 
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IFRS 2 – (Eliminado) 
 
IG64.  (Eliminado). 
IG65. (Eliminado). 
 
(Os itens IG66 a IG200 foram reservados para possíveis orientações 
sobre normas futuras.) 
 
Interpretações 
 
IFRIC 1 – Changes in Existing Decommissioning, Restoration and 
Similar Liabilities (Interpretação Técnica ITG 12 – Mudanças 
em Passivos por Desativação, Restauração e Outros 
Passivos Similares) 
 
IG201.  A IAS 16 (NBC TG 27 – Ativo Imobilizado) requer que o 

custo do ativo imobilizado inclua a estimativa inicial dos 
custos de desativação e remoção do ativo e de restauração do 
local que ocupa. A IAS 37 exige que o passivo correspon-
dente (tanto inicial quanto subsequente), seja mensurado pe-
lo valor necessário para liquidar a obrigação presente ao fim 
do período de divulgação, refletindo a taxa corrente de des-
conto baseada no mercado. 

 
IG202.  A IFRIC 1 (Interpretação Técnica ITG 12 – Mudanças em 

Passivos por Desativação, Restauração e Outros Passivos 
Similares) requer que as variações nos passivos de desativa-
ção, restauração e outros passivos similares sejam somadas 
ou deduzidas do custo dos ativos correspondentes, sujeito a 
condições específicas. O valor depreciável assim calculado 
deve ser depreciado de acordo com a vida útil dos ativos cor-
respondentes, sendo a atualização periódica dos passivos 
descontados correspondentes reconhecida no resultado do 
período em que for incorrida. 

 
IG203.  O item D21 da NBC TG 37 provê uma isenção transitó-

ria. Em vez de contabilizar retrospectivamente as varia-
ções desse modo, as entidades podem incluir no custo 
depreciado dos ativos o valor calculado pelo desconto do 
passivo correspondente na data de transição para as I-
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FRSs para trás, e depreciando-o a partir de quando o pas-
sivo estiver incorrido pela primeira vez. IG Exemplo 201 
ilustra os efeitos da aplicação dessa isenção, assumindo 
que a entidade contabiliza seus ativos imobilizados pelo 
modelo do custo. 

 
IG Exemplo 201 – Variações nas obrigações presentes de desativação, restauração e outros passi-
vos similares 

Contexto 
 
As primeiras demonstrações contábeis em IFRSs da entidade correspondem ao período encerrado em 31 
de dezembro de 2010 e incluem informação comparativa somente para 2009. Portanto, a data de transição 
para as IFRSs é 1º de janeiro de 2009. 
 
A entidade adquiriu uma fábrica de energia em 1º de janeiro de 2006, com vida útil de 40 anos. 
 
Na data de transição para as IFRSs, a entidade estima os custos de desativação para daqui a 37 anos em 
$ 470 e estima como sendo adequada para esse passivo a taxa de desconto (ajustada ao risco) de 5% ao 
ano. A entidade julga que essa adequada taxa de desconto não mudou desde 1º de janeiro de 2006. 
 
Aplicação das exigências 
 
O passivo de desativação a ser reconhecido na data de transição é de $ 77 ($ 470 descontado por 37 
anos a 5% ao ano). 
 
Descontando esse passivo por mais três anos, ou seja, para apurar seu valor em 1º de janeiro de 2006, o 
passivo de desativação a valor presente na data da aquisição, a ser incluído no custo do ativo, resulta em 
$ 67. A depreciação acumulada sobre esse aumento de valor no custo do ativo será então $ 67 x 3/40 = $ 
5. 
 
O montante reconhecido no balanço patrimonial de abertura em IFRSs na data de transição para as IFRSs 
(1º de janeiro de 2009) é, resumidamente: 
 
Custo de desativação incluído no custo do ativo         $  67 
Depreciação acumulada                                           $  (5) 
Passivo de desativação                                            $ (77) 
Ativos líquidos/lucros acumulados                             $ (15) 

 
IFRIC 4 – Determining whether an Arrangement contains a Lease 
(Interpretação Técnica ITG 03 – Aspectos Complementares das 
Operações de Arrendamento Mercantil) 
 
IG204. (Eliminado). 
IG205. (Eliminado). 
IG206. (Eliminado). 
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NOTA EXPLICATIVA À NORMA 
 
NE1.  Esta nota explicativa acompanha, mas não é parte integrante 

da Norma. Destina-se esta nota a evidenciar situações em que 
a Norma possui certas diferenças com relação às Normas In-
ternacionais de Contabilidade emitidas pelo IASB e, após isso, 
comentá-las. 

 
NE2.  O item 8A não existe na versão do IASB; assim, a exigência 

de que a aplicação antecipada de uma nova IFRS está condi-
cionada a ter essa nova IFRS, ainda que não obrigatória, sido 
admitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e, 
quando aplicável pelo órgão regulador a que a entidade esteja 
subordinada, existe no Brasil, mas não necessariamente em 
outras jurisdições. Por essa mesma razão o exemplo que cons-
ta no referido item 8A também destaca essa condição. 

  
NE3.  O item 29 destaca que as práticas contábeis brasileiras já pre-

veem a designação, o reconhecimento, a classificação e a 
mensuração dos ativos ou passivos financeiros de tal forma 
que os torna compatíveis com as IFRSs. Dessa forma, a opção 
dada pelos itens 29 e 29A da IFRS 1, não foram acolhidas pe-
lo CFC quando da emissão da primeira versão da NBC TG 37. 
Todavia, a presente versão passou a aceitar a mudança de 
classificação como admitida pelas IFRSs (item 29 e D19) na 
adoção inicial. 

 
NE4.  Os itens 30 e 31 não permitem a opção da adoção do custo 

atribuído (deemed cost) para ativos intangíveis, investimentos 
em controladas, controladas em conjunto, coligadas ou outros 
ativos que não os ativos imobilizado e propriedade para inves-
timento. Essa opção existe nas IFRSs, mas foi restringida pelo 
CFC considerando a prática contábil anterior adotada no Bra-
sil. 

 
NE5.  O item 34A não existe na versão do IASB; assim, essa exi-

gência existe no Brasil, mas não necessariamente em outras 
jurisdições. 
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NE6.  O item 35 não existe na versão do IASB como está; assim, 
essa exigência existe no Brasil, mas não necessariamente em 
outras jurisdições. 

 
NE7.  Os itens 36 a 39A foram eliminados na versão da NBC TG 37, 

por tratarem da vigência dos diversos pronunciamentos emiti-
dos pelo IASB ao longo de anos anteriores. 

 
NE8.  O item 39B foi eliminado na versão da NBC TG 37, por se 

referir às alterações em decorrência da IFRS 9, a qual somente 
é de aplicação obrigatória pelo IASB em 2013. Essa norma 
não foi ainda recepcionada pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis. Pelo mesmo motivo as alterações feitas nos itens 
29, B1 e D19 decorrentes da IFRS 9, feitas na IFRS 1, não fo-
ram feitas na NBC TG 37, bem como os itens 29A, D19A a C, 
E1 e E2, estão eliminados. 

 
NE9.  A disposição especial do item 40 não existe na versão do 

IASB; assim, essa exigência existe no Brasil, mas não neces-
sariamente em outras jurisdições. 

 
NE10.  A menção nos itens C4(c)(i) e C4(i) quanto à possibilidade de 

dedução do goodwill diretamente do patrimônio líquido que 
seria permitida pela prática contábil anterior, existente na 
IFRS 1, foi eliminada por nunca ter estado prevista essa pos-
sibilidade na prática contábil brasileira anterior. 

 
NE11.  A permissão de retroação prevista nos itens D2 e D3 da IFRS 

1 não existe na NBC TG 37 devido à NBC TG 10 – Pagamen-
to Baseado em Ações ter a vigência dada pelos órgãos regula-
dores em período diferente da disposição contida na versão do 
IASB. 

 
NE12.  O item D7(b) foi eliminado da NBC TG 37, por tratar-se da 

opção de adoção do deemed cost para ativos intangíveis, não 
permitida na prática contábil brasileira, como mencionado na 
NE4. 

 
NE13.  A opção dada pelo IASB no item D8 relacionada ao deemed 

cost foi eliminada para fins da NBC TG 37. 
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NE14.  A versão original da NBC TG 37 impedia a adoção retroativa 

da NBC TG 15 – Combinação de Negócios para além da data 
de transição para as IFRSs. Nesta versão, a nova redação do 
item C1 passou a permitir essa retroação, conforme é também 
permitido pelo IASB. 

 
NE15.  O IASB, por meio do seu documento denominado Statement 

of Best Practice: Working Relationships between the IASB 
and other Accounting Standard-Setters, admite que as jurisdi-
ções limitem as opções por ele dadas, bem como que as juris-
dições façam exigências de informações adicionais às requeri-
das por ele e declara que isso não impede que as demonstra-
ções contábeis assim elaboradas possam ser declaradas como 
estando de acordo com as Normas Internacionais de Contabi-
lidade por ele emitidas. 

 
NE16.  Assim, a existência das diferenças comentadas nos itens NE2 

a NE14 não faz com que as demonstrações dos fluxos de caixa 
elaboradas de acordo com esta Norma não estejam em con-
formidade com as normas do IASB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Publicada no DOU, de 02-12-2010. 
(2) Redação dada pela NBC TG 37 (R2), publicada no DOU de 20-12-2013. 
(3) Redação dada pela NBC TG 37 (R2), publicada no DOU de 17-04-2014. 
(4) Redação dada pela NBC TG 37 (R3), publicada no DOU de 26-12-2014. 
(5) Redação dada pela NBC TG 37 (R4), publicada no DOU de 06-11-2015. 
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NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 
NBC TG 38 (R3) – INSTRUMENTOS FINANCEIROS: 

RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO 
 
A letra R mais o número que identifica sua alteração (R1, R2, ...) foi adicionada à sigla da 
Norma para identificar o número da consolidação e facilitar a pesquisa no site do CFC. As 
citações desta Norma em outras é identifica pela sua sigla sem a referência a R1, R2, pois, 
essas referências são sempre da norma em vigor, evitando, assim, que em cada alteração 
da norma não haja necessidade de se ajustar as citações em outras normas. 

 
Índice Item 
OBJETIVO 1 
ALCANCE 2 – 7  
DEFINIÇÕES 8 – 9  
DERIVATIVOS EMBUTIDOS 10 – 13  
RECONHECIMENTO E DESRECONHECIMENTO 14 – 42  
Reconhecimento inicial 14 
Desreconhecimento de ativo financeiro 15 – 37  

Transferências que se qualificam para desreconhecimento 24 – 28 
Transferências que não se qualificam para desreconhecimento 29 
Envolvimento continuado em ativos transferidos 30 – 35 
Todas as transferências 36 - 37 

Compra ou venda regular de ativo financeiro 38 
Desreconhecimento de passivo financeiro 39 – 42 
MENSURAÇÃO 43 – 70 
Mensuração inicial de ativos e de passivos financeiros 43 – 44 
Mensuração posterior de ativos financeiros 45 – 46 
Mensuração posterior de passivos financeiros 47 
Considerações sobre a mensuração pelo valor justo (2) 48 – 49 
Reclassificação 50 – 54 
Ganhos e perdas 55 – 57 
Perda do valor recuperável e perda por não recebimento de ativos finan-
ceiros 

58 – 70 

Ativos financeiros contabilizados pelo custo amortizado 63 – 65 
Ativos financeiros contabilizados pelo custo 66 
Ativos financeiros disponíveis para venda 67 – 70 

  
HEDGE 71 – 102 
Instrumento de hedge 72 – 77 

Instrumentos que se qualificam 72 – 73 
Designação de instrumento de hedge 74 – 77 

Objeto de hedge 78 – 84 
Itens que se qualificam 78 – 80 

Designação de itens financeiros como objeto de hedge 81 – 81A 
Designação de itens não financeiros como objeto de hedge 82 
Designação de grupos de itens como objeto de hedge 83 – 84 

Contabilidade de hedge 85 – 102 
Hedge de valor justo 89 – 94 
Hedge de fluxo de caixa 95 – 101 
Hedge de investimento líquido 102 

APÊNDICE A – GUIA DE APLICAÇÃO  
Alcance AG1 – AG4A 
Definições AG4B – AG26 
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Mensuração pelo valor justo por meio do resultado AG4B – AG4K 
Taxa efetiva de juros  AG5 – AG8 
Derivativos AG9 – AG12A 
Custo de transação AG13 
Ativos e passivos financeiros mantidos para negociação AG14 – AG15 
Investimentos mantidos até o vencimento AG16 – AG25 
Empréstimos e recebíveis AG26 

Derivativos embutidos AG27 – AG33B 
Instrumentos que contém derivativos embutidos AG33A – AG33B  

Reconhecimento e desreconhecimento AG34 – AG63 
Reconhecimento inicial AG34 – AG35 
Desreconhecimento de ativo financeiro AG36 – AG52 

Avaliação da transferência dos riscos e benefícios de propriedade AG39 – AG41 
Avaliação da transferência do controle AG42 – AG44 
Transferências que se qualificam para desreconhecimento AG45 – AG46 
Transferências que não se qualificam para desreconhecimento AG47 
Envolvimento continuado em ativo transferido AG48 
Todas as transferências AG49 – AG50 
Exemplos AG51 – AG52 
Compra ou venda regular de ativo financeiro AG53 – AG56 
Desreconhecimento de passivo financeiro AG57 – AG63 

Mensuração AG64 – AG93 
Mensuração inicial de ativos e de passivos financeiros AG64 – AG65 
Mensuração posterior de ativos financeiros AG66 – AG68 
Considerações sobre a mensuração pelo valor justo AG69 – AG82 
Mercado ativo: preço cotado (2) AG71 – AG73 
Sem mercado ativo: técnica de avaliação AG74 – AG79 
Sem mercado ativo: instrumento patrimonial AG80 – AG81 
Inputs para técnicas de avaliação (2) AG82 
Ganhos e perdas AG83 
Perda por redução ao valor recuperável de ativos e perda por não re-
cebimento de ativos financeiro 

AG84 – AG93 

Ativos financeiros contabilizados pelo custo amortizado AG84 – AG92 
Rendimento de juros após reconhecimento de perda por redução ao 
valor recuperável de ativos 

AG93 

Hedge AG94 – AG132 
Instrumentos de hedge AG94 – AG97 
Instrumentos que se qualificam AG94 – AG97 
Objetos de hedge 
Itens que se qualificam 

AG98 – AG101 
AG98 – AG99B 

Designação de itens financeiros como objeto de hedge AG99C – AG99D 
Designação de itens não financeiros como objeto de hedge AG100 
Designação de grupos de itens como objeto de hedge AG101 
Contabilidade de hedge AG102 – AG132 
Avaliação da eficácia do hedge AG105 – AG113 
Contabilidade de hedge de valor justo para hedge de carteira de risco 
de taxa de juros 

AG114 – AG132 

APÊNDICE B – REMENSURAÇÃO DE DERIVATIVOS EMBUTIDOS (IFRIC 9)  
Referências 
Antecedentes B1 – B2 
Alcance B3 – B5 
Assuntos do apêndice B6 
Consenso B7 – B8 
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Objetivo 
 

1 O objetivo desta Norma é estabelecer princípios para reconhe-
cer e mensurar ativos financeiros, passivos financeiros e alguns con-
tratos de compra e venda de itens não financeiros. Os requisitos para 
apresentar os instrumentos financeiros estão na NBC TG 39 – Instru-
mentos Financeiros: Apresentação, e os requisitos para divulgar in-
formações a respeito de instrumentos financeiros estão na NBC TG 40 
– Instrumentos Financeiros: Evidenciação. 

 
Alcance 
 
2 Esta Norma deve ser aplicada por todas as entidades a todos 

os tipos de instrumentos financeiros exceto: 
(a) (a) aqueles representados por participações em controladas, 

coligadas e empreendimentos controlados em conjunto que sejam 
contabilizados segundo a NBC TG 35 - Demonstrações Separadas, a 
NBC TG 36 - Demonstrações Consolidadas ou a NBC TG 18 - Inves-
timento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controla-
do em Conjunto. Contudo, em alguns casos, essas normas exigem ou 
permitem que a entidade contabilize a participação em controlada, 
coligada ou empreendimento controlado em conjunto de acordo com 
alguns ou todos os requisitos desta Norma. As entidades também de-
vem aplicar esta Norma a derivativos de participação em controlada, 
coligada ou empreendimento controlado em conjunto, a não ser que o 
derivativo satisfaça a definição de instrumento patrimonial contida na 
NBC TG 39 - Instrumentos Financeiros: Apresentação; (3) 

(b) direitos e obrigações relativos a arrendamentos mercantis 
(leasing) às quais se aplica a NBC TG 06 – Operações de Arrenda-
mento Mercantil. Contudo: 

(i)  os valores a receber de arrendamentos mercantis reco-
nhecidos por arrendador estão sujeitos às disposições de desreco-
nhecimento e de irrecuperabilidade (perda por redução ao valor 
recuperável de ativos) desta Norma (ver itens 15 a 37, 58, 59, 63 
a 65 e Apêndice A, itens AG36 a AG52 e AG84 a AG93); 

(ii)  os valores a pagar de arrendamentos mercantis financei-
ros reconhecidos por arrendatário estão sujeitos às disposições de 
desreconhecimento desta Norma (ver itens 39 a 42 e Apêndice A, 
itens AG57 a AG63); e 

(iii)  os derivativos que estejam embutidos em arrendamentos 
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mercantis estão sujeitos às disposições desta Norma sobre deriva-
tivos embutidos (ver itens 10 a 13 e Apêndice A, itens AG27 a 
AG33); 
(c) direitos e obrigações dos empregadores decorrentes de pla-

nos de benefícios dos empregados, aos quais se aplica a NBC TG 33 – 
Benefícios a Empregados; 

(d) instrumentos financeiros emitidos pela entidade que satisfa-
çam à definição de instrumento patrimonial da NBC TG 39 – Instru-
mentos Financeiros: Apresentação (incluindo opções e obrigações). 
Contudo, o detentor de tais instrumentos patrimoniais deve apli- 
car esta Norma a esses instrumentos, a não ser quer satisfaçam à exce-
ção indicada na alínea (a); 

(e) direitos e obrigações decorrentes de (i) contrato de seguro 
definido na NBC TG 11 – Contratos de Seguro, exceto os direitos e 
obrigações de emitente decorrentes de contrato de seguro que respeita 
a definição de contrato de garantia financeira contida no item 9, ou (ii) 
contrato abrangido pela NBC TG 11 – Contratos de Seguro por conter 
característica de participação discricionária. No entanto, esta Norma 
aplica-se a um derivativo embutido em contrato abrangido pela NBC 
TG 11 – Contratos de Seguro, caso o derivativo não constitua contrato 
no alcance da NBC TG 11 – Contratos de Seguro (ver itens 10 a 13 e 
itens AG27 a AG33 do Apêndice A desta Norma). Além disso, se o 
emitente de contratos de garantia financeira já tiver afirmado explici-
tamente que considera esses contratos como contratos de seguro e 
tiver usado contabilidade aplicável a contratos de seguro, o emitente 
pode escolher aplicar esta Norma ou a NBC TG 11 – Contratos de 
Seguro a esses contratos de garantia financeira (ver itens AG4 e 
AG4A). O emitente pode tomar essa decisão contrato a contrato, sen-
do cada uma dessas decisões irrevogável; 

(f) eliminado; 
(g) contratos a termo entre um acionista comprador e um acio-

nista vendedor para comprar ou vender uma entidade que irá resultar 
em combinação de negócios dentro do alcance da NBC TG 15 - Com-
binação de Negócios em data futura. O prazo do contrato a termo não 
deve exceder o período normalmente necessário para se obter qualquer 
aprovação necessária e para completar a transação; (3) 

(h) compromissos de empréstimo que não sejam os descritos no 
item 4. O emitente de compromissos de empréstimo aplica a NBC TG 
25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes aos com-
promissos de empréstimo não abrangidos pelo alcance desta Norma. No 
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entanto, a totalidade dos compromissos de empréstimo está sujeita às 
disposições de desreconhecimento desta Norma (ver itens 15 a 42 e 
itens AG36 a AG63 do Apêndice A); 

(i) instrumentos financeiros, contratos e obrigações decorrentes 
de transações de pagamento baseado em ações aos quais se aplica a 
NBC TG 10 – Pagamento Baseado em Ações, com a exceção de con-
tratos dentro do alcance dos itens 5 a 7 desta Norma, aos quais se apli-
ca esta Norma; 

(j) direitos a pagamentos para reembolsar a entidade pelo dis-
pêndio que tem de fazer para liquidar um passivo que ela reconhece 
como provisão de acordo com a NBC TG 25, ou relativamente ao 
qual, em período anterior, ela tenha reconhecido uma provisão de 
acordo com a NBC TG 25. 

 
3 Eliminado.  
 
4 Encontram-se dentro do alcance desta Norma os seguintes 

compromissos referentes a empréstimos: 
(a) compromissos referentes a empréstimos que a entidade de-

signa como passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado. 
A entidade que, de acordo com a sua prática, vende os ativos resultan-
tes dos seus compromissos de empréstimo logo após a sua concessão 
aplicará esta Norma à totalidade dos seus compromissos referentes a 
empréstimos da mesma classe; 

(b) compromissos referentes a empréstimos que podem ser li-
quidados pelo valor líquido em dinheiro ou entregando ou emitindo 
outro instrumento financeiro. Esses compromissos referentes a em-
préstimos constituem derivativos. Um compromisso referente a em-
préstimo não é considerado como estando liquidado pelo valor líquido 
simplesmente porque o empréstimo é pago em prestações (por exem-
plo, um empréstimo hipotecário para construção que seja pago em 
prestações em função da execução da construção);   

(c) compromissos para conceder um empréstimo a uma taxa de 
juro inferior à do mercado. O item 47(d) especifica a mensuração pos-
terior de passivos decorrentes desses compromissos de empréstimo. 

 
5 Esta Norma deve ser aplicada àqueles contratos de compra ou 

venda de item não financeiro que possam ser liquidados pelo valor 
líquido em dinheiro ou com outro instrumento financeiro, ou pela 
troca de instrumentos financeiros, como se os contratos fossem ins-



 1225 

trumentos financeiros, com exceção dos contratos celebrados e que 
continuam a ser mantidos para recebimento ou entrega de item não 
financeiro, de acordo com os requisitos de compra, venda ou uso espe-
rados pela entidade. 

 
6 Existem várias formas pelas quais um contrato de compra ou 

venda de item não financeiro pode ser liquidado pelo valor líquido em 
dinheiro ou outro instrumento financeiro ou pela troca de instrumentos 
financeiros. Elas incluem: 

(a) quando os termos do contrato permitem a qualquer das par-
tes a liquidação pelo valor líquido em dinheiro ou com outro instru-
mento financeiro ou pela troca de instrumentos financeiros; 

(b) quando a capacidade de liquidar pelo valor líquido em di-
nheiro ou com outro instrumento financeiro, ou pela troca de instru-
mentos financeiros, não está explícita nos termos do contrato, mas a 
entidade tem a prática de liquidação de contratos similares pelo valor 
líquido em dinheiro ou com outro instrumento financeiro, ou pela 
troca de instrumentos financeiros (quer seja com a contraparte, medi-
ante a celebração de contratos de compensação ou a venda do contrato 
antes de este ser exercido ou de seu vencimento); 

(c) quando, para contratos similares, a entidade tem a prática de 
aceitar a entrega do ativo subjacente e vendê-lo em curto período após 
a entrega com a finalidade de obter lucro com as flutuações de curto 
prazo no preço ou na margem do negociante; e 

(d) quando o item não financeiro que é o objeto do contrato é 
imediatamente conversível em dinheiro. 

 

Um contrato ao qual se apliquem as alíneas (b) ou (c) não se ce-
lebra com a finalidade de receber ou entregar o item não financeiro de 
acordo com os requisitos de compra, venda ou uso esperados pela 
entidade e, por conseguinte, está dentro do alcance desta Norma. Ou-
tros contratos aos quais se aplica o item 5 são avaliados para determi-
nar se foram celebrados e se continuam a ser mantidos com a finalida-
de de receber ou entregar o item não financeiro de acordo com os re-
quisitos de compra, venda ou uso esperados pela entidade e, por con-
seguinte, se estão no alcance desta Norma. 

 

7 A opção lançada de compra ou venda de item não financeiro 
que possa ser liquidada pelo valor líquido em dinheiro ou com outro 
instrumento financeiro, ou pela troca de instrumentos financeiros, de 
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acordo com o item 6(a) ou (d) encontra-se dentro do alcance desta 
Norma. Não se pode celebrar esse contrato com a finalidade de rece-
ber ou entregar o item não financeiro de acordo com os requisitos de 
compra, venda ou uso esperados pela entidade.  

 

Definições  
 

8 Os termos definidos na NBC TG 39 – Instrumentos Financei-
ros: Apresentação são usados nesta Norma com os significados especi-
ficados no item 11 da NBC TG 39. A NBC TG 39 define os seguintes 
termos: 

• instrumento financeiro; 
• ativo financeiro; 
• passivo financeiro; 
• instrumento patrimonial; 
e fornece orientações sobre a aplicação dessas definições. 
 
9  Os termos que se seguem são usados nesta Norma com os sig-

nificados especificados: 
 
Definição de derivativo  
 
Derivativo é um instrumento financeiro ou outro contrato dentro 

do alcance desta Norma (ver itens 2 a 7) com todas as três característi-
cas seguintes: 

(a) o seu valor altera-se em resposta à alteração na taxa de juros 
especificada, preço de instrumento financeiro, preço de mercadoria, 
taxa de câmbio, índice de preços ou de taxas, avaliação ou índice de 
crédito, ou outra variável, desde que, no caso de variável não financei-
ra, a variável não seja específica de uma parte do contrato (às vezes 
denominada “subjacente”); 

(aa) é contraprestação contingente de adquirente em combinação 
de negócios à qual se aplica a NBC TG 15; (3) 

(b) não é necessário qualquer investimento líquido inicial ou in-
vestimento líquido inicial que seja inferior ao que seria exigido para 
outros tipos de contratos que se esperaria que tivessem resposta seme-
lhante às alterações nos fatores de mercado; e 

(c) é liquidado em data futura. 
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Definições de quatro categorias de instrumentos financeiros 
 
Ativo financeiro ou passivo financeiro mensurado pelo valor jus-

to por meio do resultado é um ativo financeiro ou um passivo finan-
ceiro que satisfaz qualquer das seguintes condições: 

(a) é classificado como mantido para negociação. Um ativo fi-
nanceiro ou um passivo financeiro é classificado como mantido para 
negociação se for:  

(i)  adquirido ou incorrido principalmente para a finalidade 
de venda ou de recompra em prazo muito curto; 

(ii)  no reconhecimento inicial é parte de carteira de instru-
mentos financeiros identificados que são gerenciados em conjun-
to e para os quais existe evidência de modelo real recente de to-
mada de lucros a curto prazo; ou 

(iii)  derivativo (exceto no caso de derivativo que seja contrato de 
garantia financeira ou instrumento de hedge designado e eficaz); 
(b) no momento do reconhecimento inicial ele é designado pela 

entidade pelo valor justo por meio do resultado. A entidade só pode 
usar essa designação quando for permitido pelo item 11A, ou quando 
tal resultar em informação mais relevante, porque: 

(i)  elimina ou reduz significativamente uma inconsistência 
na mensuração ou no reconhecimento (por vezes, denominada 
“inconsistência contábil”) que de outra forma resultaria da men-
suração de ativos ou passivos ou do reconhecimento de ganhos e 
perdas sobre eles em diferentes bases; ou  

(ii)  um grupo de ativos financeiros, passivos financeiros ou 
ambos é gerenciado e o seu desempenho avaliado em base de va-
lor justo, de acordo com uma estratégia documentada de gestão 
do risco ou de investimento, e a informação sobre o grupo é for-
necida internamente ao pessoal chave da gerência da entidade 
nessa base (como definido na NBC TG 05 – Divulgação sobre 
Partes Relacionadas), por exemplo, a diretoria e o presidente e-
xecutivo da entidade. 
 
Na NBC TG 40 – Instrumentos Financeiros: Evidenciação, os itens 

9 a 11 e B4 exigem que a entidade forneça divulgação a respeito dos 
ativos financeiros e dos passivos financeiros por ela designados pelo 
valor justo por meio do resultado, incluindo a forma como satisfez essas 
condições. Para instrumentos que se qualificam de acordo com (ii) aci-
ma, essa divulgação inclui a descrição narrativa de como a designação 
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pelo valor justo por meio do resultado é consistente com a estratégia 
documentada da entidade de gestão do risco ou de investimento. 

 

Os investimentos em instrumentos patrimoniais que não tenham o 
preço de mercado cotado em mercado ativo, e cujo valor justo não 
possa ser confiavelmente medido (ver item 46(c) e o Apêndice A, 
itens AG80 e AG81), não devem ser designados pelo valor justo por 
meio do resultado. 

 

É de notar que a NBC TG 46 – Mensuração do Valor Justo esta-
belece os requisitos para mensuração do valor justo de ativo financeiro 
ou passivo financeiro, quer seja por designação ou por outro método, 
ou cujo valor justo seja divulgado. (2) 

 

Investimentos mantidos até o vencimento são ativos financeiros 
não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis com venci-
mentos definidos para os quais a entidade tem a intenção positiva e a 
capacidade de manter até o vencimento (ver Apêndice A, item AG16 a 
AG25), exceto: 

(a) os que a entidade designa no reconhecimento inicial pelo va-
lor justo por meio do resultado; 

(b) os que a entidade designa como disponível para venda; e 
(c) os que satisfazem a definição de empréstimos e contas a re-

ceber. 
 

A entidade não deve classificar nenhum ativo financeiro como 
mantido até o vencimento se a entidade tiver, durante o exercício soci-
al corrente ou durante os dois exercícios sociais precedentes, vendido 
ou reclassificado mais do que uma quantia insignificante de investi-
mentos mantidos até o vencimento antes do vencimento (mais do que 
insignificante em relação à quantia total dos investimentos mantidos 
até o vencimento), que não seja por vendas ou reclassificações que: 

(i)  estejam tão próximos do vencimento ou da data de com-
pra do ativo financeiro (por exemplo, menos de três meses antes 
do vencimento) que as alterações na taxa de juro do mercado não 
teriam efeito significativo no valor justo do ativo financeiro; 

(ii)  ocorram depois de a entidade ter substancialmente rece-
bido todo o capital original do ativo financeiro por meio de pa-
gamentos programados ou de pagamentos antecipados; ou 

(iii)  sejam atribuíveis a um acontecimento isolado que esteja 
fora do controle da entidade, não seja recorrente e não tenha po-



 1229 

dido ser razoavelmente previsto pela entidade. 
 
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos 

com pagamentos fixos ou determináveis que não estão cotados em 
mercado ativo, exceto: 

(a) os que a entidade tem intenção de vender imediatamente ou 
no curto prazo, os quais são classificados como mantidos para negoci-
ação, e os que a entidade, no reconhecimento inicial, designa pelo 
valor justo por meio do resultado; 

(b) os que a entidade, após o reconhecimento inicial, designa 
como disponíveis para venda; ou  

(c) aqueles com relação aos quais o detentor não possa recupe-
rar substancialmente a totalidade do seu investimento inicial, que não 
seja devido à deterioração do crédito, que são classificados como dis-
poníveis para a venda.  

 
Um interesse adquirido num conjunto de ativos que não seja em-

préstimo nem conta a receber (por exemplo, participação em fundo 
mútuo ou em fundo semelhante) não é empréstimo nem recebível. 

 
Ativos financeiros disponíveis para venda são aqueles ativos fi-

nanceiros não derivativos que são designados como disponíveis para 
venda ou que não são classificados como (a) empréstimos e contas a 
receber, (b) investimentos mantidos até o vencimento ou (c) ativos 
financeiros pelo valor justo por meio do resultado. 

 
Definição de contrato de garantia financeira 
 
Contrato de garantia financeira consiste em contrato que requer 

que o emitente efetue pagamentos especificados, a fim de reembolsar 
o detentor por perda que incorre devido ao fato de o devedor especifi-
cado não efetuar o pagamento na data prevista, de acordo com as con-
dições iniciais ou alteradas de instrumento de dívida. 

 
Definições relativas a reconhecimento e mensuração 
 
Custo amortizado de ativo financeiro ou de passivo financeiro é a 

quantia pelo qual o ativo financeiro ou o passivo financeiro é medido no 
reconhecimento inicial menos os reembolsos de capital, mais ou menos 
a amortização cumulativa usando o método dos juros efetivos de qual-
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quer diferença entre essa quantia inicial e a quantia no vencimento, e 
menos qualquer redução (diretamente ou por meio do uso de conta re-
dutora) quanto à perda do valor recuperável ou incobrabilidade. 

 

Método de juros efetivos é o método de calcular o custo amorti-
zado de ativo financeiro ou de passivo financeiro (ou grupo de ativos 
ou de passivos financeiros) e de alocar a receita ou a despesa de juros 
no período. A taxa efetiva de juros é a taxa que desconta exatamente 
os pagamentos ou recebimentos de caixa futuros estimados durante a 
vida esperada do instrumento ou, quando apropriado, o período mais 
curto na quantia escriturada líquida do ativo financeiro ou do passivo 
financeiro. Ao calcular a taxa efetiva de juros, a entidade deve estimar 
os fluxos de caixa considerando todos os termos contratuais do ins-
trumento financeiro (por exemplo, pagamento antecipado, opções de 
compra e semelhantes), mas não deve considerar perdas de crédito 
futuras. O cálculo inclui todas as comissões e parcelas pagas ou rece-
bidas entre as partes do contrato que são parte integrante da taxa efeti-
va de juros (ver a NBC TG 30 - Receitas), dos custos de transação e 
de todos os outros prêmios ou descontos. Existe um pressuposto de 
que os fluxos de caixa e a vida esperada de grupo de instrumentos 
financeiros semelhantes possam ser estimados confiavelmente. Contu-
do, naqueles casos raros em que não seja possível estimar confiavel-
mente os fluxos de caixa ou a vida esperada de instrumento financeiro 
(ou grupo de instrumentos financeiros), a entidade deve usar os fluxos 
de caixa contratuais durante todo o prazo contratual do instrumento 
financeiro (ou grupo de instrumentos financeiros). 

 

Desreconhecimento é a remoção de ativo financeiro ou de passi-
vo financeiro anteriormente reconhecido do balanço patrimonial da 
entidade. 

 

Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo 
ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação 
não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração 
(ver NBC TG 46). (2) 

 

Compra ou venda regular é uma compra ou venda de ativo finan-
ceiro sob contrato cujos termos exigem a entrega do ativo dentro do 
prazo estabelecido geralmente por regulação ou convenção no merca-
do em questão. 
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Custo de transação é o custo incremental que seja diretamente a-
tribuível à aquisição, emissão ou alienação de ativo financeiro ou de 
passivo financeiro (ver Apêndice A, item AG13). Custo incremental é 
aquele que não teria sido incorrido se a entidade não tivesse adquirido, 
emitido ou alienado o instrumento financeiro. 

 
Definições relativas à contabilidade de hedge 
 
Compromisso firme é um acordo obrigatório para a troca de 

quantidade especificada de recursos a um preço especificado em data 
ou em datas futuras especificadas. 

Transação prevista é uma transação futura não comprometida, 
mas antecipada. 

 
Instrumento de hedge é um derivativo designado ou (apenas para 

hedge do risco de alterações nas taxas de câmbio de moeda estrangeira) 
um ativo financeiro não derivativo designado ou um passivo financeiro 
não derivativo cujo valor justo ou fluxos de caixa se espera que compen-
sem as alterações no valor justo ou nos fluxos de caixa de objeto de hedge 
designado (os itens 72 a 77 e o Apêndice A, itens AG94 a AG97, expli-
cam em detalhes a definição de instrumento de hedge). 

 
Posição protegida é um ativo, passivo, compromisso firme, tran-

sação prevista altamente provável ou investimento líquido em opera-
ção no exterior que (a) expõe a entidade ao risco de alteração no valor 
justo ou nos fluxos de caixa futuros e (b) foi designada como estando 
protegida (os itens 78 a 84 e o Apêndice A, itens AG98 a AG101 ex-
plicam em detalhes a definição de posição coberta).  

 
Eficácia de hedge é o grau segundo o qual as alterações no valor 

justo ou nos fluxos de caixa da posição coberta que sejam atribuíveis a 
um risco coberto são compensadas por alterações no valor justo ou 
nos fluxos de caixa do instrumento de hedge (ver Apêndice A, itens 
AG105 a AG113).  

 
Derivativos embutidos 
 
10  Derivativo embutido é um componente de instrumento híbrido 

(combinado) que também inclui um contrato principal não derivativo 
– em resultado disso, alguns dos fluxos de caixa do instrumento com-
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binado variam de forma semelhante a um derivativo isolado. O deriva-
tivo embutido faz com que alguns ou todos os fluxos de caixa que de 
outra forma seriam exigidos pelo contrato sejam modificados de acor-
do com a taxa de juros especificada, preço de instrumento financeiro, 
preço de mercadoria, taxa de câmbio, índice de preços ou de taxas, 
avaliação ou índice de crédito, ou outra variável, desde que, no caso 
de variável não financeira a variável não seja específica de uma das 
partes do contrato. Um derivativo que esteja anexo a um instrumento 
financeiro, mas que seja contratualmente transferível independente-
mente desse instrumento, ou que tenha uma contraparte diferente des-
se instrumento, não é um derivativo embutido, mas um instrumento 
financeiro separado. 

 
11  O derivativo embutido deve ser separado do contrato principal 

e contabilizado como derivativo segundo esta Norma se, e apenas se: 
(a) as características econômicas e os riscos do derivativo embu-

tido não estiverem intimamente relacionados com as características 
econômicas e os riscos do contrato principal (ver Apêndice A, itens 
AG30 e AG33); 

(b) o instrumento separado com as mesmas características que o 
derivativo embutido satisfizer a definição de derivativo; e 

(c) o instrumento híbrido (combinado) não for medido pelo va-
lor justo com as alterações no valor justo reconhecidas no resultado 
(i.e., o derivativo que esteja embutido num ativo financeiro ou passivo 
financeiro pelo valor justo por meio do resultado não é um derivativo 
separado).  

 
Se o derivativo embutido for separado, o contrato principal deve 

ser contabilizado segundo esta Norma se ele for instrumento financei-
ro, e de acordo com outras normas apropriadas se não for instrumento 
financeiro. Esta Norma não trata da questão de se o derivativo embu-
tido deve ser apresentado separadamente no balanço patrimonial.  

 
11A Apesar do item 11, se o contrato contiver um ou mais deri-

vativos embutidos, a entidade pode designar a totalidade de contrato 
híbrido (combinado) como ativo financeiro ou passivo financeiro 
mensurado pelo valor justo por meio do resultado, a não ser que: 

(a) o derivativo embutido não modifique significativamente os 
fluxos de caixa que de outra forma seriam exigidos pelo contrato; ou 

(b) fique claro, com pouca ou nenhuma análise, quando um ins-
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trumento híbrido (combinado) semelhante for considerado pela pri-
meira vez, que a separação do derivativo embutido está proibida, co-
mo, por exemplo, uma opção de pagamento antecipado embutido em 
empréstimo que permita ao detentor pagar antecipadamente o emprés-
timo por aproximadamente o seu custo amortizado. 

 
12  Se por esta Norma se exigir a uma entidade que separe um de-

rivativo embutido do seu contrato principal, mas essa entidade não 
estiver em condições de medir separadamente o derivativo embutido 
quer na data de aquisição quer na data de demonstração contábil pos-
terior, ela deve designar todo o contrato híbrido (combinado) pelo 
valor justo por meio do resultado. Da mesma forma se uma entidade 
não é capaz de mensurar separadamente o derivativo embutido que 
deveria ser separado na reclassificação de contrato híbrido (combina-
do) da categoria de mensurado ao valor justo por meio do resultado 
para outra categoria, essa reclassificação é proibida. Nessas circuns-
tâncias o contrato híbrido (combinado) permanece classificado como 
mensurado pelo valor justo por meio do resultado. 

 

13  Se a entidade não estiver em condições de mensurar confia-
velmente o valor justo de derivativo embutido com base nos seus ter-
mos e condições (por exemplo, porque o derivativo embutido se ba-
seia em instrumento patrimonial que não tem preço cotado em merca-
do ativo para instrumento idêntico, isto é, informações de Nível 1), o 
valor justo do derivativo embutido é a diferença entre o valor justo do 
instrumento híbrido (combinado) e o valor justo do contrato principal. 
Se a entidade não estiver em condições de mensurar o valor justo do 
derivativo embutido usando esse método, aplica-se o item 12 e o ins-
trumento híbrido (combinado) é indicado pelo valor justo por meio do 
resultado. (2) 

 

Reconhecimento e desreconhecimento 
 

Reconhecimento inicial 
 

14  A entidade deve reconhecer o ativo financeiro ou o passivo fi-
nanceiro nas suas demonstrações contábeis quando, e apenas quando, 
a entidade se tornar parte das disposições contratuais do instrumento 
(ver item 38 com respeito a compras regulares de ativos financeiros). 
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Desreconhecimento de ativo financeiro 
 
15  Nas demonstrações contábeis consolidadas, os itens 16 a 23 e 

o Apêndice A, itens AG34 a AG52, são aplicados ao nível consolida-
do. Assim, a entidade consolida primeiro todas as controladas de a-
cordo com a NBC TG 36 e depois aplica os itens 16 a 23 e o Apêndice 
A, itens AG34 a AG52, ao grupo resultante. (2) 

 
16  Antes de avaliar se, e até que ponto, o desreconhecimento é 

apropriado segundo os itens 17 a 23, a entidade determina se esses 
itens devem ser aplicados a uma parte de ativo financeiro (ou a uma 
parte de grupo de ativos financeiros semelhantes) ou a um ativo finan-
ceiro (ou a um grupo de ativos financeiros semelhantes) na sua totali-
dade, como se segue: 

(a) os itens 17 a 23 são aplicados a uma parte de ativo financeiro 
(ou a uma parte de grupo de ativos financeiros semelhantes) se, e ape-
nas se, a parte em consideração para desreconhecimento satisfizer uma 
das três seguintes condições: 

(i)  a parte compreende apenas fluxos de caixa especifica-
mente identificados resultantes de ativo financeiro (ou de grupo de 
ativos financeiros semelhantes). Por exemplo, quando a entidade 
entra num strip de taxa de juros por meio da qual a contraparte ob-
tém o direito aos fluxos de caixa de juros, mas não aos fluxos de 
caixa de capital de instrumento de dívida, os itens 17 a 23 apli-
cam-se aos fluxos de caixa de juros; 

(ii)  a parte compreende apenas percentagem (pro rata) total-
mente proporcional dos fluxos de caixa resultantes de ativo finan-
ceiro (ou de grupo de ativos financeiros semelhantes). Por exem-
plo, quando a entidade entra em acordo por meio do qual a con-
traparte obtém os direitos a 90% de todos os fluxos de caixa de 
instrumento de dívida, os itens 17 a 23 aplicam-se a 90% desses 
fluxos de caixa. Se houver mais de uma contraparte, não é exigido 
que cada contraparte tenha uma parte proporcional dos fluxos de 
caixa desde que a entidade que transfere tenha uma parte total-
mente proporcional; 

(iii)  a parte compreende apenas uma parte totalmente propor-
cional (pro rata) dos fluxos de caixa especificamente identificados 
de ativo financeiro (ou de grupo de ativos financeiros semelhan-
tes). Por exemplo, quando a entidade entra em acordo por meio do 
qual a contraparte obtém os direitos a 90% dos fluxos de caixa de 
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juros de ativo financeiro, os itens 17 a 23 aplicam-se a 90% desses 
fluxos de caixa de juros. Se houver mais de uma contraparte, não é 
exigido que cada contraparte tenha uma percentagem proporcional 
dos fluxos de caixa especificamente identificados desde que a en-
tidade que transfere tenha uma parte totalmente proporcional; 
(b) em todos os outros casos, os itens 17 a 23 aplicam-se ao ati-

vo financeiro na sua totalidade (ou ao grupo de ativos financeiros se-
melhantes na sua totalidade). Por exemplo, quando a entidade transfe-
re (i) os direitos aos primeiros ou últimos 90% das cobranças de caixa 
de ativo financeiro (ou de grupo de ativo financeiros), ou (ii) os direi-
tos a 90% dos fluxos de caixa de um grupo de contas a receber, mas 
proporciona uma garantia para compensar o comprador por quaisquer 
perdas de créditos de até 8% do valor principal das contas a receber, 
os itens 17 a 23 aplicam-se ao ativo financeiro (ou a um grupo de ati-
vos financeiros semelhantes) na sua totalidade. 

Nos itens 17 a 26, o termo “ativo financeiro” refere-se a uma par-
te de ativo financeiro (ou a uma parte de grupo de ativos financeiros 
semelhantes) tal como identificado em (a), ou, de outra forma, a um 
ativo financeiro (ou a um grupo de ativos financeiros semelhantes) na 
sua totalidade. 

 
17  A entidade deve desreconhecer um ativo financeiro quando, e 

apenas quando: 
(a) os direitos contratuais aos fluxos de caixa de ativo financeiro 

expiram; ou 
(b) ela transfere o ativo financeiro conforme definido nos itens 

18 e 19, e a transferência se qualifica para desreconhecimento de a-
cordo com o item 20. 

 
(Ver item 38 para vendas regulares de ativos financeiros).  
 
18  A entidade transfere um ativo financeiro se, apenas se: 
(a) transferir os direitos contratuais de receber os fluxos de cai-

xa do ativo financeiro; ou 
(b) retiver os direitos contratuais de receber fluxos de caixa do 

ativo financeiro, mas assumir a obrigação contratual de pagar os flu-
xos de caixa a um ou mais destinatários em acordo que satisfaça as 
condições do item 19.  
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19  Quando a entidade retém os direitos contratuais de receber os 
fluxos de caixa de ativo financeiro (ativo original), mas assume a o-
brigação contratual de pagar esses fluxos de caixa a uma ou mais enti-
dades (destinatários finais), a entidade trata a transação como uma 
transferência de ativo financeiro se, e apenas se, todas as três condi-
ções que se seguem forem satisfeitas: 

(a) a entidade não tem qualquer obrigação de pagar quantias aos 
destinatários finais a menos que receba quantias equivalentes do ativo 
original. Os adiantamentos a curto prazo pela entidade com o direito 
de total recuperação da quantia emprestada acrescida dos juros às 
taxas de mercado não violam essa condição;  

(b) a entidade está proibida pelos termos do contrato de transfe-
rência de vender ou penhorar o ativo original, a não ser como garantia 
aos destinatários finais pela obrigação de lhes pagar fluxos de caixa; 

(c) a entidade tem a obrigação de remeter qualquer fluxo de cai-
xa que receba em nome dos destinatários finais sem atrasos significa-
tivos. Além disso, a entidade não tem o direito de reinvestir esses flu-
xos de caixa, exceto no caso de investimentos em dinheiro ou seus 
equivalentes (como definidos na NBC TG 03 – Demonstração dos 
Fluxos de Caixa) durante o curto período de liquidação desde a data 
de recebimento até a data de entrega exigida aos destinatários finais, e 
os juros recebidos como resultado desses investimentos são passados 
aos destinatários finais. 

 
20  Quando a entidade transfere um ativo financeiro (ver item 18), 

deve avaliar até que ponto ela retém os riscos e benefícios da proprie-
dade do ativo financeiro. Nesse caso: 

(a) se a entidade transferir substancialmente todos os riscos e 
benefícios da propriedade do ativo financeiro, a entidade deve desre-
conhecer o ativo financeiro e reconhecer separadamente como ativos 
ou passivos quaisquer direitos e obrigações criados ou retidos com a 
transferência; 

(b) se a entidade retiver substancialmente todos os riscos e bene-
fícios da propriedade do ativo financeiro, a entidade deve continuar a 
reconhecer o ativo financeiro;  

(c) se a entidade não transferir nem retiver substancialmente to-
dos os riscos e benefícios da propriedade do ativo financeiro, a entida-
de deve determinar se reteve o controle do ativo financeiro. Nesse 
caso: 

(i)  se a entidade não reteve o controle, ela deve desreconhe-
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cer o ativo financeiro e reconhecer separadamente como ativo ou 
passivo quaisquer direitos e obrigações criados ou retidos com a 
transferência;  

(ii)  se a entidade reteve o controle, ela deve continuar a reco-
nhecer o ativo financeiro na medida do seu envolvimento continu-
ado no ativo financeiro (ver item 30). 
 
21  A transferência de riscos e benefícios (ver item 20) é avaliada 

por comparação da exposição da entidade, antes e depois da transfe-
rência, com a variabilidade das quantias e a distribuição dos fluxos de 
caixa líquidos do ativo transferido. A entidade reteve substancialmente 
todos os riscos e vantagens da propriedade do ativo financeiro se a sua 
exposição à variabilidade do valor presente dos fluxos de caixa líqui-
dos futuros resultantes do ativo financeiro não se alterar significativa-
mente em resultado da transferência (por exemplo, porque a entidade 
vendeu um ativo financeiro sujeito a um acordo de recompra a um 
preço fixo ou ao preço de venda acrescido do retorno do mutuante). A 
entidade transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios da 
propriedade de ativo financeiro se a sua exposição a essa variabilidade 
já não for significativa em relação à variabilidade total do valor presente 
dos fluxos de caixa líquidos futuros associados ao ativo financeiro (por 
exemplo, porque a entidade vendeu um ativo financeiro sujeito apenas a 
uma opção de recompra pelo seu valor justo no momento da recompra 
ou transferiu uma parte totalmente proporcional dos fluxos de caixa 
resultantes de ativo financeiro maior em acordo, tal como a subpartici-
pação em empréstimo que satisfaça as condições do item 19). 

 
22  Frequentemente é óbvio se a entidade transferiu ou reteve 

substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade e não há 
necessidade de efetuar nenhum cálculo. Em outros casos, é necessário 
calcular e comparar a exposição da entidade à variabilidade do valor 
presente dos fluxos de caixa líquidos futuros antes e depois da transfe-
rência. O cálculo e a comparação são feitos usando como taxa de des-
conto a taxa de juros de mercado corrente apropriada. Toda a variabi-
lidade razoavelmente possível nos fluxos de caixa líquidos é conside-
rada, sendo atribuído maior peso aos resultados que sejam mais pro-
váveis de ocorrer. 

 
23  Se a entidade reteve ou não o controle (ver item 20(c)) do ati-

vo transferido, depende da capacidade de vender o ativo demonstrado 
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por aquele que recebe a transferência. Se aquele que recebe a transfe-
rência tiver capacidade prática para vender o ativo na sua totalidade a 
um terceiro não relacionado e for capaz de exercer essa capacidade 
unilateralmente e sem necessitar impor restrições adicionais sobre a 
transferência, a entidade não reteve o controle. Em todos os outros 
casos, a entidade reteve o controle. 

 
Transferências que se qualificam para desreconhecimento  
(ver item 20(a) e (c)(i)) 
 
24  Se a entidade transferir um ativo financeiro em transferência 

que se qualifique para desreconhecimento na sua totalidade e retiver o 
direito de prestar serviço de administração ao ativo financeiro em 
troca de comissões, ela deve reconhecer um ativo de serviço ou um 
passivo de serviço para esse contrato de serviço. Se não se espera que 
as comissões a receber compensem a entidade adequadamente pela 
realização do serviço, deve-se reconhecer um passivo de serviço para 
a obrigação de serviço, pelo seu valor justo. Se se espera que as co-
missões a serem recebidas sejam mais do que a compensação adequa-
da pelo serviço, deve-se reconhecer um ativo de serviço para o direito 
por serviço por quantia determinada na base da alocação da quantia 
escriturada do ativo financeiro maior, de acordo com o item 27. 

 

25  Se, como resultado de transferência, o ativo financeiro for des-
reconhecido na sua totalidade, mas a transferência resultar na obten-
ção pela entidade de novo ativo financeiro ou de novo passivo finan-
ceiro, ou um passivo de serviço, a entidade deve reconhecer o novo 
ativo financeiro, passivo financeiro ou passivo de serviço pelo seu 
valor justo. 

 
26  No desreconhecimento de ativo financeiro na sua totalidade, a 

diferença entre: 
(a) a quantia escriturada e 
(b)   a soma de (i) a retribuição recebida (incluindo qualquer novo 

ativo obtido menos qualquer novo passivo assumido) e (ii) qualquer 
ganho ou perda cumulativo que tenho sido reconhecido diretamente 
em outros resultados abrangentes (ver item 55(b)) 

 

deve ser reconhecida no resultado. 
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27  Se o ativo transferido fizer parte de ativo financeiro maior 
(por exemplo, quando a entidade transfere fluxos de caixa de juros que 
fazem parte de instrumento de dívida, ver item 16(a)) e a parte transfe-
rida se qualificar para desreconhecimento na sua totalidade, a quantia 
escriturada anterior do ativo financeiro maior deve ser alocada entre a 
parte que continua a ser reconhecida e a parte que é não reconhecida, 
com base nos valores justos relativos dessas partes na data da transfe-
rência. Para essa finalidade, um ativo de serviço retido deve ser trata-
do como parte que continua a ser reconhecida. A diferença entre:  

(a) a quantia escriturada alocada para parte desreconhecida; e 
(b) a soma de (i) a retribuição recebida pela parte não reconhe-

cida (incluindo qualquer novo ativo obtido menos qualquer novo pas-
sivo assumido) e (ii) qualquer ganho ou perda cumulativo alocado a 
ela que tenha sido reconhecido diretamente em outros resultados a-
brangentes (ver item 55(b)) 

 

deve ser reconhecida no resultado. Ganho ou perda cumulativo que 
tenha sido reconhecido como outros resultados abrangentes é alocado 
entre a parte que continua a ser reconhecida e a parte que é desreco-
nhecida, com base nos valores justos relativos dessas partes.  

 

28  Quando a entidade aloca a quantia contabilizada anterior de ativo 
financeiro maior entre a parte que continua a ser reconhecida e a parte 
que é desreconhecida, o valor justo da parte que continua a ser reconheci-
da necessita ser mensurada. Quando a entidade tem histórico de venda de 
partes semelhantes à parte que continua a ser reconhecida ou quando 
outras transações de mercado existem para essas partes, os preços recen-
tes das transações reais proporcionam a melhor estimativa do seu valor 
justo. Quando não há cotações de preços ou transações de mercado recen-
tes para dar suporte ao valor justo da parte que continua a ser reconheci-
da, a melhor estimativa do valor justo é a diferença entre o valor justo do 
ativo financeiro maior como um todo e a contraprestação recebida de 
quem recebeu a transferência pela parte que é desreconhecida. (2) 

 

Transferências que não se qualificam para desreconhecimento 
(ver item 20(b)) 
 

29  Se a transferência não resultar em desreconhecimento porque 
a entidade reteve substancialmente todos os riscos e benefícios da 
propriedade do ativo transferido, a entidade deve continuar a reconhe-
cer o ativo transferido na sua totalidade e deve reconhecer um passivo 
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financeiro pela retribuição recebida. Em períodos posteriores, a enti-
dade deve reconhecer qualquer rendimento do ativo transferido e 
qualquer gasto incorrido como passivo financeiro. 

 

Envolvimento continuado em ativos transferidos 
(ver item 20(c)(ii) 
 

30  Se a entidade não transferir nem retiver substancialmente to-
dos os riscos e benefícios da propriedade de ativo transferido, e retiver 
o controle do ativo transferido, a entidade continua a reconhecer o 
ativo transferido até o ponto do seu envolvimento continuado. A me-
dida do envolvimento continuado da entidade no ativo transferido é o 
ponto até o qual ela está exposta a alterações no valor do ativo transfe-
rido. Por exemplo: 

(a)  quando o envolvimento continuado da entidade assumir a 
forma de garantia do ativo transferido, a medida do envolvimento 
continuado da entidade é a menor de (i) a quantia do ativo e (ii) a 
quantia máxima de retribuição recebida que a entidade pode ser obri-
gada a reembolsar (a quantia de garantia); 

(b)  quando o envolvimento continuado da entidade assumir a 
forma de opção lançada ou comprada (ou ambas) sobre o ativo trans-
ferido, a medida do envolvimento continuado da entidade é a quantia 
do ativo transferido que a entidade pode recomprar. Contudo, no caso 
de opção de venda lançada sobre um ativo que seja medido pelo valor 
justo, a medida do envolvimento continuado da entidade está limitada 
ao menor entre o valor justo do ativo transferido e o preço de exercício 
da opção (ver item AG48); 

(c)  quando o envolvimento continuado da entidade assumir a 
forma de opção liquidada em dinheiro ou de a provisão semelhante 
sobre o ativo transferido, a medida do envolvimento continuado da 
entidade é medida da mesma forma que o envolvimento resultante de 
opções não liquidadas a dinheiro tal como definido em (b). 

 

31  Quando a entidade continua a reconhecer um ativo na medida 
do seu envolvimento continuado, a entidade também reconhece um 
passivo associado. Apesar dos outros requisitos de mensuração conti-
dos nesta Norma, o ativo transferido e o passivo associado são medi-
dos em base que reflete os direitos e obrigações que a entidade reteve. 
O passivo associado é medido de tal forma que a quantia escriturada 
líquida do ativo transferido e do passivo associado é: 

(a)  o custo amortizado dos direitos e obrigações retidos pela en-
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tidade, se o ativo transferido for medido pelo custo amortizado; ou 
(b)  igual ao valor justo dos direitos e obrigações retidos pela 

entidade quando medida em base isolada, se o ativo transferido for 
medido pelo valor justo. 

 

32  A entidade deve continuar a reconhecer qualquer rendimento 
resultante do ativo transferido na medida do seu envolvimento conti-
nuados e deve reconhecer qualquer gasto incorrido com o passivo 
associado. 

 

33  Para a finalidade de mensuração posterior, as alterações reco-
nhecidas no valor justo do ativo transferido e no passivo associado são 
contabilizados consistentemente uma com as outras de acordo com o 
item 55, e não devem ser compensadas. 

 

34  Se o envolvimento continuado da entidade for apenas na parte 
de ativo financeiro (por exemplo, quando a entidade retém a opção de 
recompra de parte de ativo transferido, ou retém participação residual 
que não resulte na retenção de substancialmente todos os riscos e be-
nefícios da propriedade e a entidade retém o controle), a entidade alo-
ca a quantia escriturada anterior do ativo financeiro entre a parte que 
continua a reconhecer segundo o envolvimento continuado e a parte 
que deixou de reconhecer na base na proporção dos valores justos 
relativos dessas partes na data da transferência. Para tal finalidade, 
aplicam-se os requisitos do item 28. A diferença entre: 

(a) a quantia contabilizada alocada à parte que deixa de ser re-
conhecida; e  

(b) a soma de (i) a retribuição recebida pela parte já não reco-
nhecida e (ii) qualquer ganho ou perda cumulativo alocado a ela que 
tinha sido reconhecido diretamente como outros resultados abrangen-
tes (ver item 55(b)); 

 

deve ser reconhecido no resultado. Ganho ou perda cumulativo que 
tenha sido reconhecido como outros resultados abrangentes é alocado 
entre a parte que continua a ser reconhecida e a parte que deixou de 
ser reconhecida com base nos valores justos relativos dessas partes. 

 

35  Se o ativo transferido for medido pelo custo amortizado, a op-
ção desta Norma de designar um passivo financeiro ao valor justo por 
meio do resultado não se aplica ao passivo associado. 
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Todas as transferências  
 

36  Se o ativo transferido continua a ser reconhecido, o ativo e o 
passivo associado não devem ser compensados. Do mesmo modo, a 
entidade não deve compensar nenhum rendimento resultante do ativo 
transferido com qualquer gasto incorrido com o passivo associado (ver 
a NBC TG 39 – Instrumentos Financeiros: Apresentação, item 42). 

 

37  Se quem transfere proporcionar garantias não monetárias (co-
mo instrumentos de dívida ou patrimoniais) a quem recebe a transfe-
rência, a contabilização das garantias por quem transfere e por quem 
recebe a transferência depende de se quem recebe a transferência tem 
o direito de vender ou voltar a penhorar a garantia e se quem transfere 
incorreu em inadimplência. Quem transfere e quem recebe a transfe-
rência devem contabilizar a garantia do seguinte modo: 

(a) se quem recebe a transferência tiver o direito por contrato ou 
por costume de vender ou voltar a penhorar a garantia, então quem 
transfere deve reclassificar esse ativo no seu balanço patrimonial (por 
exemplo, como ativo emprestado, instrumentos patrimoniais penhora-
dos ou conta a receber de recompra) separadamente de outros ativos;  

(b) se quem recebe a transferência vender a garantia a ela pe-
nhorada, deve reconhecer os rendimentos da venda e um passivo me-
dido pelo valor justo quanto à sua obrigação de devolver a garantia; 

(c) se quem transfere não cumprir os termos do contrato e per-
der o direito de redimir a garantia, deve desreconhecer a garantia, e 
quem recebe a transferência deve reconhecer a garantia como seu ati-
vo inicialmente medido pelo valor justo ou, se já vendeu a garantia, 
desreconhecer a sua obrigação de devolver a garantia; 

(d) com exceção do disposto em (c), quem transfere deve conti-
nuar a escriturar a garantia como seu ativo, e quem recebe a transfe-
rência não deve reconhecer a garantia como ativo. 

 

Compra ou venda regular de ativo financeiro 
 

38  A compra ou venda regular de ativos financeiros deve ser re-
conhecida e desreconhecida, conforme aplicável, usando a contabili-
zação pela data da negociação ou pela data de liquidação (ver Apêndi-
ce A, itens AG53 a AG56). 
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Desreconhecimento de passivo financeiro 
 

39  A entidade deve remover um passivo financeiro (ou parte de 
passivo financeiro) de sua demonstração contábil quando, e apenas 
quando, for extinto – isto é, quando a obrigação especificada no con-
trato for retirada, cancelada ou expirar. 

 

40  A troca entre tomador e fornecedor de empréstimos existentes e 
tomador e fornecedor de instrumentos de dívida com termos substancial-
mente diferentes deve ser contabilizada como extinção do passivo finan-
ceiro original e reconhecimento de novo passivo financeiro. De modo 
similar, uma modificação substancial nos termos de passivo financeiro 
existente ou de parte dele (quer seja atribuível à dificuldade financeira do 
devedor, quer não) deve ser contabilizada como extinção do passivo fi-
nanceiro original e reconhecimento de novo passivo financeiro. 

 

41  A diferença entre a quantia escriturada de passivo financeiro 
(ou de parte de passivo financeiro) extinto ou transferido para outra 
parte e a retribuição paga, incluindo quaisquer ativos não monetários 
transferidos ou passivos assumidos, deve ser reconhecida no resultado. 

 

42  Se a entidade recomprar parte de passivo financeiro, a entida-
de deve alocar a quantia escriturada anterior do passivo financeiro 
entre a parte que continua a ser reconhecida e a parte que é desreco-
nhecida, com base nos valores justos relativos dessas partes na data da 
recompra. A diferença entre (a) a quantia escriturada alocada à parte 
desreconhecida e (b) a retribuição paga, incluindo quaisquer ativos 
não monetários transferidos ou passivos assumidos, pela parte não 
reconhecida deve ser reconhecida no resultado. 

 

Mensuração 
 

Mensuração inicial de ativos e de passivos financeiros 
 

43  Quando um ativo financeiro ou um passivo financeiro é inici-
almente reconhecido, a entidade deve mensurá-lo pelo seu valor justo 
mais, no caso de ativo financeiro ou passivo financeiro que não seja 
pelo valor justo por meio do resultado, os custos de transação que 
sejam diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão do ativo finan-
ceiro ou passivo financeiro. 
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43A. No entanto, se o valor justo do ativo ou passivo financeiro 
no reconhecimento inicial difere do preço da transação, a entidade 
deve aplicar o item AG76. (2) 

 

44  Quando a entidade usa a contabilização pela data de liquida-
ção para um ativo que é posteriormente mensurado pelo custo ou pelo 
custo amortizado, o ativo é reconhecido inicialmente pelo seu valor 
justo na data da negociação (ver Apêndice A, itens AG53 a AG56). 

 

Mensuração posterior de ativos financeiros 
 

45  Para a finalidade de medir um ativo financeiro após o reco-
nhecimento inicial, esta Norma classifica os ativos financeiros nas 
quatro categorias definidas no item 9: 

(a)  ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do 
resultado; 

(b)  investimentos mantidos até o vencimento; 
(c)  empréstimos e contas a receber; e 
(d)  ativos financeiros disponíveis para venda. 

 

Essas categorias aplicam-se à mensuração e ao reconhecimento 
do resultado segundo esta Norma. A entidade pode usar outras descri-
ções para essas categorias ou outras categorizações quando apresentar 
a informação nas demonstrações contábeis. A entidade deve divulgar 
nas notas explicativas as informações exigidas pela NBC TG 40 – 
Instrumentos Financeiros – Evidenciação.  

 

46  Após o reconhecimento inicial, a entidade deve mensurar os 
ativos financeiros, incluindo os derivativos que sejam ativos, pelos 
seus valores justos sem nenhuma dedução dos custos de transação em 
que possa incorrer na venda ou em outra alienação, exceto quanto aos 
seguintes ativos financeiros: 

(a)  empréstimos e contas a receber conforme definidos no item 
9, que devem ser mensurados pelo custo amortizado usando o método 
dos juros efetivos; 

(b)  investimentos mantidos até o vencimento conforme defini-
dos no item 9, que devem ser medidos pelo custo amortizado usando o 
método dos juros efetivos; e 

(c)  investimentos em instrumentos patrimoniais que não te-
nham preço de mercado cotado em mercado ativo e cujo valor justo 
não possa ser confiavelmente medido e derivativos que estejam liga-
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dos a e devam ser liquidados pela entrega desses instrumentos patri-
moniais não cotados, os quais devem ser medidos pelo custo (ver A-
pêndice A, itens AG80 e AG81). 

 

Os ativos financeiros que sejam designados como posições prote-
gidas estão sujeitos a mensuração segundo os requisitos da contabili-
dade de hedge contidos nos itens 89 a 102. Todos os ativos financei-
ros, exceto aqueles mensurados pelo valor justo por meio do resultado, 
estão sujeitos a revisão quanto à perda do valor recuperável de acordo 
com os itens 58 a 70 e o Apêndice A, itens AG84 a AG93. 

 

Mensuração posterior de passivos financeiros 
 

47  Após o reconhecimento inicial, a entidade deve mensurar to-
dos os passivos financeiros pelo custo amortizado usando o método 
dos juros efetivos, exceto no caso de: 

(a) passivos financeiros mensurados pelo valor justo por meio 
do resultado. Esses passivos, incluindo derivativos que sejam passi-
vos, devem ser mensurados pelo valor justo, exceto no caso de passivo 
derivativo que esteja ligado a e deva ser liquidado pela entrega de 
instrumento patrimonial que não tem preço cotado em mercado ativo 
para instrumento idêntico (isto é, informações de Nível 1), cujo valor 
justo não possa ser, de outro modo, confiavelmente mensurado, o qual 
deve ser mensurado pelo custo; (2) 

(b)  passivos financeiros que surjam quando uma transferência 
de ativo financeiro não se qualifica para desreconhecimento ou quan-
do se aplica a abordagem do envolvimento continuado. Os itens 29 e 
31 aplicam-se à mensuração de tais passivos financeiros; 

(c)  os contratos de garantia financeira conforme definidos no 
item 9. Após o reconhecimento inicial, o emitente desse contrato deve 
medi-lo (a não ser que se aplique o item 47(a) ou (b)) pelo mais alto 
dos seguintes valores:   

(i)  a quantia determinada segundo a NBC TG 25 – Provisões, 
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes; e 

(ii)  a quantia inicialmente reconhecida (ver item 43) menos, 
quando apropriado, a amortização cumulativa reconhecida de a-
cordo com a NBC TG 30 – Receitas; 
(d)  compromissos para conceder um empréstimo a uma taxa de 

juros inferior à do mercado. Após o reconhecimento inicial, o emitente 
de tal compromisso deve medi-lo (a não ser que se aplique o item 
47(a)) pelo mais alto dos seguintes valores: 
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(i)  a quantia determinada segundo a NBC TG 25 – Provi-
sões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes; e 

(ii)  a quantia inicialmente reconhecida (ver item 43) menos, 
quando apropriado, a amortização cumulativa reconhecida de 
acordo com a NBC TG 30 – Receitas. 

 

Os passivos financeiros designados como posições protegidas estão 
sujeitos aos requisitos da contabilidade de hedge dos itens 89 a 102. 

 

48  Eliminado. (2) 

 

48A Eliminado. (2) 

 

49  Eliminado. (2) 

 

Reclassificação 
 

50  A entidade: 
(a) não deve reclassificar um instrumento financeiro derivativo 

de ou para a categoria mensurado ao valor justo por meio do resultado 
enquanto ele é mantido ou emitido; 

(b) não deve reclassificar um instrumento da categoria de men-
surado ao valor justo por meio do resultado se no reconhecimento 
inicial ele foi classificado como mensurado ao valor justo por meio do 
resultado; e 

(c) pode, se um ativo financeiro não é mais mantido com o pro-
pósito de venda ou recompra no curto prazo (mesmo no caso de o 
ativo ter sido adquirido com o propósito de negociação ou recompra 
no curto prazo), reclassificá-lo da categoria de mensurado ao valor 
justo por meio do resultado se os requisitos no item 50B ou 50D forem 
atendidos. 

 
A entidade não deve reclassificar um instrumento financeiro para 

a categoria mensurado ao valor justo por meio do resultado após o 
reconhecimento inicial. 

 
50A As seguintes mudanças nas circunstâncias não são reclassifi-

cações no que tange ao item 50: 
(a) um derivativo que estava designado como instrumento de 

hedge efetivo em hedge de fluxo de caixa ou de investimento líquido 
no exterior e não mais atende aos requisitos; 
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(b) um derivativo que se torna instrumento de hedge eficaz em 
uma relação de hedge de fluxo de caixa ou de investidor no exterior; 

(c) instrumentos financeiros são reclassificados quando a com-
panhia de seguro muda sua política contábil de acordo com o item 45 
da NBC TG 11 (R1)- Contratos de Seguro. 

 
50B Um ativo financeiro para o qual o item 50(C) se aplica (ex-

ceto um ativo financeiro do tipo descrito no item 50D) pode ser re-
classificado da categoria de mensurado ao valor justo por meio do 
resultado somente em circunstâncias excepcionais. 

 
50C Se a entidade reclassifica um ativo financeiro da categoria de 

mensurado ao valor justo por meio do resultado de acordo com o item 
50B, o ativo financeiro deve ser reclassificado pelo fair value na data 
de sua reclassificação. Qualquer ganho ou perda já reconhecido no 
resultado não deve ser revertido. O valor justo do instrumento finan-
ceiro na data de sua reclassificação se torna seu novo custo ou custo 
amortizado, o que se aplicar. 

 
50D Um ativo financeiro para o qual o item 50C se aplica que a-

tenderia à definição de empréstimos e recebíveis (se o ativo financeiro 
não tivesse sido classificado como mantido para negociação no reco-
nhecimento inicial) pode ser reclassificado da categoria mensurado ao 
valor justo por meio do resultado se a entidade tem a intenção e a capa-
cidade de manter o ativo para um futuro previsível ou até o vencimento. 

 
50E Um ativo financeiro classificado como disponível para a 

venda que atenderia à definição de empréstimos e recebíveis (se não 
tivesse sido designado no reconhecimento inicial como disponível 
para a venda) pode ser reclassificado da categoria de disponível para a 
venda para a categoria de empréstimos e recebíveis se a entidade tem 
a intenção e a capacidade de manter o ativo financeiro para um futuro 
previsível ou até o vencimento. 

 
50F Se a entidade reclassificar um ativo financeiro da categoria 

de mensurado ao valor justo por meio do resultado de acordo com o 
disposto no item 50D ou da categoria de disponível para a venda de 
acordo com o disposto no item 50E ela deve reclassificar o ativo fi-
nanceiro pelo seu valor justo na data da reclassificação. Para um ativo 
financeiro reclassificado de acordo com o item 50D, qualquer ganho 
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ou perda já reconhecido no resultado não deve ser revertido. O valor 
justo do ativo financeiro na data da reclassificação se torna o novo 
custo ou custo amortizado, o que se aplicar. Para um ativo financeiro 
reclassificado da categoria de disponível para a venda de acordo com 
o item 50E, qualquer ganho ou perda prévio nesse ativo que tenha sido 
reconhecido em ajustes de avaliação patrimonial (conta de patrimônio 
líquido) de acordo com o item 55B deve ser contabilizado de acordo 
com o item 54.  

 

51  Se, como resultado de alteração na intenção ou capacidade, 
deixar de ser apropriado classificar um investimento como mantido até 
o vencimento, este deve ser reclassificado como disponível para venda 
e medido novamente pelo valor justo, e a diferença entre a quantia 
escriturada e o valor justo deve ser contabilizada de acordo com o 
item 55(b). 

 

52  Sempre que vendas ou reclassificações de mais de uma quan-
tia insignificante de investimentos mantidos até o vencimento não 
satisfizerem nenhuma das condições do item 9, qualquer investimento 
mantido até o vencimento remanescente deve ser reclassificado como 
disponível para venda. Na reclassificação, a diferença entre a quantia 
escriturada e o valor justo deve ser contabilizada de acordo com o 
item 55(b). 

 

53  Se se tornar disponível uma medida confiável para um ativo 
financeiro ou passivo financeiro para o qual essa medida não estivesse 
anteriormente disponível, e se se exigir que o ativo ou o passivo seja 
medido pelo valor justo caso uma medida confiável esteja disponível 
(ver itens 46(c) e 47), o ativo ou passivo deve ser medido novamente 
pelo valor justo, e a diferença entre a sua quantia escriturada e o valor 
justo deve ser contabilizada de acordo com o item 55. 

 

54  Se, como resultado de alteração na intenção ou capacidade ou 
nas raras circunstâncias em que uma medida confiável do valor justo 
deixe de estar disponível (ver itens 46(c) e 47) ou porque os “dois 
exercícios sociais precedentes” mencionados no item 9 já passaram, 
torna-se apropriado escriturar um ativo financeiro ou passivo financei-
ro pelo custo ou pelo custo amortizado em vez de pelo valor justo, a 
quantia escriturada do valor justo do ativo financeiro ou do passivo 
financeiro nesta data torna-se o seu novo custo ou custo amortizado, 
conforme aplicável. Qualquer ganho ou perda anterior naquele ativo 
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que tenha sido reconhecido como outros resultados abrangentes de 
acordo com o item 55(b) deve ser contabilizado como segue: 

 

(a) no caso de ativo financeiro com vencimento fixo, o ganho ou 
perda deve ser amortizado no resultado durante a vida remanescente 
do investimento mantido até o vencimento usando o método dos juros 
efetivos. Qualquer diferença entre o novo custo amortizado e a quantia 
no vencimento deve também ser amortizada durante a vida remanes-
cente do ativo financeiro usando o método dos juros efetivos, seme-
lhante à amortização de prêmio e de desconto. Se o ativo financeiro 
estiver subsequentemente com perda no valor recuperável, qualquer 
ganho ou perda que tenha sido reconhecido como outros resultados 
abrangentes é reconhecido no resultado de acordo com o item 67; 

(b)  no caso de ativo financeiro que não tenha vencimento fixo, 
o ganho ou perda deve permanecer como outros resultados abrangen-
tes até que o ativo financeiro seja vendido ou de outra forma alienado, 
sendo então reconhecido no resultado. Se posteriormente o ativo fi-
nanceiro estiver com perda por redução ao valor recuperável de ativos, 
qualquer ganho ou perda anterior que tenha sido reconhecido como 
outros resultados abrangentes é reconhecido no resultado de acordo 
com o item 67. 

 

Ganhos e perdas 
 

55  O ganho ou a perda proveniente de alteração no valor justo de 
ativo financeiro ou passivo financeiro que não faça parte de relacio-
namento de hedge (ver itens 89 a 102) deve ser reconhecido como 
segue: 

(a) o ganho ou a perda resultante de ativo financeiro ou passivo 
financeiro mensurado pelo valor justo por meio do resultado deve ser 
reconhecido no resultado; 

(b) o ganho ou a perda resultante de ativo financeiro disponível 
para venda deve ser reconhecido como outros resultados abrangentes 
(ver a NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis), 
exceto no caso de perdas no valor recuperável (ver itens 67 a 70) e de 
ganhos e perdas cambiais (ver Apêndice A, item AG83), até que o 
ativo financeiro seja desreconhecido, momento em que o ganho ou a 
perda cumulativo anteriormente reconhecido com outros resultados 
abrangentes deve ser reconhecido no resultado. Contudo, os juros 
calculados usando o método dos juros efetivos (ver item 9) é reconhe-
cido no resultado (ver a NBC TG 30 – Receitas). Os dividendos resul-



 1250 

tantes de instrumento patrimonial disponível para venda são reconhe-
cidos no resultado quando o direito da entidade de recebê-los é estabe-
lecido (NBC TG 30 – Receitas). 

 

56  Para os ativos financeiros e passivos financeiros contabiliza-
dos pelo custo amortizado (ver itens 46 e 47), é reconhecido o ganho 
ou a perda no resultado quando o ativo financeiro ou o passivo finan-
ceiro for desreconhecido ou estiver sujeito a perda no valor recuperá-
vel, e por meio do processo de amortização. Contudo, para os ativos 
financeiros ou passivos financeiros que sejam posições cobertas (ver 
itens 78 a 84 e Apêndice A, itens AG98 a AG101), a contabilização do 
ganho ou perda deve seguir os itens 89 a 102. 

 

57  Se a entidade reconhecer ativos financeiros usando a contabi-
lização pela data de liquidação (ver item 38 e Apêndice A, itens AG53 
a AG56), qualquer alteração no valor justo do ativo a ser recebido 
durante o período entre a data de negociação e a data de liquidação 
não é reconhecida quanto aos ativos escriturados pelo custo ou pelo 
custo amortizado (exceto no caso de perdas no valor recuperável). 
Quanto aos ativos escriturados pelo valor justo, contudo, a alteração 
no valor justo deve ser reconhecida no resultado ou como outros resul-
tados abrangentes, conforme apropriado segundo o item 55. 

 

Perda no valor recuperável e perda por não recebimento 
de ativos financeiros 
 

58  A entidade deve avaliar, na data de cada balanço patrimonial, 
se existe ou não qualquer evidência objetiva de que um ativo financei-
ro ou um grupo de ativos financeiros esteja sujeito a perda no valor 
recuperável. Se tal evidência existir, a entidade deve aplicar o item 63 
(para ativos financeiros contabilizados pelo custo amortizado), o item 
66 (para ativos financeiros contabilizados pelo custo) ou o item 67 
(para ativos financeiros disponíveis para venda) para determinar a 
quantia de qualquer perda no valor recuperável. 

 
59  Um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros tem 

perda no valor recuperável e incorre-se em perda no valor recuperável 
se, e apenas se, existir evidência objetiva de perda no valor recuperá-
vel como resultado de um ou mais eventos que ocorreram após o re-
conhecimento inicial do ativo (evento de perda) e se esse evento (ou 
eventos) de perda tiver impacto nos fluxos de caixa futuros estimados 
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do ativo financeiro ou do grupo de ativos financeiros que possa ser 
confiavelmente estimado. Pode não ser possível identificar um único 
evento discreto que tenha causado a perda no valor recuperável. Em 
vez disso, o efeito combinado de vários eventos pode ter causado a 
perda no valor recuperável. As perdas esperadas como resultado de 
acontecimentos futuros, independentemente do grau de probabilidade, 
não são reconhecidas. A evidência objetiva de que um ativo financeiro 
ou um grupo de ativos tem perda no valor recuperável inclui dados 
observáveis que chamam a atenção do detentor do ativo a respeito dos 
seguintes eventos de perda: 

(a) significativa dificuldade financeira do emitente ou do obri-
gado; 

(b) quebra de contrato, tal como o descumprimento ou atraso 
nos pagamentos de juros ou de capital; 

(c) emprestador ou financiador, por razões econômicas ou legais 
relacionadas com as dificuldades financeiras do tomador do emprés-
timo ou do financiamento, oferece ao tomador uma concessão que o 
emprestador ou financiador de outra forma não consideraria; 

(d) torna-se provável que o devedor vá entrar em processo de fa-
lência ou outra reorganização financeira; 

(e) desaparecimento de mercado ativo para esse ativo financeiro 
devido a dificuldades financeiras; ou 

(f) dados observáveis indicando que existe decréscimo mensu-
rável nos fluxos de caixa futuros estimados de grupo de ativos finan-
ceiros desde o reconhecimento inicial desses ativos, embora o decrés-
cimo ainda não possa ser identificado com os ativos financeiros indi-
viduais do grupo, incluindo: 

(i)  alterações adversas no status do pagamento dos devedores 
do grupo (por exemplo, número crescente de pagamentos atrasado 
ou número crescente de devedores de cartão de crédito que atingi-
ram o seu limite de crédito e estão apenas pagando a quantia mí-
nima mensal); ou  

(ii)   as condições econômicas nacionais ou locais que se correla-
cionam com os descumprimentos relativos aos ativos do grupo (por 
exemplo, aumento na taxa de desemprego na área geográfica dos 
devedores, decréscimo nos preços das propriedades para hipotecas 
na área relevante, decréscimo nos preços do petróleo para ativos de 
empréstimo a produtores de petróleo, ou alterações adversas nas 
condições da indústria que afetem os devedores do grupo). 
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60  O desaparecimento de mercado ativo porque os instrumentos 
financeiros da entidade deixaram de ser negociados publicamente não 
é evidência de perda no valor recuperável. A baixa na avaliação de 
crédito da entidade não é, por si só, evidência de perda no valor recu-
perável, embora possa sê-lo quando considerada como outras informa-
ções disponíveis. O declínio no valor justo de ativo financeiro abaixo 
do seu custo ou custo amortizado não é necessariamente evidência de 
perda no valor recuperável (por exemplo, declínio no valor justo de 
investimento em instrumento de dívida que resulte de acréscimo da 
taxa de juros sem risco). 

 

61  Além dos tipos de eventos no item 59, a evidência objetiva de 
perda no valor recuperável para investimento em instrumento patri-
monial inclui informação a respeito de alterações significativas com 
efeito adverso que tenham ocorrido no ambiente tecnológico, de mer-
cado, econômico ou legal no qual o emissor opera, e indica que o cus-
to do investimento no instrumento patrimonial pode não ser recupera-
do. O declínio significativo ou prolongado no valor justo de investi-
mento em instrumento patrimonial abaixo do seu custo também cons-
titui evidência objetiva de perda no valor recuperável. 

 

62  Em alguns casos, os dados observáveis exigidos para estimar a 
quantia de perda no valor recuperável resultante de ativo financeiro 
podem estar limitados ou já não ser totalmente relevantes para as cir-
cunstâncias atuais. Por exemplo, esse pode ser o caso quando um de-
vedor está em dificuldades financeiras e há poucos dados históricos 
disponíveis relativos a devedores semelhantes. Nesses casos, a entida-
de usa o seu juízo baseado na experiência para estimar a quantia de 
qualquer perda no valor recuperável. De modo similar, a entidade usa 
o seu juízo baseado na experiência para ajustar os dados observáveis 
para que um grupo de ativos financeiros reflita as circunstâncias atuais 
(ver item AG89). O uso de estimativas razoáveis é parte essencial da 
elaboração de demonstrações contábeis, não fazendo diminuir a sua 
confiabilidade. 

 

Ativos financeiros contabilizados pelo custo amortizado 
 

63  Se existir evidência objetiva de que se tenha incorrido em per-
da no valor recuperável em empréstimos e contas a receber ou inves-
timentos mantidos até o vencimento contabilizado pelo custo amorti-
zado, a quantia da perda é medida como a diferença entre a quantia 
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contabilizada do ativo e o valor presente dos fluxos de caixa futuros 
estimados (excluindo as perdas de crédito futuras em que não se tenha 
incorrido), descontado pela taxa efetiva de juros original do ativo fi-
nanceiro (i.e., a taxa efetiva de juros calculada no reconhecimento 
inicial). A quantia escriturada do ativo deve ser baixada diretamente 
ou por meio do uso de conta redutora. A quantia da perda deve ser 
reconhecida no resultado. 

 

64  A entidade avalia primeiro se existe evidência objetiva de per-
da no valor recuperável individualmente para ativos financeiros que 
sejam individualmente significativos, e individual ou coletivamente 
para ativos financeiros que não sejam individualmente significativos 
(ver item 59). Se a entidade determinar que não existe evidência obje-
tiva de perda no valor recuperável para um ativo financeiro individu-
almente avaliado, quer seja significativo, quer não, ela inclui o ativo 
em grupo de ativos financeiros com características semelhantes de 
risco de crédito e avalia-os coletivamente quanto à perda no valor 
recuperável. Os ativos que sejam individualmente avaliados quanto à 
perda no valor recuperável e para os quais a perda no valor recuperá-
vel é ou continua a ser reconhecida não são incluídos na avaliação 
coletiva da perda no valor recuperável. 

 

65  Se, em período posterior, a quantia da perda no valor recupe-
rável diminuir e a diminuição puder ser objetivamente relacionada 
com um acontecimento que ocorra após o reconhecimento da perda no 
valor recuperável (como uma melhora na avaliação de crédito do de-
vedor), a perda por imparidade anteriormente reconhecida deve ser 
revertida, seja diretamente, seja ajustando por conta redutora. A rever-
são não deve resultar na quantia escriturada do ativo financeiro que 
exceda o que o custo amortizado teria sido, caso a perda no valor re-
cuperável não tivesse sido reconhecida na data em que a perda no 
valor recuperável foi revertida. A quantia da reversão deve ser reco-
nhecida no resultado. 

 

Ativos financeiros contabilizados pelo custo 
 

66. Se houver evidência objetiva de que uma perda da recuperabi-
lidade tiver sido incorrida em ativo patrimonial sem cotação em mer-
cado ativo que não é mensurado pelo valor justo porque seu valor 
justo não pode ser confiavelmente mensurado, ou um instrumento 
derivativo que está associado ou será liquidado pela entrega de ins-
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trumento sem cotação em mercado ativo, o montante da perda de irre-
cuperabilidade é mensurado como a diferença entre o montante do 
custo do ativo financeiro e o valor presente dos fluxos futuros de caixa 
estimados descontados à taxa atual de retorno do mercado para um 
instrumento similar (ver item 46(c) e Apêndice A, itens AG 80 e AG 
81). Esse tipo de perda não pode ser revertida. 

 

Ativos financeiros disponíveis para venda 
 

67  Quando o declínio no valor justo de ativo financeiro disponí-
vel para venda foi reconhecido como outros resultados abrangentes e 
houver evidência objetiva de que o ativo tem perda no valor recuperá-
vel (ver item 59), a perda cumulativa que tinha sido reconhecida como 
outros resultados abrangentes deve ser tratada como ajuste por reclas-
sificação e reconhecida no resultado mesmo que o ativo financeiro não 
tenha sido desreconhecido. 

 
68  A quantia da perda cumulativa que for reclassificada e reco-

nhecida no resultado segundo o item 67 deve ser a diferença entre o 
custo de aquisição (líquido de qualquer amortização de juros e paga-
mento do principal) e o valor justo atual, menos qualquer perda no 
valor recuperável resultante desse ativo financeiro anteriormente reco-
nhecido no resultado. 

 
69  As perdas no valor recuperável reconhecidas no resultado para 

investimento em instrumento patrimonial classificado como disponí-
vel para venda não devem ser revertidas por meio do resultado. 

 
70  Se, em período posterior, o valor justo de instrumento de dívi-

da classificado como disponível para venda aumentar e o aumento 
puder ser objetivamente relacionado a um evento que ocorra após o 
reconhecimento da perda no valor recuperável no resultado, a perda no 
valor recuperável deve ser revertida, sendo a quantia da reversão reco-
nhecida no resultado. 

 
Hedge 
 
71  Se houver relação de hedge designada entre um instrumento 

de hedge e um item protegido (objeto de hedge), como descrito nos 
itens 85 a 88 e no Apêndice A, itens AG102 a AG104, a contabiliza-
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ção do ganho ou da perda resultante do instrumento de hedge e do 
item coberto deve seguir os itens 89 a 102. 

 
Instrumento de hedge 
 
Instrumentos que se qualificam 
 
72  Esta Norma não restringe as circunstâncias em que um deriva-

tivo pode ser designado como instrumento de hedge desde que as con-
dições do item 88 sejam satisfeitas, com a exceção de determinadas 
opções lançadas (ver Apêndice A, item AG94). Porém, um ativo fi-
nanceiro não derivativo ou um passivo financeiro não derivativo só 
pode ser designado como instrumento de hedge para a cobertura de 
risco cambial. 

 
73  Para finalidade de contabilidade de hedge, apenas os instru-

mentos que envolvam parte externa à entidade que relata (i.e., externa 
ao grupo, segmento ou entidade individual sobre quem se relata) po-
dem ser designados como instrumentos de hedge. Embora as entidades 
individuais dentro de grupo consolidado ou as divisões dentro da enti-
dade possam entrar em transações de hedge com outras entidades den-
tro do grupo ou outras divisões dentro da entidade, quaisquer dessas 
transações intragrupo são eliminadas na consolidação. Portanto, tais 
transações de hedge não se qualificam para contabilidade de hedge nas 
demonstrações contábeis consolidadas do grupo. Contudo, podem 
qualificar-se para contabilidade de hedge nas demonstrações contábeis 
individuais ou separadas de entidades individuais dentro do grupo ou 
no relato por segmentos, desde que sejam externas à entidade ou seg-
mento individual sobre o qual se relata. 

 
Designação de instrumento de hedge 
 
74  Normalmente, existe uma única medida do valor justo para 

instrumento de hedge na sua totalidade, e os fatores que dão origem a 
alterações no valor justo são co-dependentes. Assim, uma relação de 
hedge é designada por entidade para instrumento de hedge na sua tota-
lidade. As únicas exceções permitidas são: 

(a) separar o valor intrínseco e o valor temporal de contrato de 
opção e designar como instrumento de hedge apenas a alteração no 
valor intrínseco de opção, excluindo a alteração no seu valor temporal; e 
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(b) separar o elemento dos juros e o preço à vista de contrato a 
prazo. 

 
Essas exceções são permitidas porque o valor intrínseco da opção 

e o prêmio sobre o contrato a prazo podem, em geral, ser medidos 
separadamente. Uma estratégia de hedge dinâmica que avalia tanto o 
valor intrínseco como o valor temporal de contrato de opção pode 
qualificar-se para contabilidade de hedge. 

 
75  Uma proporção do total do instrumento de hedge, como 50% 

da quantia nocional, pode ser designada como instrumento de hedge 
na relação de hedge. Porém, a relação de hedge não pode ser designa-
da para uma parte somente do período de tempo da duração do ins-
trumento de hedge. 

 
76  Um único instrumento de hedge pode ser designado como 

hedge para mais de um tipo de risco desde que (a) os riscos sob hedge 
possam ser claramente identificados; (b) a eficácia do hedge possa ser 
demonstrada; e (c) seja possível assegurar que existe uma designação 
específica do instrumento de hedge e diferentes posições de risco. 

 
77  Dois ou mais derivativos, ou proporções deles (ou, no caso de 

hedge de risco de moeda, dois ou mais não derivativos ou proporções 
deles, ou uma combinação de derivativos e não derivativos ou propor-
ções deles), podem ser vistos em combinação e conjuntamente desig-
nados como instrumento de hedge, incluindo a situação quando o risco 
resultante de alguns derivativos compensa os resultantes de outros. 
Contudo, um collar de taxa de juros ou outro instrumento derivativo 
que combine uma opção lançada e uma opção comprada não se quali-
fica como instrumento de hedge se for, na verdade, uma opção lançada 
líquida (para a qual se recebe um prêmio líquido). De modo similar, 
dois ou mais instrumentos (ou proporções deles) podem ser designa-
dos como instrumento de hedge apenas se nenhum deles for uma op-
ção lançada ou uma opção lançada líquida.  

 

Objeto de hedge 
 

Itens que se qualificam 
 

78  Um objeto de hedge pode ser um ativo ou passivo reconheci-
do, um compromisso firme não reconhecido, uma transação prevista 
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altamente provável ou um investimento líquido em operação no exte-
rior. O item coberto pode ser (a) um único ativo, passivo, compromis-
so firme, transação prevista altamente provável ou investimento líqui-
do em operação no exterior, (b) um grupo de ativos, passivos, com-
promissos firmes, transações previstas altamente prováveis ou inves-
timentos líquidos em operação no exterior com características de risco 
semelhantes, ou (c) apenas em hedge de carteira de risco de taxa de 
juros, parte da carteira de ativos financeiros ou passivos financeiros 
que partilham o risco que está sendo coberto. 

 

79  Ao contrário dos empréstimos e das contas a receber, um in-
vestimento mantido até o vencimento não pode ser objeto de hedge 
com respeito ao risco de taxa de juros ou do risco de pagamento ante-
cipado porque a designação de investimento como mantido até o ven-
cimento exige a intenção de manter o investimento até o vencimento, 
independentemente de alterações no valor justo ou nos fluxos de caixa 
desse investimento atribuíveis a alterações nas taxas de juros. Porém, 
um instrumento mantido até o vencimento pode ser objeto de hedge 
com respeito a riscos provenientes de alterações em taxas de câmbio 
de moeda estrangeira e risco de crédito.  

 

80  80. Para a contabilidade de hedge, somente ativos, passivos, 
compromissos firmes ou transações altamente prováveis que envol-
vem uma parte externa à entidade podem ser designados como objetos 
de hedge. A contabilidade de hedge somente pode ser aplicada para 
transações entre entidades do mesmo grupo nas demonstrações contá-
beis individuais dessas entidades e não nas demonstrações consolida-
das do grupo, exceto em relação às demonstrações consolidadas de 
entidade de investimento, conforme definido na NBC TG 36 - De-
monstrações Consolidadas, em que as transações entre a entidade de 
investimento e suas controladas mensuradas ao valor justo por meio 
do resultado não sejam eliminadas nas demonstrações consolidadas. 
Como exceção, o risco cambial de item monetário intragrupo (por 
exemplo, valor a pagar/receber entre duas controladas) pode se quali-
ficar como item coberto nas demonstrações consolidadas se resultar 
em exposição a ganhos ou perdas nas taxas de câmbio que não forem 
totalmente eliminados na consolidação, em conformidade com a NBC 
TG 02 – Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de 
Demonstrações Contábeis. Em conformidade com a NBC TG 02, os 
ganhos e as perdas cambiais resultantes de itens monetários intragrupo 
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não são totalmente eliminados na consolidação quando o item monetá-
rio intragrupo é transacionado entre duas entidades do grupo que te-
nham moedas funcionais diferentes. Além disso, o risco cambial de 
transação intragrupo prevista e altamente provável pode se qualificar 
como item coberto nas demonstrações consolidadas, desde que a tran-
sação seja denominada em moeda que não a moeda funcional da enti-
dade participante na transação e o risco cambial venha a afetar os lu-
cros ou prejuízos consolidados. (3) 

 

Designação de itens financeiros como objeto de hedge 
 

81  Se o objeto de hedge for um ativo financeiro ou um passivo 
financeiro, pode ser objeto de hedge com respeito aos riscos associa-
dos apenas a parte dos seus fluxos de caixa ou valor justo (como um 
ou mais fluxos de caixa contratuais selecionados ou partes deles ou 
uma percentagem do valor justo) desde que essa eficácia possa ser 
mensurada. Por exemplo, uma parte identificável e separadamente 
mensurável da exposição à taxa de juros de ativo que se transforma 
em juros ou de passivo que se transforma em juros pode ser designada 
como risco coberto (como uma taxa de juros sem risco ou um compo-
nente de referência de taxa de juros da exposição total à taxa de juros 
de instrumento financeiro coberto). 

 

81A Em hedge de valor justo de exposição à taxa de juros da car-
teira de ativos financeiros ou passivos financeiros (e apenas nesse tipo 
de hedge), a parte coberta pode ser designada em termos de quantia de 
moeda (por exemplo, quantia em dólares, euros, libras ou rands) em 
vez de como ativos (ou passivos) individuais. Embora a carteira possa, 
para finalidades de gestão do risco, incluir ativos e passivos, a quantia 
designada é uma quantia de ativos ou de passivos. A designação de 
quantia líquida incluindo ativos e passivos não é permitida. A entidade 
pode cobrir parte do risco de taxa de juros associada a essa quantia 
designada. Por exemplo, no caso de hedge de carteira que contém 
ativos pagáveis antecipadamente, a entidade pode cobrir a alteração no 
valor justo que seja atribuível a uma alteração na taxa de juros coberta 
com base nas datas de reprecificação esperadas, em vez de nas datas 
contratuais. Quando o objeto de hedge se baseia em datas de reprecifi-
cação esperadas, o efeito que mudanças na taxa de juros de hedge têm 
nessas datas de reprecificação esperadas é incluído quando se deter-
minar a mudança no valor justo do objeto de hedge. Assim, se uma 
carteira que contém itens de pagamento antecipado é coberta com 
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derivativo não pagável antecipadamente, surge ineficiência se forem 
revisadas as datas em que se espera que os itens na carteira protegida 
sejam pagos antecipadamente, ou se as datas do pagamento antecipado 
em si diferem do esperado.  

 

Designação de itens não financeiros como objeto de hedge 
 

82  Se o objeto de hedge for um ativo não financeiro ou um passi-
vo não financeiro, deve ser designado como item coberto (a) para 
riscos cambiais, ou (b) na sua totalidade para todos os riscos, devido à 
dificuldade de isolar e medir a parte apropriada das alterações nos 
fluxos de caixa ou no valor justo atribuíveis a riscos específicos que 
não sejam riscos cambiais.  

 

Designação de grupos de itens como objeto de hedge 
 

83  Ativos ou passivos semelhantes devem ser agregados e cober-
tos como grupo apenas se os ativos ou passivos individuais do grupo 
partilharem a exposição ao risco designada como estando coberta. 
Além disso, espera-se que a alteração no valor justo atribuível ao risco 
coberto a cada item individual do grupo seja aproximadamente pro-
porcional à alteração global no valor justo atribuível ao risco coberto 
do grupo de itens. 

 

84  Visto que a entidade avalia a eficácia de hedge comparando a 
alteração no valor justo ou no fluxo de caixa de instrumento de hedge 
(ou grupo de instrumentos de hedge semelhantes) e de item coberto 
(ou grupo de itens cobertos semelhantes), comparar um instrumento 
de hedge com a posição líquida global (por exemplo, o líquido de 
todos os ativos e passivos de taxa fixa com vencimento semelhantes), 
em vez de comparar com item coberto específico, não dá origem a 
qualificação para contabilidade de hedge.  

 

Contabilidade de hedge 
 
85  A contabilidade de hedge reconhece os efeitos de compensa-

ção no resultado das alterações nos valores justos do instrumento de 
hedge e do item protegido. 

 
86  As relações de hedge são de três tipos: 
(a) hedge de valor justo: hedge de exposição às alterações no va-
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lor justo de ativo ou passivo reconhecido ou de compromisso firme 
não reconhecido, ou de parte identificada de tal ativo, passivo ou 
compromisso firme, que seja atribuível a um risco particular e possa 
afetar o resultado; 

(b) hedge de fluxo de caixa: hedge de exposição à variabilidade 
nos fluxos de caixa que (i) seja atribuível a um risco particular associ-
ado a um ativo ou passivo reconhecido (tal como todos ou alguns dos 
futuros pagamentos de juros sobre uma dívida de taxa variável) ou a 
uma transação prevista altamente provável e que (ii) possa afetar o 
resultado;  

(c) hedge de investimento líquido em operação no exterior como 
definido na NBC TG 02. 

 
87  Um hedge de risco cambial de compromisso firme pode ser 

contabilizado como hedge de valor justo ou como hedge de fluxo de 
caixa. 

 

88  Uma relação de hedge qualifica-se para contabilidade de hed-
ge segundo os itens 89 a 102 se, e apenas se, todas as condições se-
guintes forem satisfeitas:  

(a)  no início do hedge, existe designação e documentação for-
mais da relação de hedge e do objetivo e estratégia da gestão de risco 
da entidade para levar a efeito o hedge. Essa documentação deve in-
cluir a identificação do instrumento de hedge, a posição ou transação 
coberta, a natureza do risco a ser coberto e a forma como a entidade 
vai avaliar a eficácia do instrumento de hedge na compensação da 
exposição a alterações no valor justo ou nos fluxos de caixa do item 
coberto atribuíveis ao risco coberto; 

(b)  espera-se que o hedge seja altamente eficaz (ver Apêndice 
A, itens AG105 a AG113) ao conseguir alterações de compensação no 
valor justo ou nos fluxos de caixa atribuíveis ao risco coberto, consis-
tentemente com a estratégia de gestão de risco originalmente docu-
mentada para essa relação de hedge em particular; 

(c)  quanto a hedge de fluxos de caixa, uma transação prevista 
que seja o objeto do hedge tem de ser altamente provável e tem de 
apresentar exposição a variações nos fluxos de caixa que poderiam em 
última análise afetar o resultado; 

(d)  a eficácia do hedge pode ser confiavelmente mensurada, isto 
é, o valor justo ou os fluxos de caixa do item coberto que sejam atribu-
íveis ao risco coberto e ao valor justo do instrumento de hedge podem 
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ser confiavelmente mensurados; (2) 
(e) o hedge é avaliado em base contínua e efetivamente deter-

minado como tendo sido altamente eficaz durante todos os períodos 
das demonstrações contábeis para o qual o hedge foi designado. 

 

Hedge de valor justo 
 

89  Se um hedge de valor justo satisfizer as condições do item 88 
durante o período, ele deve ser contabilizado como segue: 

(a) o ganho ou a perda resultante da nova mensuração do ins-
trumento de hedge pelo justo valor (para instrumento de hedge deriva-
tivo) ou do componente de moeda estrangeira da sua quantia escritu-
rada medido de acordo com a NBC TG 02 (para instrumento de hedge 
não derivativo) deve ser reconhecido no resultado; e 

(b) o ganho ou a perda resultante do item coberto atribuível ao 
risco coberto deve ajustar a quantia escriturada do item coberto a ser 
reconhecido no resultado. Isso se aplica se o item coberto for de outra 
forma medida pelo custo. O reconhecimento do ganho ou perda atribu-
ível ao risco coberto no resultado se aplica se o item coberto for um 
ativo financeiro disponível para venda.  

 

89A Para um hedge de valor justo de exposição à taxa de juros de 
parte de carteira de ativos ou passivos financeiros (e apenas nesse tipo 
de hedge), pode-se satisfazer o requisito do item 89(b) apresentando o 
ganho ou a perda atribuível a item coberto: 

(a) em item individual em linha separada com ativos, para aque-
les períodos de reprecificação nos quais o item coberto é um ativo; ou  

(b) em item individual em linha separada com passivos, para aque-
les períodos de reprecificação nos quais o item coberto é um passivo. 

 

As linhas de itens separadas mencionadas em (a) e (b) devem ser 
apresentadas junto dos ativos ou passivos financeiros. As quantias in-
cluídas nessas linhas de itens devem ser retiradas do balanço patrimoni-
al quando os ativos ou passivos a que se referem são desreconhecidos. 

 

90  Se só forem cobertos riscos particulares atribuíveis a item co-
berto, as alterações reconhecidas ao valor justo do item coberto não 
relacionadas com o risco coberto são reconhecidas como definido no 
item 55. 
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91  A entidade deve descontinuar prospectivamente a contabilida-
de de hedge especificada no item 89 se: 

(a) o instrumento de hedge expirar ou for vendido, terminado ou 
exercido. Para essa finalidade, a substituição ou rollover de instru-
mento de hedge para outro instrumento de hedge não é seu fim se essa 
substituição ou rollover fizer parte da estratégia de hedge documenta-
da da entidade. Além disso, para esse fim, não há expiração ou térmi-
no do instrumento de hedge, se: (3) 

(i) como consequência de leis ou regulamentos ou a intro-
dução de leis ou regulamentos, as partes do instrumento de hed-
ge concordam com que uma ou mais contrapartes de compensa-
ção substituam sua contraparte original para se tornar a nova 
contraparte de cada uma das partes. Para esse efeito, contraparte 
de compensação é uma contraparte central (às vezes chamada 
"organização de compensação" ou "agência de compensação") 
ou entidade ou entidades, por exemplo, membro de compensação 
de organização de compensação ou cliente de membro de com-
pensação de organização de compensação, que estão atuando 
como contraparte a fim de efetuar a compensação pela contrapar-
te central. No entanto, quando as partes no instrumento de hedge 
substituírem suas contrapartes originais com diferentes contra-
partes, este item só se aplica se cada um daqueles efeitos de par-
tes de compensação for com a mesma contraparte central; (3) 

(ii) outras alterações, se houver, para o instrumento de hed-
ge são limitadas àquelas que são necessárias para efetuar tal 
substituição da contraparte. Tais mudanças são limitadas àquelas 
que estão de acordo com os termos que seria de se esperar se o 
instrumento de hedge fosse originalmente apurado com a contra-
parte de compensação. Essas alterações abrangem mudanças nas 
exigências de garantias, direitos de compensar créditos e saldos 
de contas a pagar e taxas cobradas; (3) 

(b) o hedge deixar de satisfazer os critérios para contabilidade de 
hedge do item 88; ou 

(c) a entidade revogar a designação.  
 

92  Qualquer ajuste resultante do item 89(b) feito na quantia escri-
turada de instrumento financeiro coberto para o qual for usado o método 
dos juros efetivos (ou, no caso de hedge de carteira de risco da taxa de 
juros, em linha separada do balanço patrimonial descrita no item 89A) 
deve ser amortizado no resultado. A amortização pode começar assim 
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que um ajuste existir e deve começar no mais tardar quando o item co-
berto cessar de ser ajustado quanto às alterações no seu valor justo atri-
buíveis ao risco que está sendo coberto. O ajuste baseia-se na taxa efeti-
va de juros recalculada na data de início da amortização. Contudo, se, 
no caso de hedge de valor justo da exposição à taxa de juros de carteira 
de ativos e passivos financeiros (e apenas em hedge desse tipo), a amor-
tização usando uma taxa efetiva de juros recalculada não for praticável, 
o ajuste deve ser amortizado usando o método de linha reta. O ajuste 
deve ser completamente amortizado até o vencimento do instrumento 
financeiro ou, no caso de hedge de carteira de risco da taxa de juros, até 
a expiração do período de reprecificação relevante. 

 

93  Quando um instrumento firme não reconhecido for designado 
como item coberto, a alteração cumulativa posterior no valor justo do 
compromisso firme atribuível ao risco coberto é reconhecida como 
ativo ou passivo com o ganho ou a perda correspondente reconhecido 
no resultado (ver item 89(b)). As alterações no valor justo do instru-
mento de hedge também são reconhecidas no resultado. 

 

94  Quando a entidade assume o compromisso firme de adquirir um 
ativo ou de assumir um passivo que seja item coberto em hedge de valor 
justo, a quantia escriturada inicial do ativo ou do passivo que resulta de 
a entidade satisfazer o compromisso firme é ajustada para incluir a alte-
ração cumulativa no valor justo do compromisso firme atribuível ao 
risco coberto que foi reconhecido no balanço patrimonial. 

 

Hedge de fluxo de caixa 
 

95  Se um hedge de fluxo de caixa satisfizer as condições do item 
88 durante o período, ele deve ser contabilizado como segue:  

(a) a parte do ganho ou perda resultante do instrumento de hed-
ge que é determinada como hedge eficaz (ver item 88) deve ser reco-
nhecida diretamente como outros resultados abrangentes (ver a NBC 
TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis); e 

(b) a parte ineficaz do ganho ou perda resultante do instrumento 
de hedge deve ser reconhecida no resultado. 

 

96  Mais especificamente, o hedge de fluxos de caixa é contabili-
zado como segue: 

(a) o componente separado do patrimônio líquido associado ao 
item coberto é ajustado para o mais baixo do seguinte (em quantias 
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absolutas): 
(i)  o ganho ou a perda cumulativos resultante do instrumento 

de hedge desde o início do hedge; e  
(ii)  a alteração cumulativa no valor justo (valor presente) dos 

fluxos de caixa futuros esperados do item coberto desde o início 
do hedge; 
(b) qualquer ganho ou perda remanescente resultante do instru-

mento de hedge ou do componente designado dele (que não seja hedge 
eficaz) é reconhecido no resultado; e 

(c) se a estratégia documentada da gestão de risco da entidade 
para uma relação de hedge em particular excluir da avaliação da eficá-
cia de hedge um componente específico do ganho ou perda ou os res-
pectivos fluxos de caixa do instrumento de hedge (ver itens 74, 75 e 
88(a)), esse componente do ganho ou perda excluído é reconhecido de 
acordo com o item 55. 

 
97  Se o hedge de transação projetada subsequentemente resulta 

no reconhecimento de ativo ou passivo financeiro, os ganhos ou per-
das associados que foram reconhecidos em ajustes de avaliação patri-
monial (outros resultados abrangentes), de acordo com o disposto no 
item 95, devem ser reclassificados do patrimônio líquido para resulta-
do como ajuste de reclassificação (ver a NBC TG 26 – Apresentação 
das Demonstrações Contábeis) no mesmo período ou períodos nos 
quais o fluxo de caixa protegido afeta o resultado (como, por exemplo, 
no período no qual a receita ou a despesa de juro é reconhecida). No 
entanto, se a entidade espera que toda, ou parte, da perda reconhecida 
em ajustes de avaliação patrimonial não será recuperada nos períodos 
futuros, ela deve reclassificar esse valor para o resultado como ajuste 
de reclassificação que não se espera recuperar. 

 
98  Se o hedge de transação prevista resultar posteriormente no 

reconhecimento de ativo ou passivo não financeiro (perda por redução 
ao valor recuperável de ativos do objeto de hedge futuro), ou se a tran-
sação prevista de ativo ou passivo não financeiro se tornar um com-
promisso firme para o qual se aplica a contabilidade de hedge de valor 
justo, então a entidade deve adotar (a) ou (b) abaixo:  

(a) reclassifica ganhos e perdas associados que foram reconhe-
cidos como outros resultados abrangentes de acordo com o item 95 no 
resultado no mesmo período ou períodos durante os quais o ativo ad-
quirido ou o passivo assumido afeta o resultado (como nos períodos 
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em que a despesa de depreciação ou o custo das vendas é reconheci-
do). Contudo, se a entidade espera que a totalidade ou parte da perda 
reconhecida diretamente como outros resultados abrangentes não será 
recuperada em um ou mais períodos futuros, ela deve reclassificar no 
resultado a quantia que não espera recuperar;  

(b) remove ganhos e perdas associados que foram reconhecidos 
como outros resultados abrangentes de acordo com o item 95 e os inclui 
no custo inicial ou em outra quantia escriturada do ativo ou passivo. 

 
99  A entidade deve adotar (a) ou (b) do item 98 como sua política 

contábil e deve aplicá-la consistentemente a todos os hedges aos quais 
se refere o item 98. 

 
100 Para hedges de fluxo de caixa que não os tratados nos itens 

97 e 98, os montantes que foram reconhecidos em ajustes de avaliação 
patrimonial como outros resultados abrangentes devem ser reclassifi-
cados para o resultado como ajuste de reclassificação no mesmo perí-
odo, ou períodos, nos quais os fluxos de caixa projetados afetarem o 
resultado (por exemplo, quando a venda projetada ocorrer). 

 
101 Em qualquer das seguintes circunstâncias, a entidade deve 

descontinuar prospectivamente a contabilidade de hedge especificada 
nos itens 95 a 100: 

(a) o instrumento de hedge expirar ou for vendido, terminado ou 
exercido. Nesse caso, o ganho ou a perda cumulativo resultante do 
instrumento de hedge que se mantém reconhecido como outros resul-
tados abrangentes, desde o período em que o hedge estava em vigor 
(ver item 95(a)), deve permanecer reconhecido no patrimônio líquido 
até que a transação prevista ocorra. Quando a transação ocorrer, apli-
cam-se os itens 97, 98 ou 100. Para efeitos desta alínea, a substituição 
ou rollover de instrumento de hedge para outro instrumento de hedge 
não é expiração ou terminação se essa substituição ou rollover é parte 
da estratégia de hedge documentada da entidade. Além disso, para 
efeitos desta alínea, não há expiração ou término do instrumento de 
hedge, se: 

(i) como consequência de leis ou regulamentos ou a introdu-
ção de leis ou regulamentos, as partes do instrumento de hedge 
concordam com que uma ou mais contrapartes de compensação 
substituam sua contraparte original para se tornar a nova contra-
parte de cada uma das partes. Para esse efeito, contraparte de 
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compensação é uma contraparte central (às vezes chamada "orga-
nização de compensação" ou "agência de compensação") ou enti-
dade ou entidades, por exemplo, membro de compensação de or-
ganização de compensação ou cliente de membro de compensação 
de organização de compensação, que estão atuando como contra-
parte a fim de efetuar a compensação pela contraparte central. No 
entanto, quando as partes no instrumento de hedge substituírem 
suas contrapartes originais com diferentes contrapartes, este item 
só se aplica se cada um daqueles efeitos de partes de compensação 
for com a mesma contraparte central; 
(ii) outras alterações, se houver, para o instrumento de hedge são 
limitadas àqueles que são necessárias para efetuar tal substituição 
da contraparte. Tais mudanças são limitadas àquelas que estão de 
acordo com os termos que seria de se esperar se o instrumento de 
hedge fosse originalmente apurado com a contraparte de compen-
sação. Essas alterações abrangem mudanças nas exigências de ga-
rantias, direitos de compensar créditos e saldos de contas a pagar e 
taxas cobradas; (3) 
(b) o hedge não atende mais aos critérios de contabilidade de 

hedge no item 88. Nesse caso, o ganho ou a perda cumulativo resul-
tante do instrumento de hedge que se mantém reconhecido como ou-
tros resultados abrangentes desde o período em que o hedge estava em 
vigor (ver item 95(a)) deve permanecer reconhecido separadamente no 
patrimônio líquido até que a transação prevista ocorra. Quando a tran-
sação ocorrer, aplicam-se os itens 97, 98 ou 100; 

(c) já não se espera que a transação prevista ocorra, caso em que 
qualquer ganho ou perda cumulativo relacionado resultante do instrumen-
to de hedge que permaneça reconhecido como outros resultados abran-
gentes desde o período em que o hedge estava em vigor (ver item 95(a)) 
deve ser reconhecido no resultado. Uma transação prevista que deixe de 
ser altamente provável (ver item 88(c)) pode ainda vir a ocorrer; 

(d) a entidade revoga a designação. Para hedges de transação previs-
ta, o ganho ou a perda cumulativo resultante do instrumento de hedge que 
se mantém reconhecido como outros resultados abrangentes desde o perí-
odo em que o hedge era eficaz (ver item 95(a)) deve permanecer reconhe-
cido separadamente no patrimônio líquido até que a transação prevista 
ocorra ou deixe de se esperar que ocorra. Quando a transação ocorrer, 
aplicam-se os itens 97, 98 ou 100. Se já não se espera que a transação 
ocorra, o ganho ou a perda cumulativa que tinha sido reconhecida direta-
mente no patrimônio líquido deve ser reconhecido no resultado. 
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Hedge de investimento líquido 
 
102 Os hedges de investimento líquido em operação no exterior, 

incluindo um hedge de item monetário que seja contabilizada como 
parte do investimento líquido (ver a NBC TG 02), devem ser contabi-
lizados de forma semelhante aos hedges de fluxo de caixa:  

(a) a parte do ganho ou perda resultante do instrumento de hed-
ge que for determinada como hedge eficaz (ver item 88) deve ser re-
conhecida diretamente no patrimônio líquido por meio da demonstra-
ção de mutações no patrimônio líquido (ver a NBC TG 26 – Apresen-
tação das Demonstrações Contábeis); e 

(b) a parte ineficaz deve ser reconhecida no resultado. 
 
O ganho ou a perda resultante do instrumento de hedge relacio-

nado com a parte eficaz do hedge que foi reconhecida diretamente no 
patrimônio líquido deve ser reconhecido no resultado quando da alie-
nação da operação no exterior. 

 
Em razão dessas alterações, as disposições não alteradas desta 

Norma são mantidas e a sigla da NBC TG 38 (R2), publicada no 
DOU, Seção I, de 17-4-14, passa a ser NBC TG 38 (R3). 

 
As alterações desta Norma entram em vigor na data de sua publi-

cação, aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 
2015. 

 
Brasília, 21 de novembro de 2014. 
 
Zulmir Ivânio Breda – Presidente em exercício 
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APÊN DICE A – GUIA DE APLICAÇÃO 
 
Este apêndice é parte integrante da NBC TG 38 (R1). 
 
Alcance  
(itens 2 a 7) 
 
AG1 Alguns contratos exigem pagamento com base em variáveis 

climáticas, geológicas ou outras variáveis físicas. (Os contra-
tos que se baseiam nas variáveis climáticas são às vezes cha-
mados de “derivativos climáticos”.) Se esses contratos não es-
tiverem dentro do alcance da NBC TG 11 – Contratos de Se-
guro estarão no alcance desta Norma. 

 
AG2 Esta Norma não altera os requisitos relacionados com os pla-

nos de benefícios dos empregados que estão em conformidade 
com a NBC TG 33 – Benefícios a Empregados e acordos de 
royalty baseados no volume de vendas ou nos rendimentos de 
serviços que sejam contabilizados segundo a NBC TG 30 – 
Receitas. 

 
AG3 Às vezes, a entidade faz o que ela considera ser um "investi-

mento estratégico"’ em instrumentos patrimoniais emitidos 
por outra entidade, com a intenção de estabelecer ou manter 
um relacionamento operacional de longo prazo com a entidade 
na qual o investimento foi feito. A entidade investidora ou o 
investidor conjunto deve utilizar a NBC TG 18 para determi-
nar se o método da equivalência patrimonial é apropriado para 
esse tipo de investimento. Se o método da equivalência patri-
monial não for apropriado, a entidade deve aplicar esta Norma 
para esse investimento estratégico. (2) 

 
AG3A  Esta Norma se aplica aos ativos financeiros e passivos finan-

ceiros das seguradoras, e não se aplicam aos direitos e obriga-
ções que o item 2(e) excluir, porque resultam de contratos es-
pecificados dentro do alcance da NBC TG 11 – Contratos de 
Seguro. 

 
AG4   Os contratos de garantia financeira podem assumir várias for-

mas legais, como garantia, alguns tipos de carta de crédito, 
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contrato de crédito que cubra o risco de inadimplência ou con-
trato de seguro. A forma de tratamento contábil deles não de-
pende de sua forma legal. A seguir, estão alguns exemplos de 
tratamentos contábeis adequados (ver item 2(e)): 
(a) Embora um contrato de garantia financeira atenda à defi-

nição de contrato de seguro na NBC TG 11 – Contratos de 
Seguro, se o risco transferido for significativo, o emissor 
aplica esta Norma. No entanto, se o emissor tiver feito 
previamente uma declaração explícita de que ele conside-
ra esses contratos como contratos de seguro e caso tenha 
usado a contabilidade aplicável a contratos de seguro, o 
emissor pode decidir aplicar esta Norma ou a NBC TG 11 
– Contratos de Seguro a esses contratos de garantia finan-
ceira. Caso se aplique esta Norma, o item 43 exige que o 
emissor reconheça o contrato de garantia inicialmente pe-
lo valor justo. Caso o contrato de garantia financeira tenha 
sido emitido para uma pessoa não vinculada em transação 
autônoma em que não exista relacionamento entre as par-
tes, o seu valor justo no início provavelmente será igual ao 
prêmio recebido, a menos que haja evidências que provem 
o contrário. Posteriormente, a menos que o contrato de ga-
rantia financeira tenha sido designado no início pelo valor 
justo por meio do resultado ou a menos que os itens 29 a 
37 e AG47 a AG52 sejam aplicáveis (quando uma transfe-
rência de ativo financeiro não se qualifica para desreco-
nhecimento ou quando se aplica a abordagem do envol-
vimento continuado), o emissor mede-o pelo mais alto dos 
seguintes valores: 

(i)  a quantia determinada segundo a NBC TG 25 – 
Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Con-
tingentes; e 

(ii)  a quantia inicialmente reconhecida menos, quan-
do apropriado, a amortização cumulativa reco-
nhecida de acordo com a NBC TG 30 – Receitas 
(ver item 47 (c)). 

(b) Como condição prévia para o pagamento, certas garantias 
relacionadas com o crédito não requerem que o detentor 
esteja exposto ou tenha incorrido em perda relativa à ina-
dimplência de pagamento nos prazos previstos por parte 
do devedor no que diz respeito ao ativo garantido. Um e-
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xemplo de garantia desse tipo é aquela que exige paga-
mento em resposta a alterações na classificação de crédito 
ou índice de crédito específicos. Essas garantias não são 
contratos de garantia financeira, conforme definidas nesta 
Norma, nem contratos de seguro, conforme especificados 
na NBC TG 11 – Contratos de Seguro. Essas garantias são 
derivativos aos quais o emissor aplica esta Norma. 

(c) Caso um contrato de garantia financeira tenha sido emiti-
do em relação à venda de bens, o emissor aplica a NBC 
TG 30 – Receitas para determinar o momento em que re-
conhece o rendimento da garantia e da venda de bens. 

 
AG4A  As informações de que um emissor considera os contratos 

como contratos de seguro são tipicamente frequentes ao longo 
das comunicações do emissor com os clientes e autoridade re-
guladora, contratos, documentação comercial e demonstrações 
contábeis. Além disso, os contratos de seguro estão na maioria 
das vezes sujeitos a requisitos contábeis distintos dos requisi-
tos relativos a outros tipos de transações, como contratos emi-
tidos pelos bancos ou empresas comerciais. Nesses casos, as 
demonstrações contábeis do emissor incluem normalmente 
uma declaração de que respeitou tais quesitos contábeis. 

 
Definições (itens 8 e 9) 
 

Mensuração pelo valor justo por meio do resultado 
 

AG4B  O item 9 desta Norma permite que a entidade indique um 
ativo financeiro, um passivo financeiro, ou um grupo de ins-
trumentos financeiros (ativos financeiros, passivos financeiros 
ou ambos) pelo valor justo por meio do resultado desde que 
fazer isso resulte em informação mais relevante. 

 
AG4C A decisão da entidade para designar um ativo financeiro ou 

passivo financeiro pelo valor justo por meio do resultado é 
semelhante à escolha de política contábil (embora, ao contrá-
rio da escolha de política contábil, não se exija que seja apli-
cada consistentemente em todas as transações semelhantes). 
Quando a entidade tem esse tipo de escolha, o item 14(b) da 
NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e 
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Retificação de Erro exige que a política escolhida faça com 
que as demonstrações contábeis proporcionem informação 
confiável e mais relevante a respeito dos efeitos de transações, 
outros eventos e condições na posição financeira da entidade, 
no desempenho financeiro ou nos fluxos de caixa. No caso de 
designação pelo valor justo por meio do resultado, o item 9 es-
tabelece as duas circunstâncias em que o requisito de informa-
ção mais relevante é satisfeito. Assim, para escolher essa de-
signação de acordo com o item 9, a entidade precisa demons-
trar que ela se enquadra em uma (ou ambas) dessas duas cir-
cunstâncias. 

 
 Item 9(b)(i): a designação elimina ou reduz significativamente 

a inconsistência na mensuração ou no reconhecimento que de 
outra forma surgiria. 

 
AG4D  Segundo a NBC TG 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhe-

cimento e Mensuração, a mensuração de ativo financeiro ou 
passivo financeiro e a classificação de alterações reconhecidas 
no seu valor são determinadas pela classificação do item e pe-
lo fato do item fazer ou não parte de relação de hedge desig-
nada. Esses requisitos podem criar uma inconsistência na 
mensuração ou no reconhecimento (às vezes, chamada de “in-
consistência contábil”) quando, por exemplo, na ausência de 
uma designação pelo valor justo por meio do resultado, um a-
tivo financeiro seja classificado como disponível para venda 
(com a maioria das alterações no valor justo reconhecidas co-
mo outros resultados abrangentes) e um passivo que a entida-
de considere relacionado seja medido pelo custo amortizado 
(com alterações no valor justo não reconhecidas). Nessas cir-
cunstâncias, a entidade pode concluir que as suas demonstra-
ções contábeis poderiam proporcionar informação mais rele-
vante se tanto o ativo como o passivo fossem classificados pe-
lo valor justo por meio do resultado.  

 
AG4E  Os exemplos abaixo mostram quando essa condição seria 

satisfeita. Em todos os casos, a entidade pode usar essa condi-
ção para designar ativos financeiros e passivos financeiros pe-
lo valor justo por meio do resultado apenas se cumprir o prin-
cípio declarado no item 9(b)(i):  
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(a) a entidade tem passivos cujos fluxos de caixa se baseiam 
contratualmente no desempenho dos ativos que de outra 
forma seriam classificados como disponíveis para venda. 
Por exemplo, uma seguradora pode ter passivos contendo 
uma característica de participação discricionária que pa-
guem benefícios em função dos retornos de investimento 
realizados e/ou não realizados de conjunto especificado 
dos ativos da seguradora. Se a mensuração desses passi-
vos refletir os preços do mercado corrente, classificar os 
ativos pelo valor justo por meio do resultado significa que 
as alterações no valor justo dos ativos financeiros são re-
conhecidas no resultado no mesmo período que as altera-
ções relacionadas no valor dos passivos; 

(b) a entidade tem passivos segundo contratos de seguro cuja 
mensuração incorpora informação atual (conforme permi-
tido pela NBC TG 11 – Contratos de Seguro, item 24,) e 
ativos financeiros que ela considera relacionados que de 
outra forma seriam classificados como disponíveis para 
venda ou mensurados pelo custo amortizado; 

(c) a entidade tem ativos financeiros, passivos financeiros ou 
ambos que partilham um risco, como risco de taxa de ju-
ros, que dá origem a alterações opostas no valor justo que 
tendem a compensar uma às outras. Contudo, apenas al-
guns dos instrumentos seriam medidos pelo valor justo 
por meio do resultado (i.e., são derivativos ou são classifi-
cados como retidos para negociação). Também pode a-
contecer que os requisitos para a contabilidade de hedge 
não estejam satisfeitos, por exemplo, devido ao fato de os 
requisitos para a eficácia indicados no item 88 não terem 
sido cumpridos; 

(d) a entidade tem ativos financeiros, passivos financeiros ou 
ambos que partilham um risco, como risco de taxa de juros, 
que dá origem a alterações opostas no valor justo que ten-
dem a compensar um ao outro e a entidade não se qualifica 
para contabilidade de hedge, porque nenhum dos instru-
mentos é um derivativo. Além do mais, na ausência da con-
tabilidade de hedge há uma inconsistência significativa no 
reconhecimento de ganhos e perdas. Por exemplo: 

(i)  a entidade financiou uma carteira de ativos de 
taxa fixa que de outra forma seriam classificados 
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como disponíveis para venda com debêntures de 
taxa fixa cujas alterações no valor justo tendem 
a compensar um ao outro. Relatar tanto os ativos 
como os debêntures pelo valor justo por meio do 
resultado corrige a inconsistência que de outra 
forma resultaria da mensuração dos ativos pelo 
valor justo com alterações reconhecidas como 
outros resultados abrangentes e nas debêntures 
pelo custo amortizado; 

(ii)  a entidade financiou um grupo específico de em-
préstimos ao emitir obrigações negociadas cujas 
alterações no valor justo tendem a compensar 
umas às outras. Se, além disso, a entidade com-
prar e vender os títulos regularmente, mais rara-
mente, se é que alguma vez, comprar e vender 
empréstimos, o relatório tanto dos empréstimos 
como dos títulos pelo valor justo por meio do re-
sultado elimina a inconsistência no tempo do re-
conhecimento de ganhos e perdas que de outra 
forma resultaria da mensuração de ambos pelo 
custo amortizado e reconhecimento de ganho ou 
perda sempre que um título for readquirido. 

 
AG4F  Nos casos como os descritos no item anterior, designar, no 

reconhecimento inicial, os ativos financeiros e os passivos fi-
nanceiros que de outra forma não seriam assim medidos pelo 
valor justo por meio do resultado pode eliminar ou reduzir 
significativamente a inconsistência na mensuração ou no re-
conhecimento e produzir informação mais relevante. Para e-
feitos práticos, a entidade não precisa celebrar todos os ativos 
e os passivos que dão origem à inconsistência de mensuração 
ou reconhecimento exatamente ao mesmo tempo. É permitido 
um atraso razoável desde que cada transação seja designada 
pelo valor justo por meio do resultado no seu reconhecimento 
inicial e, naquela ocasião, se espere a ocorrência de quaisquer 
transações restantes. 

 
AG4G  Não seria aceitável designar apenas alguns ativos financeiros 

ou passivos financeiros que dão origem à inconsistência pelo 
valor justo por meio do lucro e prejuízo se isso não eliminasse 
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ou reduzisse significativamente a inconsistência e, portanto, 
não resultasse em informação mais relevante. Contudo, seria 
aceitável designar apenas alguns ativos financeiros semelhan-
tes ou passivos financeiros semelhantes se isso resultasse na 
redução significativa (e possivelmente na redução maior do 
que outras designações permitidas) na inconsistência. Por e-
xemplo, suponha que a entidade tem alguns passivos financei-
ros semelhantes que somam $ 100 e alguns ativos financeiros 
semelhantes que somam $ 50, mas que são medidos em base 
diferente. A entidade pode reduzir significativamente a incon-
sistência na mensuração designando no reconhecimento inicial 
todos os ativos, mas apenas alguns passivos (por exemplo, 
passivos individuais com um total combinado de $ 45) pelo 
valor justo por meio do resultado. Contudo, devido ao fato de 
que a designação pelo valor justo por meio do resultado só 
pode ser aplicada à totalidade do instrumento financeiro, a en-
tidade neste exemplo deve designar um ou mais passivos na 
sua totalidade. Não pode designar um componente de passivo 
(por exemplo, alterações no valor atribuíveis a um único risco, 
como alterações na taxa de juros de referência) ou uma pro-
porção (i.e., percentagem) de passivo.  

 
 Item 9(b)(ii): Um grupo de ativos financeiros, passivos finan-

ceiros ou ambos é gerenciado e o seu desempenho avaliado na 
base de valor justo, de acordo com uma estratégia documenta-
da de gestão de risco ou de investimento. 

 
AG4H A entidade pode gerenciar e avaliar o desempenho de grupo 

de ativos financeiros, passivos financeiros ou ambos de tal 
forma que a mensuração desse grupo pelo valor justo por meio 
do resultado resulte em informação mais relevante. O foco 
neste exemplo está na forma como a entidade gerencia e ava-
lia o desempenho e não na natureza dos seus instrumentos fi-
nanceiros. 

 
AG4I  Os exemplos abaixo mostram quando essa condição seria aten-

dida. Em todos os casos, a entidade pode usar essa condição 
para designar ativos financeiros e passivos financeiros pelo 
valor justo por meio do resultado apenas se cumprir o princí-
pio declarado no item 9(b)(ii): 



 1275 

(a) a entidade é uma organização de capital de risco, fundo 
mútuo, fundo de investimento ou entidade semelhante cu-
ja atividade consiste em investir em ativos financeiros 
com o objetivo de lucrar com o retorno total deles na for-
ma de juros ou dividendos e de alterações no valor justo. 
A NBC TG 18 permite que esses investimentos sejam ex-
cluídos do seu alcance desde que sejam mensurados pelo 
valor justo por meio do resultado, de acordo com esta 
Norma. A entidade pode aplicar a mesma política contábil 
a outros investimentos gerenciados na base de retorno to-
tal, mas nos quais a sua influência é insuficiente para que 
estejam dentro do alcance da NBC TG 18; (2) 

(b) a entidade tem ativos financeiros e passivos financeiros 
que partilham um ou mais riscos, e esses riscos são geren-
ciados e avaliados na base de valor justo de acordo com 
política documentada de gestão de ativos e passivos. Um 
exemplo pode ser uma entidade que tenha emitido “produ-
tos estruturados” contendo vários derivativos embutidos e 
que faça a gestão dos riscos resultantes na base de valor 
justo usando uma mistura de instrumentos financeiros de-
rivativos ou não derivativos. Um exemplo semelhante po-
de ser uma entidade que origine empréstimos a taxa de ju-
ros fixas e gerencie o risco de taxa de juros de referência 
resultante usando uma mistura de instrumentos financei-
ros derivativos e não derivativos; 

(c)  a entidade é uma seguradora que detém um carteira de a-
tivos financeiros, gerencia esse carteira de modo a maxi-
mizar o seu retorno total (i.e., juros ou dividendos e alte-
rações no valor justo) e avalia o seu desempenho nessa 
base. A carteira pode ser mantida para apoiar passivos es-
pecíficos, capital ou ambos. Se a carteira for mantida para 
apoiar passivos específicos, a condição no item 9(b)(ii) 
pode ser satisfeita para os ativos independentemente de a 
seguradora também gerenciar e avaliar os passivos na ba-
se de valor justo. A condição do item 9(b)(ii) pode ser 
cumprida quando o objetivo da seguradora for maximizar 
o retorno total sobre os ativos em prazo mais longo, mes-
mo que as quantias pagas aos detentores de contratos par-
ticipantes dependam de outros fatores, como a quantidade 
de ganhos realizados em período mais curto (por exemplo, 
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um ano) ou estejam sujeitos ao critério da seguradora. 
 
AG4J  Conforme indicado acima, essa condição depende da forma 

como a entidade gerencia e avalia o desempenho do grupo de 
instrumentos financeiros em consideração. Assim, (sujeita ao 
requisito de designação no reconhecimento inicial) a entidade 
que designe instrumentos financeiros pelo valor justo por 
meio do resultado na base dessa condição deve da mesma 
forma designar todos os instrumentos financeiros elegíveis 
que sejam gerenciados em conjunto. 

 
AG4K A documentação da estratégia da entidade não precisa ser 

extensa, mas deve ser suficiente para demonstrar a conformi-
dade com o item 9(b)(ii). Essa documentação não é obrigató-
ria para cada item individual, mas pode ser feita na base da 
carteira. Por exemplo, se o sistema de gestão do desempenho 
de departamento – como aprovado pelo pessoal-chave da ge-
rência da entidade – demonstrar claramente que o seu desem-
penho é avaliado na base de retorno total, não é necessário a-
presentar mais documentação para demonstrar a conformidade 
como o item 9(b)(ii). 

 
 Taxa efetiva de juros 
 
AG5  Em alguns casos, ativos financeiros são obtidos com um pro-

fundo desconto que reflete as perdas de créditos incorridas. As 
entidades incluem essas perdas de crédito incorridas nos fluxos 
de caixa estimados quando calculam a taxa efetiva de juros. 

 
AG6  Quando aplica o método dos juros efetivos, a entidade geral-

mente amortiza quaisquer comissões, parcelas pagas ou rece-
bidas, custos de transação e outros prêmios ou descontos in-
cluídos no cálculo da taxa efetiva de juros durante a vida útil 
esperada do instrumento. Contudo, um período mais curto é 
usado se esse for o período a que dizem respeito às comissões, 
parcelas pagas ou recebidas, custos de transação, prêmios ou 
descontos. Esse é o caso quando a variável com a qual se rela-
cionam as comissões, parcelas pagas ou recebidas, custos de 
transação, prêmio ou descontos for remarcada segundo as ta-
xas do mercado antes do vencimento esperado do instrumento. 
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Nesse caso, o período de amortização apropriado é o período 
até a data da próxima remarcação. Por exemplo, se um prêmio 
ou desconto em instrumento de taxa flutuante reflete os juros 
que foram acumulados no instrumento desde o último paga-
mento de juros, ou as alterações nas taxas de mercado desde 
que a taxa de juros flutuante foi redefinida de acordo com as 
taxas de mercado, ele é amortizado até a data seguinte em que 
a taxa de juros é redefinida de acordo com as taxas de merca-
do. Isso se deve ao fato de o prêmio ou desconto se relacionar 
com o período até a próxima data de redefinição da taxa de ju-
ros porque, nessa data, a variável à qual o prêmio ou desconto 
diz respeito (i.e., taxas de juros) é redefinida de acordo com as 
taxas de mercado. Se, porém, o prêmio ou o desconto resultar 
da alteração no spread de crédito sobre a taxa flutuante espe-
cificada no instrumento, ou outras variáveis que não sejam re-
definidas de acordo com as taxas de mercado, ele é amortiza-
do durante a vida útil esperada do instrumento. 

 
AG7  Para ativos financeiros de taxa flutuante e passivos financeiros 

de taxa flutuante, a periódica reavaliação dos fluxos de caixa 
para refletir os movimentos nas taxas de juros de mercado al-
tera a taxa efetiva de juros. Se um ativo financeiro de taxa flu-
tuante ou um passivo financeiro de taxa flutuante for reconhe-
cido inicialmente por uma quantia igual ao principal a ser re-
cebido ou pago no vencimento, a reavaliação dos futuros pa-
gamentos de juros normalmente não tem efeito significativo 
na quantia escriturada do ativo ou passivo. 

 
AG8  Se a entidade revisa as suas estimativas de pagamentos ou 

receitas, ela deve ajustar a quantia escriturada do ativo finan-
ceiro ou do passivo financeiro (ou grupo de instrumentos fi-
nanceiros) para refletir os fluxos estimados de caixa reais e 
revisados. A entidade recalcula a quantia escriturada calculan-
do o valor presente dos futuros fluxos de caixa estimados de 
acordo com a taxa efetiva de juros original do instrumento fi-
nanceiro. O ajuste é reconhecido como receita ou despesa no 
resultado. 
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Derivativos 
 

AG 9  Típicos exemplos de derivativos são os contratos futuros, a ter-
mo, de swap e de opção. Um derivativo normalmente tem um va-
lor nocional, que é quantia em moeda, número de ações, número 
de unidades de peso ou volume, ou outras unidades especificadas 
no contrato. Porém, um instrumento derivativo não exige que o 
detentor ou subscritor invista ou receba a quantia nocional no iní-
cio do contrato. Como alternativa, um derivativo pode exigir um 
pagamento fixo ou o pagamento de quantia que pode mudar (mas 
não proporcionalmente com a alteração no subjacente) como re-
sultado de algum evento futuro que não esteja relacionado à 
quantia nocional. Por exemplo, um contrato pode exigir um pa-
gamento fixo de $ 1.000 se a LIBOR em seis meses aumentar em 
100 pontos base. Tal contrato é um derivativo mesmo que a 
quantia nocional não seja especificada. 

 

AG10 A definição de derivativo nesta Norma inclui contratos que 
sejam liquidados de forma bruta pela entrega do item subjacen-
te (por exemplo, contrato a prazo para comprar instrumento de 
dívida de taxa fixa). A entidade pode ter contrato de compra e 
venda de item não financeiro que pode ser liquidado em dinhei-
ro ou outro instrumento financeiro ou pela troca de instrumen-
tos financeiros (por exemplo, contrato de compra ou venda de 
mercadoria por preço fixo em data futura). Tal contrato está 
dentro do alcance desta Norma, a não ser que tenha sido cele-
brado e continue a ser mantido com a finalidade de entregar um 
item não financeiro de acordo com os requisitos esperados de 
compra, venda ou uso da entidade (ver itens 5 a 7). 

 

AG11 Uma das características que define um derivativo é que tem 
um investimento líquido inicial menor do que seria exigido 
para outros tipos de contratos que se esperaria que tivessem 
uma resposta semelhante às alterações nos fatores do merca-
do. Um contrato de opção satisfaz a definição porque o prê-
mio é inferior ao investimento que seria necessário para obter 
o instrumento financeiro subjacente ao qual a opção está liga-
da. Um swap de moeda que exija a troca inicial de diferentes 
moedas de valor justo igual satisfaz a definição porque tem 
investimento inicial líquido zero. 
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AG12 A compra ou venda regular dá origem a um compromisso de 
preço fixo entre a data de negociação e a data da liquidação 
que satisfaz a definição de derivativo. Porém, devido à curta 
duração do compromisso, ele não é reconhecido como instru-
mento financeiro derivativo. Em vez disso, esta Norma pro-
porciona uma contabilização especial para tais contratos regu-
lares (ver itens 38 e AG53 a AG56). 

 
AG12A A definição de derivativo refere-se a variáveis não financeiras 

que não sejam específicas de parte do contrato. Essas incluem 
um índice de perdas por terremoto em determinada região e 
um índice de temperaturas em determinada cidade. As variá-
veis não financeiras específicas de uma parte do contrato in-
cluem a ocorrência ou não ocorrência de incêndio que danifi-
que ou destrua um ativo de parte do contrato. A alteração no 
valor justo de ativo não financeiro é específica do proprietário 
se o valor justo refletir não só as alterações nos preços de 
mercado desses ativos (variável financeira), mas também a 
condição do ativo não financeiro específico mantido (variável 
não financeira). Por exemplo, se a garantia do valor residual 
de carro específico expuser o fiador ao risco de alterações na 
condição física do carro, a alteração no valor residual é especí-
fica do proprietário do carro.  

 
Custo de transação 

 
AG13 Os custos de transação incluem honorários e comissões pagas 

a agentes (incluindo empregados que agem como agentes de 
vendas), consultores, corretores e negociantes, taxas cobradas 
por agências reguladoras de bolsas de valores, e taxas e im-
postos de transferência. Os custos de transação não incluem 
prêmios ou descontos de dívida, custos de financiamento ou 
custos internos administrativos ou de manutenção dos ativos.  

 
Ativos e passivos financeiros mantidos para negociação 

 
AG14 A negociação reflete normalmente a compra e a venda ativas e 

frequentes, e os instrumentos financeiros mantidos para nego-
ciação são geralmente usados com o objetivo de gerar lucro 
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com as flutuações de curto prazo no preço ou na margem do 
operador. 

 
AG15 Os passivos financeiros mantidos para negociação incluem:  

(a) passivos derivativos que não sejam contabilizados como 
instrumentos de hedge; 

(b) obrigações de entregar ativos financeiros emprestados por 
vendedor a descoberto (i.e., a entidade que vende ativos 
financeiros que obteve por empréstimo e que ainda não 
possui);  

(c) passivos financeiros que sejam incorridos com a intenção 
de os recomprar em futuro próximo (por exemplo, instru-
mento de dívida cotado que o emissor pode recomprar no 
curto prazo dependendo de alterações no seu valor justo); 
e 

(d) passivos financeiros que façam parte da carteira de ins-
trumentos financeiros identificados que são gerenciados 
em conjunto e para os quais existe evidência de padrão re-
cente de tomada de lucros a curto prazo. 

 
O fato de passivo ser usado para financiar atividades de 
negociação não o torna, em si mesmo, em passivo manti-
do para negociação.  

 
Investimentos mantidos até o vencimento 

 
AG16 A entidade não tem a intenção positiva de manter um investi-

mento até o vencimento em ativo financeiro com vencimento 
fixo se: 
(a) a entidade pretende manter o ativo financeiro por período 

indeterminado; 
(b) a entidade estiver pronta para vender o ativo financeiro 

(exceto se uma situação que não seja recorrente surja e 
que não possa ter sido razoavelmente prevista pela entida-
de) em resposta a alterações nas taxas de juros de mercado 
ou nos riscos, a necessidades de liquidez, a alterações na 
disponibilidade e no rendimento de investimentos alterna-
tivos, a alterações nas fontes e condições de financiamen-
to ou a alterações no risco cambial; ou  

(c) o emissor tiver o direto de liquidar o ativo financeiro por 
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quantia significativamente abaixo do seu custo amortizado. 
 
AG17 Um instrumento de dívida com taxa de juros variável pode 

cumprir os critérios de investimento mantido até o vencimen-
to. Os instrumentos patrimoniais não podem ser investimentos 
mantido até o vencimento porque têm vida útil indefinida 
(como no caso de ações ordinárias) ou porque as quantias que 
o detentor pode receber podem variar de maneira que não é 
predeterminada (como no caso de opção de ações, obrigações 
e diretos semelhantes). Com respeito à definição de investi-
mentos mantidos até o vencimento, os pagamentos fixos ou 
determináveis e o vencimento fixo significam que um acordo 
contratual define as quantias e as datas de pagamento ao de-
tentor, como os pagamentos de capital e de juros. Um risco 
significativo de não pagamento não exclui a classificação de 
ativo financeiro como mantido até o vencimento desde que os 
seus pagamentos contratuais sejam fixos ou determináveis e 
os outros critérios para essa classificação sejam satisfeitos. Se 
os termos de instrumento de dívida perpétuo permitem paga-
mentos de juros durante período indefinido, o instrumento não 
pode ser classificado como mantido até o vencimento porque 
não existe data de vencimento. 

 
AG18 Os critérios de classificação como investimento mantido até o 

vencimento são satisfeitos para um ativo financeiro que seja 
resgatável pelo emissor se o detentor tiver a intenção e estiver 
em condições de mantê-lo até que seja resgatado ou até o ven-
cimento e se o detentor puder recuperar substancialmente toda 
a sua quantia escriturada. A opção de compra do emissor, se 
exercida, simplesmente acelera o vencimento do ativo. Porém, 
se o ativo financeiro for resgatável em base que resultaria em 
que o detentor não recuperasse substancialmente toda a sua 
quantia escriturada, o ativo financeiro não pode ser classifica-
do como investimento mantido até o vencimento. A entidade 
considera qualquer prêmio pago e custos de transação capita-
lizados ao determinar se a quantia escriturada seria ou não 
substancialmente recuperada. 

 
AG19 Um ativo financeiro que seja resgatável (i.e., o detentor tem o 

direito de exigir que o emissor reembolse ou redima o ativo 
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financeiro antes do vencimento) não pode ser classificado co-
mo investimento mantido até o vencimento porque o paga-
mento de característica de opção de venda em ativo financeiro 
é inconsistente com a expressão de intenção de manter o ativo 
financeiro até o vencimento.  

 
AG20 Para a maioria dos ativos financeiros, o valor justo é uma me-

dida mais apropriada do que o custo amortizado. A classifica-
ção de mantido até o vencimento é uma exceção, mas apenas 
se a entidade tiver intenção positiva e capacidade de manter o 
investimento até o vencimento. Quando as ações da entidade 
colocarem em dúvida a sua intenção e capacidade para manter 
tais investimentos até o vencimento, o item 9 exclui o uso da 
exceção durante um período razoável.  

 
AG21 Um cenário de desastre que seja apenas remotamente possível, 

tal como uma corrida bancária ou uma situação semelhante 
que afete uma companhia de seguro, não é algo que seja avali-
ado por entidade ao decidir se tem ou não intenção positiva e 
capacidade para manter um investimento até o vencimento. 

 
AG22 As vendas antes do vencimento podem cumprir a condição do 

item 9 – e, portanto, não levantar dúvidas quanto à intenção da 
entidade de manter outros investimentos até o vencimento – se 
forem atribuíveis a qualquer das seguintes situações: 
(a) deterioração significativa no rating de crédito do emissor. 

Por exemplo, uma venda seguida de queda na avaliação 
de crédito por parte de agência de avaliação externa não 
necessariamente levantaria dúvidas quanto à intenção da 
entidade de manter outros investimentos até o vencimento 
se a queda proporcionar evidência de deterioração signifi-
cativa na qualidade de crédito do emissor julgada com re-
ferência à taxa de crédito no reconhecimento inicial. De 
forma similar, se a entidade usar as avaliações internas pa-
ra avaliar exposições, as alterações nessas avaliações in-
ternas podem ajudar a identificar os emissores para os 
quais tenha havido deterioração significativa no seu rating 
de crédito, desde que a abordagem da entidade à atribui-
ção de avaliações internas e as alterações nessas avalia-
ções proporcionem medida consistente, confiável e objeti-
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va da qualidade do crédito dos emissores. Se houver evi-
dência de que um ativo financeiro está sob perda por re-
dução ao valor recuperável de ativos (ver itens 58 e 59), a 
deterioração na qualidade de crédito é frequentemente 
considerada significativa; 

(b) alteração na lei fiscal que elimine ou reduza significati-
vamente o status de isenção fiscal de juros sobre o inves-
timento mantido até o vencimento (mas não alteração na 
lei fiscal que revise as taxas fiscais marginais aplicáveis a 
rendimentos de juros);  

(c) uma importante combinação de negócios ou importante a-
lienação (como a venda de segmento) que obrigue à venda 
ou transferência de investimentos mantidos até o venci-
mento para manter a posição de risco de taxa de juros ou a 
política de risco de crédito existente da entidade (embora 
a concentração de atividades empresariais seja um evento 
sob o controle da entidade, as alterações na carteira de in-
vestimentos para manter a posição de risco de taxa de ju-
ros ou política de risco de crédito podem ser consequência 
em vez de previstas); 

(d) alteração nos requisitos estatutários ou regulatórios que 
modifique substancialmente o que constitui um investi-
mento permissível ou o máximo nível de tipos de investi-
mento específicos, fazendo com que a entidade tenha de 
desfazer-se de investimento mantido até o vencimento;  

(e) aumento significativo nos requisitos regulatórios de capi-
tal essenciais do setor que leve a entidade a reduzir seus 
ativos vendendo investimentos mantidos até o vencimen-
to; 

(f) aumento significativo nas ponderações dos riscos de in-
vestimentos mantidos até o vencimento utilizada para de-
terminação de capital regulatório baseado em risco. 

 
AG23 A entidade não tem capacidade demonstrada para manter um 

investimento até o vencimento em ativo financeiro com ven-
cimento fixo se: 
(a) não tiver os recursos financeiros disponíveis para continu-

ar a financiar o investimento até o vencimento; ou 
(b) estiver sujeita a uma restrição legal ou outra existente que 

possa frustrar a sua intenção de manter o ativo financeiro 
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até o vencimento. (Contudo, a opção de compra de emis-
sor não necessariamente frustra a intenção da entidade de 
manter um ativo financeiro até o vencimento – ver item 
AG18). 

 
AG24 Outras circunstâncias que não sejam as descritas nos itens 

AG16 a AG23 podem indicar que a entidade não tem intenção 
positiva ou capacidade para manter um investimento até o 
vencimento. 

 
AG25 A entidade avalia a sua intenção e capacidade para manter os 

seus investimentos mantidos até o vencimento não só quando 
esses ativos financeiros são reconhecidos inicialmente, mas 
também a cada data de elaboração das demonstrações contá-
beis. 

  
Empréstimos e recebíveis 

 
AG26 Qualquer ativo financeiro não derivativo com pagamentos 

fixos ou determináveis (incluindo ativos de empréstimo, rece-
bíveis comerciais, investimentos em instrumentos de dívida e 
depósitos mantidos em banco) pode potencialmente atender à 
definição de empréstimos e recebíveis. Contudo, um ativo fi-
nanceiro que esteja cotado em mercado ativo (como instru-
mento de dívida cotado; ver item AG71) não se qualifica para 
classificação como empréstimos ou recebíveis. Os ativos fi-
nanceiros que não satisfaçam à definição de empréstimos e re-
cebíveis podem ser classificados como investimentos manti-
dos até o vencimento se satisfizerem as condições para essa 
classificação (ver itens 9 e AG16 a AG25). No reconhecimen-
to inicial de ativo financeiro que de outra forma seria classifi-
cado como empréstimo e recebíveis, a entidade pode designá-
lo como ativo financeiro pelo valor justo por meio do resulta-
do, ou como disponível para venda.  

 

Derivativos embutidos (itens 10 a 13) 
 

AG27  Se um contrato principal não tiver vencimento expresso ou 
predeterminado e representar participação residual nos ativos 
líquidos de entidade, então as suas características e riscos eco-
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nômicos são os de instrumento patrimonial, e um derivativo 
embutido teria de possuir características de capital relaciona-
das com a mesma entidade para ser considerado intimamente 
relacionado. Se o contrato principal não for instrumento pa-
trimonial e satisfizer a definição de instrumento financeiro, 
então as suas características e risco econômicos são os de ins-
trumento de dívida. 

 

AG28 Um derivativo embutido sem característica de opção (tal como 
um contrato a prazo ou de swap embutido) é separado do seu 
contrato principal de acordo com os seus termos substantivos 
expressos ou implícitos, para que tenha valor justo zero no re-
conhecimento inicial. O derivativo baseado em opção incorpo-
rada (tal como uma opção de compra, cap, floor ou swap in-
corporada) é separado do seu contrato principal de acordo 
com os termos expressos na característica da opção. A quantia 
escriturada inicial do instrumento principal é a quantia residu-
al depois de separar o derivativo embutido. 

 

AG29 Normalmente, vários derivativos embutidos num único instru-
mento são tratados com um único derivativo embutido composto. 
Contudo, os derivativos embutidos que sejam classificados como 
instrumento patrimonial (ver a NBC TG 39 (R2) – Instrumentos 
Financeiros: Apresentação) são contabilizados separadamente 
daqueles classificados como ativos ou passivos. Além disso, se 
um instrumento tiver mais de um derivativo embutido e esses de-
rivativos se relacionarem com diferentes exposições ao risco e 
forem facilmente separáveis e independentes um do outro, eles 
são contabilizados separadamente um do outro. 

 

AG30  As características e riscos econômicos de derivativo embutido 
não são intimamente relacionados com o contrato que o abriga 
(item 11(a)) nos exemplos que se seguem. Nesses exemplos, 
supondo-se que as condições do item 11(b) e (c) são satisfei-
tas, a entidade contabiliza o derivativo embutido separada-
mente do contrato que o abriga: 
(a) a opção de venda (put options) embutida em instrumento 

que permita ao detentor exigir do emitente a recompra do 
instrumento por quantia de dinheiro ou outros ativos, que 
varie de acordo com a alteração no preço ou índice de ca-
pital ou de mercadorias, não está intimamente relacionada 
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com instrumento de dívida principal;  
(b) a opção de compra (call options) embutida em instrumento 

patrimonial que permita ao emitente recomprar esse instru-
mento patrimonial por preço especificado não está intimamen-
te relacionada com instrumento patrimonial principal na pers-
pectiva do detentor (na perspectiva do emitente, a opção de 
compra é um instrumento patrimonial próprio, desde que satis-
faça as condições para essa classificação segundo a NBC TG 
39 (R2) – Instrumentos Financeiros: Apresentação, caso em 
que é excluída do alcance desta Norma);  

(c) a opção ou uma disposição automática para estender o prazo 
restante até o vencimento de instrumento de dívida não está 
intimamente relacionada com o instrumento de dívida princi-
pal a menos que exista ajuste simultâneo em relação à taxa de 
juros do mercado corrente aproximada no momento da exten-
são do prazo. Se a entidade emitir um instrumento de dívida e 
o detentor desse instrumento de dívida vender uma opção de 
compra sobre o instrumento de dívida para um terceiro, o emi-
tente considera essa opção de compra como estendendo o pra-
zo até o vencimento do instrumento de dívida, desde que seja 
possível exigir que o emitente participe ou facilite a recomer-
cialização do instrumento de dívida como resultado do exercí-
cio da opção de compra; 

(d) os pagamentos de juros indexados a instrumentos patrimoni-
ais ou do próprio capital embutido em instrumento de dívida 
principal ou em contrato de seguro - pelo qual a quantia de 
juros ou de capital é indexada ao valor dos instrumentos pa-
trimoniais - não estão intimamente relacionados com o ins-
trumento principal porque os riscos inerentes ao contrato 
principal e ao derivativo embutido não são semelhantes; 

(e) os pagamentos de juros ou de capital indexados a merca-
dorias embutidos em instrumento de dívida principal ou 
em contrato de seguro - pelo qual a quantia de juros ou de 
capital é indexada ao preço de mercadoria (como o ouro) - 
não estão intimamente relacionados com o instrumento 
principal porque os riscos inerentes ao contrato principal e 
ao derivativo embutido não são semelhantes; 

(f) uma característica de conversão patrimonial incorporada em 
instrumento de dívida conversível não está intimamente rela-
cionada com o instrumento da dívida principal na perspectiva 
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do detentor do instrumento (na perspectiva do emitente, a op-
ção de conversão do capital é um instrumento patrimonial e 
está excluída do alcance desta Norma, desde que satisfaça as 
condições para essa classificação segundo a NBC TG 39 – 
Instrumentos Financeiros: Apresentação); 

(g) uma opção de compra (call), uma opção de venda (put) ou 
a opção de  pagamento antecipado embutida em contrato 
de dívida ou de seguro não é intimamente relacionada ao 
contrato a menos que: 

(i)  o preço de exercício da opção seja aproximada-
mente igual em cada data de exercício ao custo 
amortizado do título de dívida ou ao custo histó-
rico do contrato de seguro; ou 

(ii)  o preço de exercício da opção de pagamento an-
tecipado reembolse o emprestador por montante 
aproximadamente igual ao valor presente dos ju-
ros perdidos no tempo remanescente do contra-
to. Juros perdidos correspondem ao produto do 
montante principal pago antecipadamente multi-
plicado pelo diferencial de taxa de juros. O dife-
rencial de taxa de juros é o excesso da taxa efe-
tiva de juros do contrato que abriga o derivativo 
embutido sobre a taxa efetiva que a entidade iria 
receber na data de pagamento antecipado se fos-
se reinvestido o principal pago antecipadamente 
pelo prazo remanescente do contrato. A avalia-
ção de se uma opção de compra ou opção de 
venda está intimamente relacionada ao contrato 
que a abriga é feita antes da separação do ele-
mento de capital de instrumento conversível de 
dívida de acordo com a NBC TG 39 - Instru-
mentos Financeiros: Apresentação; 

(h) os derivativos de crédito que estejam embutidos em ins-
trumento de dívida principal e permitam a uma parte (be-
neficiário) transferir o risco de crédito de ativo de referên-
cia particular, que talvez ela não possua, para outra parte 
(fiador) não estão intimamente relacionados com o ins-
trumento da dívida principal. Esses derivativos de crédito 
permitem ao fiador assumir o risco de crédito associado 
ao ativo de referência sem o possuir diretamente. 
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AG31 Um exemplo de instrumento híbrido é um instrumento finan-
ceiro que dá ao detentor o direto de devolver o instrumento fi-
nanceiro ao emitente em troca de quantia em dinheiro ou ou-
tros ativos financeiros e que varie de acordo com a alteração 
em índice de capital ou de mercadorias que possa aumentar ou 
diminuir (instrumento resgatável). A menos que o emitente no 
reconhecimento inicial designe o instrumento resgatável como 
passivo financeiro pelo valor justo por meio do resultado, exi-
ge-se que ele separe um derivativo embutido (i.e., o pagamen-
to de capital indexado) segundo o item 11, porque o contrato 
principal é um instrumento de dívida segundo o item AG27 e o 
pagamento de capital indexado não está intimamente relaciona-
do com instrumento de dívida principal segundo o item 
AG30(a). Visto que o pagamento de capital pode aumentar ou 
diminuir, o derivativo embutido é um derivativo sem caracterís-
tica de opção cujo valor está indexado à variável subjacente. 

 

AG32 No caso de instrumento resgatável que pode ser devolvido em 
qualquer momento em troca de dinheiro equivalente a uma 
parte proporcional do valor do ativo líquido de entidade (co-
mo unidades de fundo mútuo aberto ou alguns produtos de in-
vestimento associados a unidades), a separação do derivativo 
embutido e a contabilização de cada elemento tem o efeito de 
medir o instrumento combinado pela quantia de reembolso 
que seria devida na data de elaboração das demonstrações 
contábeis se o detentor exercesse o seu direito de devolver o 
instrumento ao emitente. 

 

AG33 As características e riscos econômicos de derivativo embutido 
estão intimamente relacionados com as características e riscos 
econômicos do contrato principal nos exemplos seguintes. 
Nesses exemplos, a entidade não contabiliza o derivativo em-
butido separadamente do contrato principal: 
(a) um derivativo embutido, no qual o subjacente é taxa de ju-

ros ou índice de taxas de juros que pode alterar a quantia de 
juros que de outra forma seria paga ou recebida segundo 
um contrato de dívida principal que se transforma em juros 
ou um contrato de seguro, está intimamente relacionado 
com o contrato principal, a não ser que o contrato combina-
do possa ser liquidado de tal forma que o detentor não re-
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cupere substancialmente todo o seu investimento reconhe-
cido ou que o derivativo embutido possa pelo menos dupli-
car a taxa de retorno inicial do detentor segundo o contrato 
principal, e possa resultar em taxa de retorno que seja pelo 
menos o dobro do que o retorno de mercado seria para um 
contrato com os mesmos termos do contrato principal; 

(b) um floor ou cap embutido na taxa de juros de contrato de 
dívida ou de contrato de seguro está intimamente relacio-
nado com o contrato principal, desde que o cap esteja no 
nível da taxa de juros do mercado ou acima dela e o floor 
esteja no nível da taxa de juros do mercado ou abaixo dela 
quando o contrato for emitido, e o cap ou o floor não este-
ja alavancado em relação ao contato principal. De modo 
similar, as disposições incluídas em contrato de compra e 
venda de ativo (por exemplo, mercadoria) que estabele-
cem um cap e um floor sobre o preço a ser pago ou rece-
bido pelo ativo estão intimamente relacionadas com o 
contrato principal se tanto o cap como o floor estiverem 
“fora do dinheiro” no início e não estiverem alavancados; 

(c) um derivativo embutido em moeda estrangeira que pro-
porcione um fluxo de pagamentos de juros ou de capital 
denominados em moeda estrangeira e esteja embutido em 
instrumento de dívida principal (por exemplo, obrigação 
em moeda dupla) está intimamente relacionado com o ins-
trumento de dívida principal. Esse derivativo não é sepa-
rado do instrumento principal porque a NBC TG 02 – E-
feitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de 
Demonstrações Contábeis exige que os ganhos e as perdas 
em moeda estrangeira em itens monetários sejam reco-
nhecidos no resultado;  

(d) um derivativo embutido em moeda estrangeira de contrato 
que é um contrato de seguro e não um instrumento (como 
contrato de compra e venda de item não financeiro em que o 
preço seja denominado em moeda estrangeira), está intima-
mente relacionado com o contrato principal desde que não 
esteja alavancado, não contenha característica de opção e e-
xija pagamentos denominados numa das seguintes moedas: 

(i)  a moeda funcional de qualquer uma das partes 
substanciais desse contrato; 

(ii)  a moeda na qual o preço do bem adquirido ou do 
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serviço prestado está normalmente denominado 
em transações comerciais em todo o mundo (co-
mo, por exemplo, o dólar dos Estados Unidos pa-
ra transações de petróleo); ou 

(iii)  uma moeda que seja normalmente usada em contra-
tos de compra ou venda de itens não financeiros no 
ambiente econômico no qual a transação se realiza 
(por exemplo, moeda relativamente estável e líqui-
da que seja normalmente usada em transações co-
merciais locais ou em negociações externas);  

(e) uma opção de pagamento antecipado incorporada em um 
strip só de juros ou só de capital está intimamente relacio-
nada com o contrato principal, desde que o contrato prin-
cipal (i) tenha inicialmente resultado da separação do di-
reito de receber fluxos de caixa contratuais de instrumento 
financeiro que, por si só, não continha um derivativo em-
butido, e que (ii) não contenha nenhum termo não presen-
te no contrato de dívida principal original; 

(f) um derivativo embutido em contrato de arrendamento 
mercantil principal está intimamente relacionado com o 
contrato principal se o derivativo embutido for (i) um ín-
dice relacionado com a inflação, como um índice de pa-
gamentos de locação para um índice de preços ao consu-
midor (desde que a locação não esteja alavancada e o ín-
dice se relacione com a inflação no próprio ambiente eco-
nômico da entidade), (ii) aluguéis contingentes baseados 
em vendas relacionadas, ou (iii) aluguéis contingentes ba-
seados em taxas de juros variáveis; 

(g) uma característica de ligação com as unidades embutidas 
em instrumento financeiro principal ou em contrato de se-
guro principal está intimamente relacionada com o ins-
trumento principal ou o contrato principal se os pagamen-
tos denominados em unidades forem medidos por valores 
unitários atuais que reflitam os valores justos dos ativos 
do fundo. Uma característica de ligação com as unidades é 
o termo contratual que exige pagamentos denominados 
em unidades de fundo de investimento interno ou externo; 

(h) um derivativo embutido em contrato de seguro está inti-
mamente relacionado com o contrato de seguro principal 
se o derivativo embutido e o contrato de seguro principal 
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forem tão interdependentes que a entidade não possa me-
dir o derivativo embutido separadamente (i.e., sem consi-
derar o contrato principal). 

 

Instrumentos que contêm derivativos embutidos 
 

AG33A Quando a entidade se torna parte de instrumento hibrido (com-
binado) que contém um ou mais derivativos embutidos, o item 
11 exige que a entidade identifique esses derivativos embutidos, 
avalie se deve ser separado do contrato principal e, no caso da-
queles para os quais se exija essa separação, meça os derivati-
vos pelo valor justo no reconhecimento inicial e posteriormente. 
Esses requisitos podem ser mais complexos, ou resultar em 
mensurações menos confiáveis, do que a mensuração da totali-
dade do instrumento pelo valor justo por meio do resultado. Por 
essa razão, esta Norma permite que a totalidade do instrumento 
seja designada pelo valor justo por meio do resultado. 

 

AG33B Essa designação pode ser usada quer o item 11 exija que os 
derivativos embutidos sejam separados do contrato principal, 
quer proíba tal separação. Porém, o item 11A não justificaria a 
designação do instrumento híbrido (combinado) pelo valor 
justo por meio do resultado nos casos explicados no item 
11A(a) e (b) porque fazer isso não reduziria a complexidade 
nem aumentaria a confiabilidade. 

 

Reconhecimento e desreconhecimento (itens 14 a 42) 
 

Reconhecimento inicial (item 14) 
 

AG34 Como consequência do princípio enunciado no item 14, a 
entidade reconhece todos os seus direitos e obrigações contra-
tuais segundo derivativos nas suas demonstrações contábeis 
como ativos e passivos, respectivamente, exceto no caso de 
derivativos que impedem a transferência de ativos financeiros 
de ser contabilizada como venda (ver item AG49). Se a trans-
ferência de ativo financeiro não se qualificar para desreconhe-
cimento, aquele que recebe a transferência não reconhece o a-
tivo transferido como seu ativo (ver item AG50). 

 

AG 35  Seguem-se exemplos de aplicação do princípio do item 14: 
(a) contas a receber e contas a pagar incondicionais são reco-
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nhecidas como ativos ou passivos quando a entidade se tor-
na parte do contrato e, como consequência, tem direito le-
gal de receber ou a obrigação legal de pagar em dinheiro;  

(b) ativos a adquirir e passivos a incorrer como resultado de 
compromisso firme de comprar ou vender bens ou servi-
ços não são geralmente reconhecidos até que pelo menos 
uma das partes tenha agido segundo o acordo. Por exem-
plo, a entidade que receba uma encomenda firme de clien-
te geralmente não reconhece um ativo (e a entidade que 
faz a encomenda não reconhece um passivo) no momento 
do compromisso, mas, em vez disso, atrasa o reconheci-
mento até que os bens ou serviços encomendados tenham 
sido despachados, entregues ou prestados. Se um com-
promisso firme de comprar ou vender itens não financei-
ros estiver dentro do alcance desta Norma segundo os i-
tens 5 a 7, o seu valor justo é reconhecido como ativo ou 
passivo na data do compromisso (ver alínea (c) abaixo). 
Além disso, se um compromisso firme anteriormente não 
reconhecido for designado como item coberto em hedge 
de valor justo, qualquer alteração no valor justo líquido a-
tribuível ao risco coberto é reconhecida como ativo ou 
passivo depois do início do hedge (ver itens 93 e 94); 

(c) um contrato a termo que esteja dentro do alcance desta 
Norma (ver itens 2 a 7) é reconhecido como ativo ou pas-
sivo na data do compromisso, em vez da data em que a li-
quidação ocorrer. Quando a entidade se torna parte de 
contrato a prazo, os valores justos do direito e da obriga-
ção são muitas vezes iguais, de modo que o valor justo lí-
quido do contrato a prazo é zero. Se o valor justo líquido 
do direito e da obrigação não for zero, o contrato é reco-
nhecido como ativo ou passivo;  

(d) contratos de opção que estejam dentro do alcance desta Nor- 
ma (ver itens 2 a 7) são reconhecidos como ativos ou passivos 
quando o detentor ou subscritor se tornar parte do contrato; 

(e) transações futuras planejadas, independentemente de se-
rem ou não prováveis, não são ativos e passivos porque a 
entidade não se tornou parte do contrato. 
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Desreconhecimento de ativo financeiro (itens 15 a 37) 
  

AG36 O seguinte fluxograma ilustra a avaliação de se e em que me-
dida um instrumento financeiro está desreconhecido. 
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Consolidar todas as subsidiárias (*) (Item 
15) 

Determinar se os critérios de desreco-
nhecimento serão aplicados para uma 
parte do ativo ou todo o ativo. (Item 

Os direitos de recebimento dos fluxos de caixa 
do ativo venceram? (Item 17(a)) 

A entidade transferiu os direitos de recebimento dos
 fluxos de caixa do ativo? (Item 18(a)) 

A entidade assumiu uma obrigação de pagar os 
fluxos de caixa do ativo? (Item 18(b)) 

A entidade transferiu essencialmente todos os riscos e 
benefícios do ativo? (Item 20(a)) 

A entidade manteve essencialmente todos os 
riscos e benefícios do ativo? (Item 20(b)) 

A entidade manteve o controle do ativo?(Item 20(c)) 

Continue reconhecendo o ativo na medida da 
participação da empresa no seu controle. 

  Desreconheça o  
   ativo. 

Continue 
 reconhecen-
do 

Desreconheça o 
ativo. 

Continue reco-
nhecendo o ativo. 

Desreconheça o 
ativo. 

primeira etapa 

terceira etapa 

segunda etapa 

quarta etapa 

sexta etapa 
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(*) A NBC TG 38 (R1) excluiu a expressão “incluindo qualquer sociedade de propósito específi-
co” do quadro. 
 

 Acordos segundo os quais a entidade retém os diretos contra-
tuais de receber os fluxos de caixa de ativo financeiro, mas as-
sume a obrigação contratual de pagar os fluxos de caixa a um 
ou mais destinatários (itens 18(b)). 

 
AG37 A situação descrita no item 18(b) (quando a entidade retém os 

direitos contratuais de receber os fluxos de caixa de ativo fi-
nanceiro, mas assume a obrigação contratual de pagar os flu-
xos de caixa a um ou mais destinatários) ocorre, por exemplo, 
se a entidade for um truste e emitir beneficial interests a in-
vestidores nos ativos financeiros subjacentes de que é proprie-
tária e proporcionar o serviço desses ativos financeiros. Nesse 
caso, os ativos financeiros qualificam-se para desreconheci-
mento se as condições dos itens 19 e 20 forem satisfeitas. (2) 

 
AG38 Ao aplicar o item 19, a entidade pode ser, por exemplo, a que 

deu origem ao ativo financeiro, ou pode ser um grupo que in-
clua uma controlada que tenha adquirido o ativo financeiro e 
transmite fluxos de caixa a investidores terceiros não relacio-
nados. (2) 

 
Avaliação da transferência dos riscos e benefícios de propriedade 
(item 20) 

 
AG39 Exemplos de quando a entidade transferiu substancialmente 

todos os riscos e benefícios de propriedade são: 
(a) venda incondicional de ativo financeiro; 
(b) venda de ativo financeiro em conjunto com a opção de re-

comprar o ativo financeiro pelo seu valor justo no mo-
mento da recompra;  

(c) venda de ativo financeiro em conjunto com a opção de 
venda ou de compra que esteja profundamente “fora do 
dinheiro” (i.e., opção que está tão “fora do dinheiro” que é 
altamente improvável que passe a estar in the money antes 
de expirar). 

 
AG40 Exemplos de quando a entidade reteve substancialmente todos 

os riscos e benefícios de propriedade são: 
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(a) transação de venda e recompra em que o preço de recom-
pra é um preço fixo ou o preço de venda mais um retorno 
do financiador; 

(b) acordo de empréstimo de títulos; 
(c) venda de ativo financeiro em conjunto com um swap de 

retorno total que transfere a exposição ao risco do merca-
do de volta para a entidade; 

(d) venda de ativo financeiro em conjunto com a opção de 
venda ou de compra que esteja profundamente “dentro do 
dinheiro” (i.e., opção que está tão “dentro do dinheiro” 
que é altamente improvável que passe a estar “fora do di-
nheiro” antes de expirar); e 

(e) venda de contas a receber a curto prazo em que a entidade 
garante que compensa aquele que recebe a transferência 
por perdas de crédito que provavelmente vão ocorrer.  

 
AG41 Se a entidade determinar que, como resultado da transferência, 

ela transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios da 
propriedade do ativo transferido, ela não volta a reconhecer o 
ativo transferido em período futuro, a não ser que volte a ad-
quirir o ativo transferido em nova transação.  

 
 Avaliação da transferência do controle 
 
AG42 A entidade não reteve o controle de ativo transferido se aquele 

que recebe a transferência tiver capacidade prática para vender 
o ativo transferido. A entidade reteve o controle de ativo 
transferido se aquele que recebe a transferência não tiver ca-
pacidade prática para vender o ativo transferido. Aquele que 
recebe a transferência tem capacidade prática para vender o a-
tivo transferido se esse for negociado em mercado ativo por-
que aquele que recebe a transferência poderia recomprar o ati-
vo transferido no mercado se necessitar devolver o ativo à en-
tidade. Por exemplo, aquele que recebe a transferência pode 
ter capacidade prática para vender um ativo transferido se o a-
tivo transferido estiver sujeito a uma opção que permita à en-
tidade recomprá-lo, mas aquele que recebe a transferência po-
de obter imediatamente o ativo transferido no mercado se a 
opção for exercida. Aquele que recebe a transferência não tem 
capacidade prática para vender o ativo transferido se a entida-
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de retiver tal opção e aquele que recebe a transferência não 
pode obter imediatamente o ativo transferido no mercado se a 
entidade exercer a sua opção.  

 
AG43 Aquele que recebe a transferência tem capacidade prática para 

vender o ativo transferido só se puder vender o ativo transferi-
do na sua totalidade a um terceiro não relacionado e for capaz 
de exercer essa capacidade unilateralmente e sem impor res-
trições adicionais à transferência. A questão crítica é saber a-
quilo que aquele que recebe a transferência é capaz de fazer na 
prática e não quais os direitos contratuais que ele tem quanto 
àquilo que pode fazer com o ativo transferido ou quais as pro-
ibições contratuais que existem. Em especial:  
(a) um direito contratual de alienar o ativo transferido tem 

pouco efeito prático se não houver mercado para o ativo 
transferido; e 

(b) a capacidade para alienar o ativo transferido tem pouco 
efeito prático se não puder ser exercida livremente. Por 
essa razão:  

(i)  a capacidade daquele que recebe a transferência 
para alienar o ativo transferido deve ser indepen-
dente das ações de outros (i.e., deve ter capacida-
de unilateral); e 

(ii)  aquele que recebe a transferência deve ser capaz de 
alienar o ativo transferido sem precisar anexar à 
transferência condições restritivas ou “senões” (por 
exemplo, condições de serviço do ativo de emprés-
timo ou opção conferindo àquele que recebe a 
transferência o direito de recomprar o ativo). 

 

AG44 Se aquele que recebe a transferência tem pouca probabilidade 
de vender o ativo transferido não significa, em si mesmo, que 
aquele que transfere tenha retido o controle transferido. Con-
tudo, se a opção de venda ou a garantia impedir que aquele 
que recebe a transferência venda o ativo transferido, então a-
quele que transfere reteve o controle do ativo transferido. Por 
exemplo, se a opção de venda ou a garantia for suficientemen-
te valiosa, ela impede aquele que recebe a transferência de 
vender o ativo transferido porque ele, na prática, não venderia 
o ativo transferido a um terceiro sem anexar uma opção seme-
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lhante ou outras condições restritivas. Em vez disso, aquele 
que recebe a transferência ia deter o ativo transferido de forma 
a obter pagamentos segundo a garantia ou opção venda. Nes-
sas circunstâncias, aquele que transfere reteve o controle do 
ativo transferido. 

 

Transferências que se qualificam para desreconhecimento 
 

AG45 A entidade pode reter o direito a uma parte dos pagamentos de 
juros sobre os ativos transferidos como remuneração pela manu-
tenção desses ativos. A parte dos pagamentos de juros de que a 
entidade desistiria ao terminar ou transferir o contrato de manu-
tenção é alocada ao ativo de serviço ou passivo de serviço. A par-
te dos pagamentos de juros de que a entidade não desistiria é um 
strip só de juros a receber. Por exemplo, se a entidade não desis-
tiu de quaisquer juros na cessação ou transferência do contrato de 
manutenção, o spread de juros totais é um strip só de juros a re-
ceber. Com o fim de aplicar o item 27, os valores justos do ativo 
por serviço e o strip só de juros a receber são usados para alocar 
a quantia escriturada da conta a receber entre a parte do ativo que 
não é reconhecida e a parte que continua a ser reconhecida. Se 
não houver qualquer comissão de manutenção especificada ou se 
não esperar que a comissão a receber compense adequadamente 
a entidade pela manutenção, um passivo pela obrigação de manu-
tenção é reconhecido pelo valor justo. 

 

AG46 Ao mensurar os valores justos da parte que continua a ser reco-
nhecida e da parte que não é reconhecida com o fim de aplicar o 
item 27, a entidade aplica os requisitos de mensuração do valor 
justo enunciados na NBC TG 46, além do item 28. (2) 

 

Transferências que não se qualificam para desreconhecimento 
 

AG47 Segue-se a aplicação do princípio delineado no item 29. Se a 
garantia proporcionada pela entidade por perdas por não cum-
primento sobre o ativo transferido impedir o ativo transferido 
de ser desreconhecido porque a entidade reteve substancialmen-
te todos os riscos e benefícios da propriedade do ativo transferi-
do, o ativo transferido continua a ser conhecido na sua totalida-
de e a retribuição recebida é reconhecida como passivo. 
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Envolvimento continuado em ativo transferido 
 

AG48   Seguem-se exemplos de como a entidade mensura um ativo 
transferido e o passivo associado segundo o item 30. 

  

 Todos os ativos 
(a) Se uma garantia proporcionada por entidade para pagar 

perdas por não cumprimento sobre um ativo transferido 
impedir que este seja desreconhecido até ao ponto do en-
volvimento continuando, o ativo transferido na data da 
transferência é medido pelo menor de (i) a quantia escritu-
rada do ativo e (ii) a quantia máxima de retribuição rece-
bida pela transferência que a entidade poderia ser obriga-
da a reembolsar (a quantia de garantia). O passivo associ-
ado é inicialmente medido pela quantia de garantia mais o 
valor justo da garantia (que corresponde normalmente à 
retribuição recebida pela garantia). Posteriormente, o va-
lor justo inicial da garantia é reconhecido nos resultados 
em base de proporção temporal (ver a NBC TG 30 - Re-
ceitas) e o valor escriturado do ativo é reduzido por quais-
quer perdas no valor recuperável. 

 

 Ativos mensurados pelo custo amortizado 
(b) Se uma obrigação de opção de venda lançada por entidade 

ou se um direito de opção de compra mantido por entida-
de impedir um ativo transferido seja desreconhecido e a 
entidade medir o ativo transferido pelo custo amortizado, 
o passivo associado é medido pelo seu custo (i.e., a retri-
buição recebida) ajustado para a amortização de qualquer 
diferença entre esse custo e o custo amortizado do ativo 
financeiro na data de expiração da opção. Por exemplo, 
vamos supor que o custo amortizado e a quantia escritura-
da do ativo na data da transferência é $ 98 e que a retribu-
ição recebida é $ 95. O custo amortizado do ativo na data 
de exercício da opção será $ 100. A quantia escriturada i-
nicial do passivo associado é $ 95 e a diferença entre $ 95 
e $ 100 é reconhecida nos resultados usando o método dos 
juros efetivos. Se a opção for exercida, qualquer diferença 
entre a quantia escriturada do passivo associado e o preço 
de exercício é reconhecida no resultado. 
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 Ativos mensurados pelo valor justo  
(c) Se um direito decorrente de uma opção de compra manti-

do por entidade impedir que um ativo transferido seja des-
reconhecido e a entidade medir o ativo transferido pelo 
valor justo, o ativo continua a ser mensurado pelo seu va-
lor justo. O passivo associado é mensurado (i) pelo preço 
de exercício da opção menos o valor temporal da opção se 
a opção estiver in the money, ou (ii) pelo valor justo do a-
tivo transferido menos o valor temporal da opção se a op-
ção estiver out of the money. O ajuste e a mensuração do 
passivo associado qarante que a quantia escriturada líqui-
da do ativo e do passivo associado seja o valor justo do di-
reito da opção de compra. Por exemplo, se o valor justo 
do ativo subjacente for $ 80, o preço de exercício da op-
ção for $ 95 e o valor temporal da opção for $ 5, a quantia 
escriturada do passivo associado é $ 75 ($ 80 - $ 5) e a 
quantia escriturada do ativo transferido é $ 80 (i.e., o seu 
valor justo). 

 
(d) Se uma opção de venda lançada por entidade impedir que 

um ativo transferido seja desreconhecido e a entidade 
mensurar o ativo transferido pelo valor justo, o passivo 
associado é medido pelo preço de exercício da opção mais 
o valor temporal da opção. A mensuração do ativo pelo 
valor justo está limitada pelo menor do valor justo e do 
preço de exercício da opção porque a entidade não tem o 
direito de aumentar o valor justo do ativo transferido aci-
ma do preço de exercício da opção. Isso garante que a 
quantia escriturada líquida do ativo e do passivo associado 
seja o valor justo da obrigação da opção de venda. Por e-
xemplo, se o valor justo do ativo subjacente for $ 120, o 
preço de exercício da opção for $ 100 e o valor temporal 
da opção for $ 5, a quantia escriturada do passivo associa-
do é $ 105 ($ 100 + $ 5) e a quantia escriturada do ativo 
transferido é $ 100 (nesse caso, o preço de exercício da 
opção). 

(e) Se um collar, na forma de opção de compra comprada e 
de opção de venda lançada, impedir que um ativo transfe-
rido seja desreconhecido e a entidade medir o ativo pelo 
valor justo, ela continua a medir o ativo pelo valor justo. 



 1300 

O passivo associado é medido (i) pela soma do preço de 
exercício da compra do valor justo da opção de venda 
menos o valor temporal da opção de compra, se a opção 
de compra estiver “dentro do dinheiro” ou “no dinheiro”, 
ou (ii) pela soma do valor justo do ativo e do valor justo 
da opção de venda menos o valor temporal da opção de 
compra se a opção de compra estiver out of the money. O 
ajuste ao passivo associado garante que a quantia escritu-
rada líquida do ativo e o passivo associado seja o valor 
justo das opções detidas e lançadas pela entidade. Por e-
xemplo, se a entidade transfere um ativo financeiro que é 
medido pelo valor justo ao mesmo tempo em que compra 
uma opção de compra com um preço de exercício de $ 
120 e lança uma opção de venda com o preço de exercício 
de $ 80. Considere-se também que o valor justo do ativo é 
$ 100 na data da transferência. Os valores temporais da 
opção de venda e da opção de compra são, respectivamen-
te, $ 1 e $ 5. Nesse caso, a entidade reconhece um ativo de 
$ 100 (o valor justo do ativo) e um passivo de $ 96 [($ 
100 + $ 1) - $ 5]. Isso dá o valor do ativo líquido de $ 4, 
que é o valor justo das opções detidas e lançadas pela en-
tidade. 

 
Todas as transferências 

 
AG49  Na medida em que uma transferência de ativo financeiro não se 

qualifique para desreconhecimento, os direitos ou obrigações 
contratuais daquele que transfere, relacionados com a transfe-
rência não são contabilizados separadamente como derivativos 
se o reconhecimento tanto do derivativo como do ativo transfe-
rido ou do passivo decorrente da transferência resultar no reco-
nhecimento dos mesmos direitos ou obrigações duas vezes. Por 
exemplo, uma opção de compra retida por aquele que transfere 
pode impedir que a transferência de ativos financeiros seja con-
tabilizada como venda. Nesse caso, a opção de compra não é 
reconhecida separadamente como ativo derivativo. 

 
AG50  Na medida em que uma transferência de ativo financeiro não 

se qualifique para desreconhecimento, aquele que recebe a 
transferência não reconhece o ativo transferido como seu ati-
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vo. Ele desreconhece o dinheiro ou outra retribuição paga e 
reconhece uma conta a receber daquele que transfere. Se aque-
le que transfere tem tanto o dinheiro como a obrigação de re-
adquirir o controle da totalidade do ativo transferido por quan-
tia fixa (por exemplo, segundo acordo de recompra), aquela 
que recebe a transferência pode contabilizar a sua conta a re-
ceber como empréstimo ou conta a receber. 

  
Exemplos 

 
AG51 Os exemplos que se seguem ilustram a aplicação dos princí-

pios de desreconhecimento desta Norma. 
(a) acordos de recompra e empréstimos de títulos. Se um ati-

vo financeiro for vendido segundo um acordo de recom-
pra a preço fixo ou ao preço de venda mais o retorno do 
financiador ou se for emprestado segundo um acordo de 
devolução àquele que transfere, ele não é desreconhecido 
porque aquele que transfere retém substancialmente todos 
os riscos e benefícios da propriedade. Se aquele que rece-
be a transferência obtiver o direito de vender ou penhorar 
o ativo, aquele que transfere reclassifica o ativo no seu ba-
lanço geral, por exemplo, como ativo emprestado ou conta 
a receber de recompra; 

(b) acordos de recompra e empréstimos de títulos - ativos que 
são substancialmente os mesmos. Se um ativo financeiro 
for vendido segundo acordo de recompra o mesmo ou 
substancialmente o mesmo ativo a preço fixo ou ao preço 
de venda mais o retorno do vendedor ou se um ativo fi-
nanceiro for tomado ou dado como empréstimo segundo 
acordo de devolução do mesmo ou substancialmente o 
mesmo ativo àquele que transfere, ele não é desreconheci-
do porque aquele que transfere retém substancialmente 
todos os riscos e benefícios da propriedade; 

(c) acordos de recompra e empréstimos de títulos - direito de 
substituição. Se um acordo de recompra a um preço de re-
compra fixo ou a um preço igual ao preço de venda mais o 
retorno do vendedor, ou uma transação de empréstimo de 
títulos semelhante, proporcionar àquele que recebe a 
transferência o direito de substituir ativos que sejam se-
melhantes ao ativo transferido e tenham o valor justo igual 



 1302 

a este na data de recompra, o ativo vendido ou emprestado 
segundo a transação de recompra ou de empréstimo de tí-
tulos não é desreconhecido porque aquele que transfere 
retém substancialmente todos os riscos e benefícios da 
propriedade; 

(d) direito de recompra de primeira recusa pelo valor justo. Se 
a entidade vender um ativo financeiro e retiver apenas o 
direito de primeira recusa de recompra o ativo transferido 
pelo valor justo se aquele que recebe a transferência o 
vender posteriormente, a entidade desreconhece o ativo 
porque transferiu substancialmente todos o riscos e bene-
fícios da propriedade; 

(e) transação de venda simulada. A recompra de ativo finan-
ceiro pouco tempo depois de ter sido vendido é às vezes 
chamada de wash sale. Uma recompra dessas não exclui o 
desreconhecimento desde que a transação original satisfa-
ça os requisitos de desreconhecimento. Contudo, se um 
acordo de vender um ativo financeiro for celebrado simul-
taneamente com um acordo de recomprar o mesmo ativo a 
um preço fixo ou ao preço de venda mais o retorno do fi-
nanciador, então o ativo não é desreconhecido; 

(f) opções de venda e opções de compra que estão profunda-
mente in the money. Se um ativo financeiro transferido 
puder ser recebido de volta por aquele que transfere e a 
opção de compra estiver profundamente in the money, a 
transferência não se qualifica para desreconhecimento 
porque aquele que transfere reteve substancialmente todos 
os riscos e benefícios da propriedade. De forma similar, se 
o ativo financeiro puder ser entregue por aquele que rece-
beu a transferência e a opção de venda estiver profunda-
mente “dentro do dinheiro”, a transferência não se qualifi-
ca para desreconhecimento porque aquele que transfere 
reteve substancialmente todos os riscos e benefícios da 
propriedade; 

(g) opções de venda e opções de compra que estão profunda-
mente “fora do dinheiro” . Um ativo financeiro que é 
transferido sujeito apenas a opção de venda profundamen-
te “fora do dinheiro” mantida por aquele que recebe a 
transferência ou a opção de compra profundamente “fora 
do dinheiro” mantida por aquele que transfere é desreco-



 1303 

nhecido. Isso se deve ao fato de aquele que transfere ter 
transferido substancialmente todos os riscos e benefícios 
da propriedade; 

(h) ativo prontamente disponível sujeito à opção de compra 
que não está profundamente “dentro do dinheiro” nem pro-
fundamente “fora do dinheiro”. Se a entidade mantiver a 
opção de compra sobre um ativo que pode ser prontamente 
obtido no mercado e a opção não estiver profundamente in 
the money nem profundamente “fora do dinheiro”, o ativo é 
desreconhecido. Isso se deve ao fato de a entidade (i) não 
ter retido nem transferido substancialmente todos os riscos 
e benefícios da propriedade, e (ii) não ter retido o controle. 
Contudo, se o ativo não puder ser prontamente obtido no 
mercado, o desreconhecimento é excluído até o ponto da 
quantia do ativo que está sujeito à opção de compra porque 
a entidade reteve o controle do ativo; 

(i) um ativo não prontamente disponível sujeito à opção de 
venda lançada por entidade que não está profundamente 
“dentro do dinheiro” nem profundamente “fora do dinhei-
ro”. Se a entidade transferir um ativo financeiro que não 
seja prontamente disponível no mercado e lançar uma op-
ção de venda que não esteja profundamente “fora do di-
nheiro”, a entidade não retém, nem transfere substancial-
mente todos os riscos e benefícios da propriedade devido 
à opção de venda lançada. A entidade retém o controle do 
ativo se a opção de venda for suficientemente valiosa para 
evitar que aquele que recebe a transferência venda o ativo, 
caso em que o ativo continua a ser reconhecido até o pon-
to do envolvimento continuado daquele que transfere (ver 
item AG44). A entidade transfere o controle do ativo se a 
opção de venda não for suficientemente valiosa para evi-
tar que aquele que recebe a transferência venda o ativo, 
caso em que o ativo é desreconhecido; 

(j) ativo sujeito à opção de venda ou de compra pelo valor 
justo ou a acordo de recompra a prazo. A transferência de 
ativo financeiro que apenas esteja sujeito à opção de ven-
da ou de compra ou a acordo de recompra a prazo com 
preço de exercício ou de recompra igual ao valor justo do 
ativo financeiro no momento da recompra resulta no des-
reconhecimento devido à transferência de substancialmen-
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te todos os riscos e benefícios da propriedade; 
(k) opções de venda ou de compra liquidadas em dinheiro. A 

entidade avalia a transferência de ativo financeiro que es-
teja sujeito à opção de venda ou de compra ou a acordo de 
recompra a prazo que é liquidado pelo valor líquido em 
dinheiro para determinar se reteve ou transferiu substanci-
almente todos os riscos e benefícios da propriedade. Se a 
entidade não reteve substancialmente todos os riscos e be-
nefícios da propriedade do ativo transferido, ela determina 
se reteve o controle do ativo transferido. Que a opção de 
venda ou de compra ou o acordo de recompra a prazo seja 
liquidado pelo valor líquido em dinheiro não significa au-
tomaticamente que a entidade tenha transferido o controle 
(ver item AG44 e alíneas (g), (h) e (i) acima); 

(l) cláusula de remoção de contas. A cláusula de remoção de 
contas é uma opção (opção de compra) de recompra in-
condicional que confere à entidade o direito de reclamar 
ativos transferidos sujeito a algumas restrições. Desde que 
essa opção resulte em que a entidade não retenha nem 
transfira substancialmente todos os riscos e benefícios da 
propriedade, ela exclui o desreconhecimento apenas até o 
ponto da quantia sujeito à recompra (supondo-se que a-
quele que recebe a transferência não pode vender os ati-
vos). Por exemplo, se a quantia escriturada e os proventos 
da transferência de ativos de empréstimo for $ 100.000 e 
qualquer empréstimo individual puder ser recebido de vol-
ta, mas a quantia agregada de empréstimos que poderia 
ser recomprada não podia exceder $ 10.000, $ 90.000 dos 
empréstimos se qualificariam para desreconhecimento; 

(m)  opção de compra do tipo clean-up. A entidade, que pode 
ser aquela que transfere, que mantenha ativos transferidos 
pode deter uma opção de compra do tipo clean-up para 
comprar o restante dos ativos transferidos quando a quan-
tia dos ativos em circulação cai dentro de um nível especi-
ficado no qual o custo da manutenção desses ativos se 
torna oneroso em relação com os benefícios da manuten-
ção. Desde que uma clean-up call dessas resulte em que a 
entidade não retenha nem transfira substancialmente todos 
os riscos e benefícios da propriedade e que aquele que re-
cebe a transferência não possa vender os ativos, ela só ex-
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clui o desreconhecimento até o ponto da quantia dos ati-
vos que esteja sujeita à opção de compra; 

(n) participações subordinadas retidas e garantias de crédito. 
A entidade pode proporcionar àquele que recebe a transfe-
rência uma melhoria na qualidade do crédito mediante a 
subordinação de toda ou parte de sua participação retida 
no ativo transferido. Como alternativa, a entidade pode 
proporcionar àquele que recebe a transferência uma me-
lhoria na qualidade do crédito sob a forma de garantia de 
crédito que poderia ser ilimitada ou limitada a quantia es-
pecífica. Se a entidade retiver substancialmente todos os 
riscos e benefícios da propriedade do ativo transferido, o 
ativo continua a ser reconhecido na sua totalidade. Se a 
entidade retiver alguns, mas não substancialmente todos, 
os riscos e benefícios da propriedade e retiver o controle, 
o desreconhecimento é excluído até o ponto da quantia em 
dinheiro ou outros ativos que a entidade poderia ser obri-
gada a pagar; 

(o) swaps de retorno total. A entidade pode vender um ativo 
financeiro e celebrar um swap de retorno total com aquele 
que recebe a transferência, segundo o qual todos os fluxos 
de caixa de pagamento de juros decorrentes do ativo sub-
jacente são remetidos para a entidade em troca de paga-
mento fixo ou de pagamento de taxa variável e qualquer 
aumento ou redução no valor justo do ativo subjacente é 
absorvido pela entidade. Em tal caso, o desreconhecimen-
to da totalidade do ativo é proibido; 

(p)  swaps de taxas de juros. A entidade pode transferir àquele 
que recebe a transferência um ativo financeiro de taxa fixa 
e celebrar um swap de taxa de juros com aquele que rece-
be a transferência para receber uma taxa de juros fixa e 
pagar um taxa de juros variável com base na quantia no-
cional que seja igual à quantia do capital do ativo finan-
ceiro transferido. O swap de taxa de juros não exclui o 
desreconhecimento do ativo transferido desde que os pa-
gamentos sobre o swap não estejam condicionados por 
pagamentos a serem feitos sobre o ativo transferido. 

(q) amortização de swaps de taxas de juros. A entidade pode 
transferir ao cessionário um ativo financeiro de taxa fixa 
que é pago ao longo do tempo e celebrar com ele um swap 
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de taxa de juros com amortização para receber uma taxa 
de juros fixa e pagar uma taxa de juros variável com base 
em uma quantia nocional. Se a quantia nocional do swap 
for amortizada de forma que coincida com o saldo de 
principal do ativo financeiro transferido em qualquer pon-
to do tempo, o swap resultaria normalmente na retenção 
substancial, pela entidade do risco de pagamento anteci-
pado, e nesse caso a entidade continua a reconhecer a tota-
lidade do ativo transferido ou continua a reconhecer o ati-
vo transferido na proporção de seu envolvimento continu-
ado. Ao contrário, se a amortização do valor nocional do 
swap não estiver relacionada ao saldo de principal ativo 
transferido, esse swap não resultaria na rentenção, pela 
entidade, do risco de pagamento antecipado. Assim, não 
impediria o desreconhecimento do ativo transferido desde 
que os pagamentos sobre o swap não estejam condiciona-
dos aos pagamentos de juros do ativo transferido e que o 
swap não resulte na retenção pela entidade de quaisquer 
outros riscos e benefícios de propriedade significativos 
sobre o ativo transferido. 

 
AG52  Este item ilustra a aplicação da abordagem pelo envolvimento 

continuado quando o envolvimento continuado da entidade es-
tá em uma parte de um ativo financeiro. 

 
 Considere-se a entidade que tem uma carteira de empréstimos 

pagáveis antecipadamente cujo cupom e taxa efetiva de juros 
é de 10% e cuja quantia de capital e custo amortizado corres-
ponde a $ 10.000. A entidade realiza uma transação na qual, 
em troca de pagamento de $ 9.115, aquele que recebe a trans-
ferência obtém o direito a $ 9.000 de qualquer cobrança de 
capital mais juros resultantes a 9,5%. A entidade retém direi-
tos a $ 1.000 de quaisquer cobranças de capital mais juros re-
sultantes a 10%, mais o spread em excesso de 0,5% das res-
tantes $ 9.000 do capital. As cobranças de pagamentos anteci-
pados são alocadas entre a entidade e aquele que recebe a 
transferência na proporção de 1:9, mas quaisquer não cum-
primentos são deduzidos dos juros da entidade de $ 1.000 até 
que esses juros sejam esgotados. O valor justo dos emprésti-
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mos na data da transação corresponde a $ 10.100 e o valor jus-
to estimado do spread em excesso de 0,5% é $ 40. 

 

 A entidade determina que transferiu alguns riscos e benefícios 
de propriedade significativos (por exemplo, risco de pagamen-
to antecipado significativo), mas também reteve alguns riscos 
e benefícios de propriedade significativos (devido aos seus ju-
ros retidos subordinado) e reteve o controle. Aplica, portanto, 
a abordagem pelo envolvimento continuado. 

 

 Para aplicar esta Norma, a entidade analisa a transação como 
(a) retenção de juros retidos totalmente proporcionais a $ 
1.000, e como (b) subordinação desses juros retidos para pro-
porcionar um aumento de crédito àquele que recebe a transfe-
rência por perdas de crédito. 

 

 A entidade calcula que $ 9.090 (90% de $ 10.100) da retribui-
ção recebida de $ 9.115 representa a retribuição por parte to-
talmente proporcional de 90%. O restante da retribuição rece-
bida ($ 25) representa a retribuição recebida por ter subordi-
nado os seus juros retidos para proporcionar um aumento de 
crédito àquele que recebe a transferência por perdas de crédi-
to. Além disso, o spread em excesso de 0,5% representa a re-
tribuição recebida pelo aumento de crédito. Em conformidade, 
a retribuição total recebida pela melhoria na qualidade do cré-
dito corresponde a $ 65 ($ 25 + $ 40). 

 

 A entidade calcula o ganho ou a perda com a venda da parte 
de 90% dos fluxos de caixa. Presumindo que os valores justos 
separados da parte de 90% transferida e da parte de 10% retida 
não estão disponíveis na data da transferência, a entidade alo-
ca a quantia escriturada do ativo de acordo com o item 28, 
como segue: 

 

  Valor justo (*)  Porcentagem  Quantia escri-
turada 

Parte transferida  9.090  90%  9.000 
Parte retida  1.010  10%  1.000 
Total  10.100    10.000 

 
(*) A NBC TG 38 (R1) excluiu a palavra “estimado” do quadro. 
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 A entidade calcula o seu ganho ou perda com a venda da parte 
de 90% dos fluxos de caixa deduzindo a quantia escriturada 
alocada da parte transferida na retribuição recebida, i.e., $ 90 
($ 9.090 – $ 9.000). A quantia escriturada da parte retida pela 
entidade é $ 1.000. 

 

 Além disso, a entidade reconhece o envolvimento continuado 
que resulta da subordinação dos seus juros retidos por perdas 
de crédito. Em conformidade, ela reconhece o ativo de $ 1.000 
(a quantia máxima dos fluxos de caixa que não receberia com 
a subordinação) e o passivo associado de $ 1.065 (que é a 
quantia máxima dos fluxos de caixa que não receberia com a 
subordinação, i.e., $ 1.000 mais o valor justo da subordinação 
de $ 65). 

 

 A entidade usa toda a informação acima para contabilizar a 
transação como segue: 

 

        Débito        Crédito 

Ativo original  -  9.000 
Ativo reconhecido relativo à subordinação ou partici-
pação residual 

 1.000  - 

Ativo relativo à retribuição recebida sob a forma de 
spread excedente 

 40  - 

Resultado (ganho com a transferência)  -  90 
Passivo  -  1.065 
     
Dinheiro recebido  9.115  - 
Total  10.155  10.155 

 

 Imediatamente após a transação, a quantia contabilizada do 
ativo corresponde a $ 2.040, composta por $ 1.000 que repre-
sentam o custo alocado da parte retida e $ 1.040 que represen-
tam o envolvimento continuado adicional da entidade resul-
tante da subordinação dos seus juros retidos por perdas de 
crédito (que inclui o spread em excesso de $ 40). 

 
 Em períodos posteriores, a entidade reconhece a retribuição 

recebida pelo aumento de crédito ($ 65) em base de proporção 
temporal, acrescenta juros sobre o ativo reconhecido usando o 
método dos juros efetivos e reconhece qualquer perda por re-
dução ao valor recuperável de ativos de crédito sobre os ativos 
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reconhecidos. Como exemplo, considere-se que, no ano se-
guinte, há a perda por redução ao valor recuperável de ativos 
de crédito nos empréstimos subjacentes de $ 300. A entidade 
reduz o seu ativo reconhecido em $ 600 ($ 300 relacionadas 
com os seus juros retidos e $ 300 relacionadas com o envol-
vimento continuado adicional que resulta da subordinação dos 
seus juros retidos por perdas de crédito) e reduz o seu passivo 
reconhecido em $ 300. O resultado líquido é o débito no resul-
tado por perda por redução ao valor recuperável de ativos de 
crédito de $ 300. 

 
 Compra ou venda regular de ativo financeiro  

 (item 38) 
 
AG53 A compra ou venda regular de ativos financeiros é reconheci-

da usando a contabilização pela data de negociação ou a con-
tabilização pela data de liquidação, conforme descrito nos i-
tens AG55 e AG56. O método usado é aplicado consistente-
mente para todas as compras e vendas de ativos financeiros 
que pertençam à mesma categoria de ativos financeiros defi-
nida no item 9. Para essa finalidade, os ativos que são manti-
dos para negociação formam uma categoria separada dos ati-
vos mensurados pelo valor justo por meio dos resultados. 

 
AG54 O contrato que exija ou permita a liquidação de forma líquida 

da alteração no valor do contrato não é um contrato regular. 
Em vez disso, um contrato desses é contabilizado como deri-
vativo no período entre a data de negociação e a data de liqui-
dação. 

 
AG55 A data de negociação é a data em que a entidade se compro-

mete a comprar ou vender um ativo. A contabilização pela da-
ta de negociação refere-se (a) ao reconhecimento de ativo a 
ser recebido e do passivo a ser pago por ele na data de negoci-
ação, e (b) ao desreconhecimento de ativo que seja vendido, 
ao reconhecimento de qualquer ganho ou perda no momento 
da alienação e ao reconhecimento de conta a receber do com-
prado pelo pagamento na data de negociação. De forma geral, 
os juros só começam a se acumular sobre o ativo e passivo 



 1310 

correspondente após a data de liquidação, quando se transmitir 
o título. 

 
AG56 A data de liquidação é a data em que o ativo é entregue à ou 

pela entidade. A contabilização pela data de liquidação refere-
se (a) ao reconhecimento de ativo no dia em que é recebido 
pela entidade, e (b) ao desreconhecimento de ativo e ao reco-
nhecimento de qualquer ganho ou perda no momento da alie-
nação no dia em que é entregue pela entidade. Quando é apli-
cada a contabilização pela data de liquidação, a entidade con-
tabiliza qualquer alteração no valor justo do ativo a ser recebi-
do durante o período entre data de negociação e a data de li-
quidação da mesma forma que contabiliza o ativo adquirido. 
Em outras palavras, a alteração no valor não é reconhecida pa-
ra ativos contabilizados pelo custo ou pelo custo amortizado; é 
reconhecida nos resultados para ativos classificados como ati-
vos financeiros pelo valor justo por meio do resultado; e é re-
conhecida como outros resultados abrangentes para ativos 
classificados como disponíveis para venda. 

 
 Desreconhecimento de passivo financeiro (itens 39 a 42) 

 
AG57 Um passivo financeiro (ou parte dele) extingue-se quando o 

devedor: 
 
(a) liquida o passivo (ou parte dele) pagando ao credor, nor-

malmente, com dinheiro, outros ativos financeiros, bens 
ou serviços; ou  

(b) fica legalmente isento da responsabilidade primária pelo 
passivo (ou parte dele), seja por processo de lei, seja pelo 
credor. (Se o devedor deu uma garantia, essa condição 
pode ainda ser satisfeita.) 

 
AG58 Se o emitente de instrumento de dívida recompra esse instru-

mento, a dívida é extinta mesmo se o emitente for um corretor 
desse instrumento ou pretender revendê-lo no curto prazo. 

 
AG 59  O pagamento a um terceiro, incluindo um truste (às vezes 

chamado “anulação da dívida em substância”), não liberta, por 
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si mesmo, o devedor da sua obrigação primária ao credor, na 
ausência de isenção legal. 

 
AG60 Se o devedor paga a um terceiro para assumir a obrigação e 

notifica o seu credor de que o terceiro assumiu a sua obriga-
ção de dívida, o devedor não desreconhece a obrigação de dí-
vida a não ser que a condição do item AG57(b) seja satisfeita. 
Se o devedor paga a um terceiro para assumir a obrigação e 
obtém isenção legal do seu credor, ele extinguiu a dívida. 
Contudo, se o devedor concorda em fazer pagamentos sobre a 
dívida ao terceiro ou diretamente ao credor original, ele reco-
nhece a nova obrigação de dívida para com o terceiro. 

 
AG61 Embora a liberação legal, quer judicialmente quer pelo credor, 

resulte no desreconhecimento de passivo, a entidade pode reco-
nhecer o novo passivo se os critérios de desreconhecimento dos 
itens 15 a 37 não forem satisfeitos quanto aos ativos financeiros 
transferidos. Se esses critérios não são satisfeitos, os ativos 
transferidos não são desreconhecidos, e a entidade reconhece o 
novo passivo relacionado com os ativos transferidos. 

 
AG62 Para a finalidade do item 40, os termos são substancialmente 

diferentes se o valor presente descontado dos fluxos de caixa 
de acordo com os novos termos, incluindo quaisquer comis-
sões pagas líquidas de quaisquer comissões recebidas e des-
contadas usando a taxa efetiva de juros original, for pelo me-
nos 10% diferente do valor presente descontado dos fluxos de 
caixa restantes do passivo financeiro original. Se a troca de 
instrumentos de dívida ou a modificação dos termos for con-
tabilizada como extinção, quaisquer custos ou comissões in-
corridas são reconhecidos como parte do ganho ou perda no 
momento da extinção. Se a troca ou modificação não for con-
tabilizada como extinção, quaisquer custos ou comissões in-
corridos ajustam a quantia escriturada do passivo e são amor-
tizados durante o termo restante do passivo modificado. 

 
AG63 Em alguns casos, o credor libera o devedor da obrigação pre-

sente de fazer pagamentos, mas o devedor assume a obrigação 
de garantia de pagar se a parte que assume a responsabilidade 
primária não cumprir. Nessa circunstância o devedor: 
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(a) reconhece o novo passivo financeiro baseado no valor jus-
to da sua obrigação quanto à garantia; e 

(b) reconhece o ganho ou a perda com base na diferença entre 
(i) quaisquer proventos pagos e (ii) a quantia escriturada 
do passivo financeiro original menos o valor justo do no-
vo passivo financeiro. 

 

Mensuração (itens 43 a 70) 
  

Mensuração inicial de ativos e de passivos financeiros (item 
43) 

 

AG64 O valor justo de instrumento financeiro no reconhecimento 
inicial é normalmente o preço da transação (i.e., o valor 
justo da contraprestação dada ou recebida; ver também a 
NBC TG 46 e o item AG76). Contudo, se parte da retribui-
ção dada ou recebida corresponder a algo diferente do ins-
trumento financeiro, a entidade deve mensurar o valor justo 
do instrumento financeiro. Por exemplo, o valor justo de 
empréstimo ou conta a receber a longo prazo que não inclua 
juros pode ser mensurado como o valor presente de todos 
os futuros recebimentos de dinheiro descontados, usando a 
taxa de juros corrente do mercado para um instrumento se-
melhante (similar à moeda, ao prazo, ao tipo de taxa de ju-
ros e a outros fatores) com uma avaliação de crédito seme-
lhante. Qualquer quantia adicional emprestada é um gasto 
ou uma redução do rendimento a não ser que se qualifique 
para reconhecimento como qualquer outro tipo de ativo. (2) 

 

AG65 Se a entidade originar um empréstimo com taxa de juros dife-
rente do mercado (por exemplo, 5% quando a taxa de mercado 
para empréstimos semelhantes é de 8%), e receber uma taxa 
de entrada como retribuição, a entidade reconhece o emprés-
timo pelo seu valor justo, i.e., líquido da comissão que recebe. 
A entidade acrescenta o desconto aos resultados usando o mé-
todo de taxa efetiva de juros. 

 

 Mensuração posterior de ativos financeiros (itens 45 e 46) 
 

AG66 Se o instrumento financeiro que foi previamente reconhecido 
como ativo financeiro for mensurado pelo valor justo e o seu 
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valor justo cair abaixo de zero, é um passivo financeiro de a-
cordo com o item 47. 

 

AG67 O seguinte exemplo ilustra a contabilização de custos de tran-
sação na mensuração inicial e posterior de ativo financeiro 
disponível para venda. Um ativo é adquirido por $ 100 mais 
uma comissão de compra de $ 2. Inicialmente, o ativo é reco-
nhecido por $ 102. A data de relato financeiro seguinte ocorre 
um dia depois, quando o preço de mercado cotado do ativo é $ 
100. Se o ativo fosse vendido, seria paga uma comissão de $ 
3. Nessa data, o ativo é medido a $ 100 (sem considerar a pos-
sível comissão de venda) e a perda de $ 2 é reconhecida em 
outros resultados abrangentes. Se o ativo financeiro disponível 
para venda tiver pagamentos fixos ou determináveis, os custos 
de transação são amortizados nos resultados usando o método 
dos juros efetivo. Se o ativo financeiro disponível para venda 
não tiver pagamentos fixos ou determináveis, os custos de 
transação serão reconhecidos nos resultado quando o ativo for 
desreconhecido ou ficar com perda no valor recuperável. 

 

AG68 Os instrumentos que sejam classificados como empréstimos e 
contas a receber são medidos pelo custo amortizado sem con-
siderar a intenção da entidade de mantê-los até o vencimento. 

 

 Considerações sobre a mensuração pelo valor justo 
 (itens 48 e 49) 
 

AG69 Eliminado. (2) 

 

AG70 Eliminado. (2) 
 

AG71 Eliminado. (2) 
 

AG72 Eliminado. (2) 
 
AG73 Eliminado. (2) 
 
AG74 Eliminado. (2) 
 

AG75 Eliminado. (2) 
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AG76 A melhor evidência do valor justo de instrumento financei-
ro no reconhecimento inicial é normalmente o preço de 
transação (i.e., o valor justo da contraprestação dada ou re-
cebida, ver também a NBC TG 46). Se a entidade determi-
nar que o valor justo no reconhecimento inicial difere do 
preço da transação, como mencionado no item 43A, a enti-
dade deve contabilizar o instrumento nessa data como se-
gue: 
(a) para a mensuração exigida pelo item 43, se o valor justo 

for evidenciado por preço cotado em mercado ativo para 
ativo ou passivo idênticos (ou seja, informações de Nível 
1) ou com base em técnica de avaliação que usa apenas 
dados de mercados observáveis. A entidade deve reconhe- 
cer a diferença entre o valor justo no reconhecimento 
inicial e o preço da transação no resultado do período; 

(b) em todos os outros casos, para a mensuração exigida pelo 
item 43, ajustado para adiar a diferença entre o valor jus-
to no reconhecimento inicial e o preço da transação. Após 
o reconhecimento inicial, a entidade deve reconhecer que 
a diferença diferida como resultado somente na extensão 
em que ela surge a partir da mudança de fator (incluindo 
o tempo) que os participantes do mercado devem levar 
em conta ao precificar o preço do ativo ou passivo. (2) 

 

AG76A A mensuração posterior do ativo financeiro ou do passivo 
financeiro e o reconhecimento posterior dos ganhos e perdas 
devem ser consistentes com os requisitos desta Norma. (2) 

 

AG77  Eliminado. (2) 

 

AG78  Eliminado. (2) 
 

AG79 Eliminado. (2) 
 

Sem mercado ativo: instrumento patrimonial 
 

AG80 O valor justo de investimentos em instrumentos patrimoniais 
próprios que não tenham preço cotado nem mercado ativo pa-
ra instrumento idêntico (ou seja, informações de Nível 1) e em 
derivativos que estejam ligados ao instrumento patrimonial 
próprio e devam ser liquidados pela entrega dele (ver itens 
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46(c) e 47) é confiavelmente mensurado se (a) a variabilidade 
no intervalo de mensurações razoáveis do valor justo não for 
significativa para esse instrumento ou (b) as probabilidades 
das várias estimativas dentro desse intervalo puderem ser ra-
zoavelmente avaliadas e usadas para mensurar o valor justo. (2) 

 

AG81 Há muitas situações em que a variabilidade no intervalo de 
mensurações razoáveis do valor justo de investimentos em 
instrumentos patrimoniais próprios que não tenham preço co-
tado em mercado ativo para instrumento idêntico (ou seja, in-
formações de Nível 1) e em derivativos que estejam ligados a 
instrumento patrimonial e devam ser liquidados pela entrega 
dele (ver itens 46(a) e 47) é provavelmente insignificante. É 
normalmente possível mensurar o valor justo de ativo finan-
ceiro que a entidade tenha adquirido de parte externa. Contu-
do, se o intervalo de mensurações razoáveis do valor justo for 
significativo e as probabilidades das várias estimativas não 
puderem ser razoavelmente avaliadas, a entidade é impedida 
de mensurar o instrumento pelo valor justo. (2) 

 

(a) AG82 Eliminado. (2) 
 

Ganhos e perdas (itens 55 a 57) 
 

AG83  A entidade aplica a NBC TG 02 – Efeitos das Mudanças nas 
Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis a 
ativos financeiros e passivos financeiros que sejam itens mo-
netários de acordo com a NBC TG 02 e estejam denominados 
em moeda estrangeira. De acordo com a NBC TG 02, qual-
quer ganho e perda em moeda estrangeira relativo a ativos 
monetários e passivos monetários é reconhecido no resultado. 
Uma exceção é um item monetário que é designado como ins-
trumento de cobertura ou na cobertura de fluxo de caixa (ver 
itens 95 a 101) ou na cobertura de investimento líquido (ver 
item 102). Para a finalidade de reconhecer ganhos e perdas em 
moeda estrangeira de acordo com a NBC TG 02, um ativo fi-
nanceiro monetário disponível para venda é tratado como se 
fosse escriturado pelo custo amortizado na moeda estrangeira. 
Em harmonia com isso, para esse tipo de ativo financeiro, as 
diferenças de câmbio resultantes de alterações no custo amor-
tizado são reconhecidas no resultado e outras alterações na 
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quantia escriturada são reconhecidas de acordo com o item 
55(b). No caso dos ativos financeiros disponíveis para venda 
que não sejam itens monetários de acordo com a NBC TG 02 
(por exemplo, instrumentos patrimoniais), o ganho ou a perda 
que é reconhecido diretamente como outros resultados abran-
gentes de acordo com o item 55(b) inclui qualquer componen-
te em moeda estrangeira relacionado. Se houver relação de 
hedge entre um ativo monetário não derivativo e um passivo 
monetário não derivativo, as alterações no componente em 
moeda estrangeira desses instrumentos financeiros são reco-
nhecidas no resultado. 

 
Perda por redução ao valor recuperável de ativos e perda por 
não recebimento de ativo financeiro  
(itens 58 a 70) 

 
Ativos financeiros escriturados pelo custo amortizado  
(itens 63 a 65) 

 
AG84 A perda por redução ao valor recuperável de ativos de ativo 

financeiro escriturados pelo custo amortizado é medido usan-
do a taxa efetiva de juros original do instrumento financeiro 
porque descontar à taxa de juros do mercado corrente iria, 
com efeito, impor a mensuração do valor justo sobre ativos fi-
nanceiros que são de outro modo medidos pelo custo amorti-
zado. Se os termos de empréstimo, de conta a receber ou de 
investimento mantido até o vencimento forem renegociados 
ou de outra forma modificados devido a dificuldades financei-
ras do mutuário ou do emitente, a perda por redução ao valor 
recuperável de ativos é medido usando a taxa efetiva de juros 
original antes da modificação dos termos. Os fluxos de caixa 
relacionados com contas a receber a curto prazo não são des-
contados se o efeito do desconto for imaterial. Se um emprés-
timo, uma conta a receber ou um investimento mantido até o 
vencimento tiver taxa de juros variáveis, a taxa de desconto 
para medir qualquer perda por redução ao valor recuperável de 
ativos segundo o item 63 é a taxa efetiva de juros corrente de-
terminada de acordo com o contrato. Um método prático é o 
credor medir a perda por redução ao valor recuperável de ati-
vos de ativo financeiro escriturado pelo custo amortizado na 
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base do valor justo de instrumento, usando o preço de merca-
do observável. O cálculo do valor presente de fluxos de caixa 
futuros estimados de ativo financeiro garantido reflete os flu-
xos de caixa que podem resultar da execução menos os custos 
da obtenção e da venda da garantia, quer a execução menos os 
custos da obtenção e da venda da garantia, quer a execução se-
ja provável, quer não. 

 
AG85  O processo de estimar a perda por redução ao valor recuperá-

vel de ativos considera todas as exposições ao crédito e não 
apenas aquelas de baixa qualidade de crédito. Por exemplo, se 
a entidade usar um sistema interno de classificação de crédito, 
ela considera todas as classificações de crédito e não apenas 
aquelas que refletem uma grave deterioração de crédito. 

AG86  O processo de estimar a quantia de perda por redução ao valor 
recuperável de ativos pode resultar tanto numa única quantia 
como num intervalo de possíveis quantias. Neste último caso, 
a entidade reconhece a perda por redução ao valor recuperável 
de ativos igual à melhor estimativa dentro do intervalo(*) le-
vando em conta todas as informações relevantes disponíveis 
antes das demonstrações contábeis serem emitidas quanto às 
condições existentes na data do balanço geral. 

 
 (*) A NBC TG 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingen-

tes, item 39 contém diretrizes sob como determinar a melhor estimativa em 
uma faixa de possíveis resultados. 

 
AG87  Com o objetivo de avaliação coletiva da perda por redução ao 

valor recuperável de ativos, os ativos financeiros são agrupa-
dos de acordo com características de risco de crédito seme-
lhantes que são indicativas da capacidade do devedor de pagar 
todas as quantias devidas de acordo com os termos contratuais 
(por exemplo, na base de avaliação de risco de crédito ou de 
processo de classificação que considere o tipo de ativo, o se-
tor, a localização geográfica, o tipo de garantia, o atraso no 
pagamento e outros fatores relevantes). As características es-
colhidas são relevantes para a estimativa dos fluxos de caixa 
futuros para grupos de tais ativos por serem indicativas da ca-
pacidade do devedor de pagar todas as quantias devidas de a-
cordo com os termos contratuais dos ativos a serem avaliados. 
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Contudo, as probabilidades de perda e outras estatísticas de 
perda diferem ao nível de grupo entre (a) ativos que tenham 
sido individualmente avaliados quanto à perda por redução ao 
valor recuperável de ativos, concluindo-se que não estão com 
perda por redução ao valor recuperável de ativos, e (b) ativos 
que não tenham sido individualmente avaliados quanto à per-
da por redução ao valor recuperável de ativos, com o resultado 
de que uma quantia diferente de perda por redução ao valor 
recuperável de ativos pode ser exigida. Se a entidade não tiver 
um grupo de ativos com características de risco semelhantes, 
não realiza a avaliação adicional. 

 
AG88 As perdas por redução ao valor recuperável de ativos reconhe-

cidas em base de grupo representam um passo intermediário 
dependente da identificação de perdas por redução ao valor 
recuperável de ativos em ativos individuais do grupo de ativos 
financeiros que são coletivamente avaliados quanto à perda 
por redução ao valor recuperável de ativos. Assim que houver 
informação que identifique especificamente perdas em ativos 
de grupo que estejam individualmente com perda por redução 
ao valor recuperável de ativos, esses ativos são removidos do 
grupo. 

 
AG89 Os fluxos de caixa futuros em grupo de ativos financeiros que 

sejam coletivamente avaliados quanto à perda por redução ao 
valor recuperável de ativos são estimados com base na experi-
ência de perdas históricas para ativos com características de 
risco de crédito semelhantes às do grupo. As entidades que 
não tenham experiência de perdas específicas da entidade ou 
suficiente experiência usam a experiência de grupos pares pa-
ra grupos comparáveis de ativos financeiros. A experiência de 
perdas históricas é ajustada com base nos dados observáveis 
correntes para refletir os efeitos de condições correntes que 
não afetaram o período no qual se baseia a experiência de per-
das históricas e para remover os efeitos de condições no perí-
odo histórico que não existem correntemente. As estimativas 
de alterações nos fluxos de caixa futuros refletem e são dire-
cionalmente consistentes com as alterações nos dados obser-
váveis relacionados de período a período (como alterações nas 
taxas de desemprego, nos preços de imóveis, nos preços de 
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mercadorias, no estado dos pagamentos ou em outros fatores 
que sejam indicativos de perdas incorridas no grupo e da sua 
magnitude). A metodologia e as suposições usadas para esti-
mar fluxos de caixa futuros são revistas regularmente para re-
duzir qualquer diferença entre as estimativas de perda e a ex-
periência efetiva de perda.  

 
AG90 Como exemplo da aplicação do item AG89, a entidade pode 

determinar, com base na experiência histórica, que uma das 
causas principais do não pagamento de empréstimo por cartão 
de credito é a morte do mutuário. A entidade pode observar 
que a taxa de mortes se manteve inalterada de um ano para o 
seguinte. Porém, alguns dos mutuários do grupo de emprésti-
mos por cartão de crédito da entidade podem ter falecido nes-
se ano, indicando que a perda por redução ao valor recuperá-
vel de ativos ocorreu em relação a esses empréstimos, mesmo 
que, no final do ano, a entidade ainda não tenha conhecimento 
da morte desses mutuários. Seria apropriado que a perda por 
redução ao valor recuperável de ativos fosse reconhecida com 
relação a essas perdas “incorridas, mas não relatadas”. Contu-
do, não seria apropriado reconhecer a perda por redução ao 
valor recuperável de ativos para mortes que se espera que o-
corram em período futuro, porque o acontecimento de perda 
necessário (a morte do mutuário) ainda não ocorreu. 

 
AG91 Ao usar taxas de perdas históricas na estimativa de fluxos de 

caixa futuros, é importante que a informação a respeito das ta-
xas de perdas históricas seja aplicada a grupos que sejam defi-
nidos de forma consistente com os grupos relativamente aos 
quais as taxas de perdas históricas foram observadas. Assim, o 
método usado deve permitir que cada grupo seja associado à 
informação a respeito da experiência de perdas passadas em 
grupos de ativos com características de risco de crédito seme-
lhantes e dados observáveis relevantes que reflitam as condi-
ções correntes. 

 
AG92 Abordagens baseadas em fórmulas ou métodos estatísticos 

podem ser usadas para determinar as perdas por redução ao 
valor recuperável de ativos em grupo de ativos financeiros 
(por exemplo, para empréstimos de menor saldo) desde que 
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sejam consistentes com os requisitos dos itens 63 a 65 e AG87 
a AG91. Qualquer modelo usado deve incorporar o efeito do 
valor temporal do dinheiro, considerar os fluxos de caixa de 
toda a vida restante de ativo (e não apenas do ano seguinte), 
considerar a idade dos empréstimos no alcance da carteira e 
não originar uma perda por redução ao valor recuperável de 
ativos no reconhecimento inicial de ativo financeiro. 

 
 Rendimento de juros após reconhecimento de perda por redu-

ção ao valor recuperável de ativos 
 
AG93 Uma vez que um ativo financeiro ou um grupo de ativos fi-

nanceiros semelhantes tenha sido reduzido como resultado de 
perda por redução ao valor recuperável de ativos, o rendimen-
to de juros é daí em diante reconhecido usando a taxa de juros 
usada para descontar os fluxos de caixa futuros para a finali-
dade de medir a perda por redução ao valor recuperável de a-
tivos.  

 
Hedge (itens 71 a 102) 

 
Instrumentos de hedge 
(itens 72 a 77) 
 
Instrumentos que se qualificam 
(itens 72 e 73) 
 

AG94 A potencial perda com uma opção que a entidade subscreva 
pode ser significativamente superior ao potencial ganho em 
valor de posição relacionada. Em outras palavras, uma opção 
lançada não é eficaz na redução da exposição ao resultado do 
objeto de hedge. Portanto, uma opção lançada não se qualifica 
como instrumento de hedge, a não ser que seja designada co-
mo compensação de opção comprada, incluindo uma que este-
ja incorporada noutro instrumento financeiro (por exemplo, 
uma opção de compra lançada usada para fazer o hedge de 
passivo resgatável). Em contraste, uma opção comprada tem 
potenciais ganhos iguais ou superiores às perdas e, portanto, 
tem o potencial para reduzir a exposição ao resultado devido a 
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alterações nos valores justos ou fluxos de caixa. Assim, pode 
se qualificar como instrumento de hedge.  

 
AG95 O investimento mantido até o vencimento escriturado pelo 

custo amortizado pode ser designado como instrumento de 
hedge em hedge de risco cambial. 

 
AG96 O investimento em instrumento patrimonial que não tenha 

preço cotado em mercado ativo para instrumento idêntico (ou 
seja, informações de Nível 1) é escriturado pelo valor justo 
porque o seu valor justo, de outro modo, não pode ser confia-
velmente mensurado ou um derivativo que esteja ligado a ele 
deva ser liquidado mediante entrega de instrumento patrimo-
nial (ver itens 46(c) e 47) que não pode ser indicado como ins-
trumento de hedge. (2) 

 
AG97 O instrumento patrimonial da própria entidade não são ativos 

financeiros nem passivos financeiros da entidade e, portanto, 
não podem ser designados como instrumentos de hedge. 

 
Objeto de hedge 
(itens 78 a 84) 
 
Itens que se qualificam  
(itens 78 a 80) 

 
AG98 Um compromisso firme para adquirir um negócio em combi-

nação de negócios não pode ser objeto de hedge, exceto quan-
to ao risco cambial, porque os outros riscos a serem cobertos 
não podem ser especificamente identificados e medidos. Esses 
outros riscos são riscos gerais do negócio. 

 
AG99 O investimento pelo método da equivalência patrimonial não 

pode ser objeto de hedge em hedge de valor justo porque o 
método da equivalência patrimonial reconhece nos resultados 
a parte do investidor nos resultados da coligada, em vez de al-
terações no valor justo do investimento. Por razão similar, o 
investimento em controlada consolidada não pode ser objeto 
de hedge em hedge de valor justo porque a consolidação reco-
nhece no resultado o lucro da controlada, em vez de alterações 
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no valor justo do investimento. O hedge de investimento lí-
quido em operação no exterior é diferente porque é um hedge 
da exposição à moeda estrangeira e não um hedge de valor 
justo da alteração no valor do investimento.  

 
AG99A O item 80 declara que, nas demonstrações contábeis consoli-

dadas, o risco cambial de transação intragrupo prevista e alta-
mente provável pode ser considerado objeto de hedge em 
hedge de fluxos de caixa, desde que a transação seja denomi-
nada em moeda que não a moeda funcional da entidade parti-
cipante na transação e que o risco cambial venha a afetar os 
resultados consolidados. Para esse fim, a entidade pode ser 
uma matriz, uma controlada, uma coligada, uma joint venture 
ou uma filial. Caso o risco cambial de transação intragrupo 
prevista não afete o resultado consolidado, essa operação in-
tragrupo não pode ser considerada objeto de hedge. Esse é 
normalmente o caso para pagamentos de royalties, pagamento 
de juros ou dos encargos de gestão entre os membros do 
mesmo grupo, exceto se existir uma transação externa relacio-
nada. No entanto, caso o risco cambial de operação intragrupo 
prevista venha a afetar o resultado consolidado, a transação in-
tragrupo pode ser considerada objeto de hedge. Um exemplo 
dessa situação consiste em vendas previstas ou em compras 
previstas de elementos do estoque entre membros do mesmo 
grupo, caso haja uma venda posterior de elementos do estoque 
a uma parte externa ao grupo. Similarmente, a venda intragru-
po prevista de instalações produtivas e de equipamentos da 
entidade do grupo que os produziu a uma entidade do grupo 
que utiliza nas suas operações essas instalações e equipamen-
tos pode afetar o resultado consolidado. Isso pode ocorrer, por 
exemplo, devido ao fato de as instalações e os equipamentos 
virem a ser amortizados pela entidade compradora e o mon-
tante reconhecido inicialmente relativamente às instalações e 
aos equipamentos pode se alterar caso a transação intragrupo 
prevista seja denominada em moeda que não a moeda funcio-
nal da entidade compradora. 

 
AG99B Caso o hedge de operação intragrupo prevista se qualifique 

para contabilidade de hedge, quaisquer ganhos ou perdas re-
conhecidos diretamente como outros resultados abrangentes, 
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de acordo com o item 95(a), são reclassificados em resultado 
no mesmo período ou períodos em que o risco cambial da o-
peração objeto de hedge afetar o resultado consolidado.  

 
AG99BA. A entidade pode designar todas as mudanças nos fluxos 

de caixa ou no valor justo de item protegido em relaciona-
mento de cobertura. Além disso, a entidade pode designar 
apenas mudanças nos fluxos de caixa ou no valor justo de 
instrumento de hedge com preço acima ou abaixo do de-
terminado ou outra variável (risco unilateral). O valor in-
trínseco do instrumento de cobertura de opção comprada 
(supondo-se que tenha os mesmos termos principais do ris-
co indicado), mas não o seu valor temporal, reflete um ris-
co unilateral no item protegido. Por exemplo, a entidade 
pode designar a variabilidade dos resultados de fluxos de 
caixa futuros resultantes do aumento de preço de compra 
prevista em uma commodity. Nessa situação, apenas perdas 
de fluxo de caixa resultantes do aumento no preço acima 
do nível especificado devem ser designadas. O risco prote-
gido não inclui o valor temporal da opção comprada, pois o 
valor temporal não é um componente da transação prevista 
que afeta o resultado (item 86(b)) (3) 

 
 Designação de itens financeiros como objeto de hedge  
 (itens 81 e 81A) 
 
AG99C Se uma parte dos fluxos de caixa de ativo ou passivo financei-

ro é designada como objeto de hedge, essa parte designada 
deve ser inferior ao fluxo de caixa total do ativo ou do passi-
vo. Por exemplo, no caso de passivo cuja taxa efetiva de juros 
fica abaixo da LIBOR, a entidade não pode designar (a) uma 
parte do passivo igual ao capital mais os juros da LIBOR e (b) 
uma parte residual negativa. Contudo, a entidade pode desig-
nar todos os fluxos de caixa da totalidade do ativo financeiro 
ou passivo financeiro como objeto de hedge e pô-los sob hed-
ge apenas em relação a um único risco específico (por exem-
plo, apenas para alterações que sejam atribuíveis a alterações 
na taxa LIBOR). Por exemplo, no caso de passivo financeiro 
cuja taxa efetiva de juros seja 100 pontos base abaixo da taxa 
LIBOR, a entidade pode designar como objeto de hedge a to-
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talidade do passivo (ou seja, o capital mais os juros à taxa 
LIBOR menos 100 pontos base) e por a alteração sob hedge 
no valor justo ou nos fluxos de caixa da totalidade do passivo 
que seja atribuível a alterações na taxa LIBOR. A entidade 
também pode escolher uma taxa de hedge diferente de um pa-
ra um de forma a melhorar a eficácia do hedge, como descrito 
no item AG100.  

 
AG99D Além disso, se um instrumento financeiro de taxa fixa for 

colocado sob hedge algum tempo depois da sua origem e as 
taxas de juros tiverem mudado no meio-tempo, a entidade po-
de designar parte igual à taxa de referência que seja superior à 
taxa contratual paga pela posição. A entidade poder fazer isso 
desde que a taxa de referência seja inferior à taxa efetiva de ju-
ros calculada pela suposição de que a entidade havia comprado 
o instrumento no dia que ela designou a posição coberta pela 
primeira vez. Por exemplo, suponha que a entidade origina um 
ativo financeiro de taxa fixa de $ 100 com a taxa efetiva de ju-
ros de 6% enquanto que a taxa LIBOR está a 4%. Começa a por 
esse ativo sob hedge algum tempo depois quando a taxa LIBOR 
subiu para 8% e o valor justo do ativo desceu para $ 90. A enti-
dade calcula que, se tivesse comprado o ativo na data em que o 
primeiro o designou como posição coberta pelo seu valor justo 
de $ 90, o rendimento efetivo teria sido de 9,5%. Visto que a 
LIBOR é inferior a esse rendimento efetivo, a entidade pode 
designar parte da LIBOR de 8% que consiste parcialmente nos 
fluxos de caixa dos juros contratuais e parcialmente na diferen-
ça entre o valor justo corrente (ou seja, $ 90) e a quantia reem-
bolsável no vencimento (ou seja, $ 100). 

 

AG99E. O item 81 permite que a entidade indique algo diferente de 
toda a variação do valor justo ou a variabilidade dos fluxos de 
caixa de instrumento financeiro. Por exemplo: 
(a) todos os fluxos de caixa de instrumento financeiro podem 

ser indicados para mudanças nos fluxos de caixa ou no valor 
justo atribuíveis a alguns (mas não todos os) riscos; ou 

(b) alguns dos (mas não todos os) fluxos de caixa de instru-
mento financeiro podem ser indicados para mudanças 
nos fluxos de caixa ou no valor justo atribuíveis a todos 
ou a apenas alguns riscos (ou seja, uma “parcela” dos 
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fluxos de caixa do instrumento financeiro pode ser indi-
cada para mudanças atribuíveis a todos ou a apenas al-
guns riscos). (2) 

 

AG99F. Para serem elegíveis para contabilização de hedge, os riscos e 
parcelas indicados devem constituir componentes separadamente 
identificáveis do instrumento financeiro, e mudanças nos fluxos 
de caixa ou no valor justo de todo o instrumento financeiro de-
correntes de mudanças nos riscos e nas parcelas indicados devem 
ser mensuráveis de forma confiável. Por exemplo: 
(a) para um instrumento financeiro de taxa fixa protegida 

contra mudanças no valor justo atribuíveis a mudanças na 
taxa de juros livre de riscos ou na taxa de juros de 
referência, a taxa de juros livre de riscos ou de referência 
é normalmente considerada como sendo tanto um compo- 
nente separadamente identificável do instrumento finan- 
ceiro quanto mensurável de forma confiável; 

(b) a inflação não é separadamente identificável e mensurá- 
vel de forma confiável e não pode ser designada como 
risco ou parcela de instrumento financeiro, a menos que 
os requisitos da alínea (c) sejam atendidos; 

(c) a parcela de inflação contratualmente especificada dos 
fluxos de caixa de título de dívida reconhecido indexado à 
inflação (supondo-se que não haja a exigência de contabili- 
zação separada de derivativo embutido) é separadamente 
identificável e mensurável de forma confiável desde que 
outros fluxos de caixa do instrumento não sejam afetados 
pela parcela de inflação. (2) 

 
Designação de itens não financeiros como objeto de hedge 
 (item 82) 

 
AG100  As alterações no preço de ingrediente ou de componente de 

ativo não financeiro ou de passivo não financeiro não têm, de 
forma geral, efeito previsível e separadamente mensurável no 
preço do item, que seja comparável ao efeito de, por exemplo, 
uma alteração nas taxas de juros do mercado ou no preço da 
obrigação. Assim, um ativo não financeiro ou um passivo não 
financeiro só é uma posição coberta na sua totalidade ou para 
risco cambial. Se existir diferença entre os termos do instru-
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mento de hedge e a posição coberta (como no hedge da previ-
são de compra de café do Brasil usando contrato a prazo para 
comprar café da Colômbia em termos de outro modo seme-
lhante), a relação de hedge pode, contudo, qualificar-se como 
relação de hedge, desde que todas as condições do item 88 se-
jam satisfeitas, incluindo que se espera que o hedge seja alta-
mente eficaz. Para essa finalidade, a quantia do instrumento 
de hedge pode ser superior ou inferior à da posição coberta se 
isso melhorar a eficácia da relação de hedge. Por exemplo, 
pode ser efetuada a análise de regressão para estabelecer um 
relacionamento estatístico entre a posição coberta (por exem-
plo, transação em café do Brasil) e o instrumento de hedge 
(por exemplo, transação em café da Colômbia). Se existir um 
relacionamento estatístico entre as duas variáveis (ou seja, en-
tre os preços unitários do café brasileiro e do café colombia-
no), pode ser usado o declive da linha de regressão para esta-
belecer a taxa de hedge que vai maximizar a eficácia esperada. 
Por exemplo, se o declive da linha de regressão corresponder 
a 1,02, uma taxa de hedge baseada em 0,98 unidades de posi-
ções cobertas para 1,00 quantidade do instrumento de hedge 
maximiza a eficácia esperada. Contudo, a relação de hedge 
pode resultar em ineficácia que é reconhecida nos resultados 
durante o prazo da relação de hedge. 

 
Designação de grupos de itens como objeto de hedge 
(itens 83 e 84) 

 
AG101  O hedge de posição líquida global (por exemplo, o líquido de 

todos os ativos de taxa fixa e passivos de taxa fixa com ven-
cimentos semelhantes), em vez de uma posição coberta espe-
cífica, não se qualifica para contabilidade de hedge. Contudo, 
praticamente o mesmo efeito sobre o resultado da contabilida-
de de hedge para esse tipo de relação de hedge pode ser alcan-
çado designando como a posição coberta parte dos itens sub-
jacentes. Por exemplo, se um banco tiver $ 100 de ativos e $ 
90 de passivos com riscos e condições de natureza semelhante 
e colocar sob hedge a exposição líquida de $ 10, ele pode de-
signar $ 10 desses ativos como a posição coberta. Essa desig-
nação pode ser usada se tais ativos e passivos forem instru-
mentos de taxa fixa, caso em que é hedge de valor justo, ou se 
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forem instrumentos de taxa variável, caso em que é hedge de 
fluxo de caixa. De forma similar, se a entidade tiver compro-
misso firme para efetuar uma compra em moeda estrangeira 
de $ 100 e compromisso firme para efetuar uma venda em 
moeda estrangeira de $ 90, ela pode cobrir a quantia líquida de 
$ 10 adquirindo um derivativo e designando-o como instru-
mento de hedge associado a $ 10 do compromisso firme de 
compra de $ 100. 

 
Contabilidade de hedge  
(itens 85 a 102) 

 
AG102  Um exemplo de hedge de valor justo é o hedge da exposição 

a alterações no valor justo de instrumento de dívida de taxa fi-
xa em consequência de alterações nas taxas de juros. Tal hed-
ge poderia ser celebrado pelo emitente ou pelo detentor. 

 
AG103  Um exemplo de hedge de fluxo de caixa é o uso de swap para 

alterar a dívida de taxa flutuante para dívida de taxa fixa (ou 
seja, hedge de transação futura em que os fluxos de caixa futu-
ros a serem cobertos são os pagamentos de juros futuros). 

 
AG104  Um hedge de compromisso firme (por exemplo, hedge da 

alteração no preço do combustível relacionada com compro-
misso contratual não reconhecido de serviço público de eletri-
cidade para comprar combustível a um preço fixo) é um hedge 
de exposição a uma alteração no valor justo. Assim, um hedge 
desses é um hedge de valor justo. Contudo, segundo o item 
87, um hedge de risco cambial de compromisso firme pode al-
ternativamente ser contabilizado como hedge de fluxo de cai-
xa. 

 
Avaliação da eficácia do hedge 

 
AG105  Um hedge só é considerado altamente eficaz se ambas as 

condições seguintes forem satisfeitas: 
(a) No início do hedge e em períodos posteriores, espera-se 

que o hedge seja altamente eficaz em alcançar alterações 
de compensação no valor justo ou nos fluxos de caixa a-
tribuíveis ao risco coberto durante o período para o qual o 
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hedge foi designado. Essa expectativa poder ser demons-
trada de várias formas, incluindo uma comparação das al-
terações passadas no valor justo ou nos fluxos de caixa da 
posição coberta que sejam atribuíveis ao risco coberto 
com as alterações passadas no valor justo ou nos fluxos de 
caixa do instrumento de hedge, ou pela demonstração de 
elevada correlação estatística entre o valor justo ou os flu-
xos de caixa da posição coberta e os do instrumento de 
hedge. A entidade pode escolher uma taxa de hedge dife-
rente de um para um a fim de melhorar a eficácia do hed-
ge, como descrito no item AG100. 

(b) Os resultados reais do hedge estão dento do intervalo de 
80 a 125%. Por exemplo, se os resultados reais forem tais 
que a perda no instrumento de hedge corresponder a $ 120 
e o ganho nos instrumentos de caixa corresponder a $ 100, 
a compensação pode ser medida por 120/100, que é 120%, 
ou por 100/120, que é 83%. Nesse exemplo, supondo que 
o hedge satisfaz a condição da alínea (a), a entidade con-
cluiria que o hedge tem sido altamente eficaz. 

 
AG106  A eficácia é avaliada, no mínimo, no momento em que a enti-

dade elabora as suas demonstrações contábeis anuais ou in-
termediárias. 

 
AG107  Esta Norma não especifica um método único para avaliar a 

eficácia de hedge. O método que a entidade adotar para avaliar 
a eficácia do hedge depende da sua estratégia de gestão do ris-
co. Por exemplo, se a estratégia de gestão do risco da entidade 
for a de ajustar a quantia do instrumento de hedge periodica-
mente para refletir as alterações na posição coberta, a entidade 
precisa demonstrar que se espera que o hedge seja altamente 
eficaz somente durante o período até que a quantia do instru-
mento de hedge seja novamente ajustada. Em alguns casos, a 
entidade adota métodos diferentes para tipos diferentes de 
hedge. A documentação da entidade da sua estratégia de hed-
ge inclui os seus procedimentos para avaliar a eficácia. Esses 
procedimentos tratam de se a avaliação inclui todo o ganho ou 
a perda em instrumento de hedge ou se o valor temporal do 
instrumento é ou não excluído. 
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AG107A Se a entidade põe sob hedge menos de 100% da exposição 
da posição, como 85%, ela deve designar a posição coberta 
como sendo de 85% da exposição e deve medir a ineficácia 
com base na mudança naquela exposição designada de 85%. 
Contudo, quando põe sob hedge a exposição designada de 
85%, a entidade pode usar uma taxa de hedge diferente de um 
para um se isso melhorar a eficácia esperada do hedge, con-
forme explicado no item AG100. 

 
AG108  Se as principais condições do instrumento de hedge e do ativo 

coberto, passivo, compromisso firme ou transação prevista al-
tamente provável forem as mesmas, as alterações no valor jus-
to e nos fluxos de caixa atribuíveis ao risco que está sendo 
posto sob hedge podem compensar completamente umas às 
outras, tanto quando o hedge for celebrado como depois. Por 
exemplo, um swap de taxa de juros provavelmente será um 
hedge eficaz se as quantias nocional e de capital, o prazo, as 
datas de reprecificação, as datas dos recebimentos e pagamen-
tos de juros e de capital, e a base de mensuração das taxas de 
juros forem os mesmos para o instrumento de hedge e para a 
posição coberta. Além disso, um hedge de altamente provável 
compra prevista de mercadoria com um contrato a prazo pode 
ser altamente eficaz se: 
(a) o contrato a prazo for relativo à compra da mesma quanti-

dade da mesma mercadoria na mesma data e localização 
que a compra prevista sob hedge; 

(b) o valor justo do contrato a prazo no início for zero; e 
(c) a alteração no desconto ou no prêmio sobre o contrato a 

prazo for excluída da avaliação da eficácia e reconhecida 
nos resultados ou a alteração nos fluxos de caixa espera-
dos da transação prevista altamente provável se basear no 
preço a prazo da mercadoria. 

 

AG109  Às vezes, o instrumento de hedge compensa apenas parte do 
risco coberto. Por exemplo, o hedge não é totalmente eficaz se o 
instrumento de hedge e a posição coberta forem demonstrados 
em moedas diferentes que não se movam em paralelo. Além dis-
so, o hedge de risco da taxa de juros usando um derivativo não é 
completamente eficaz se parte da alteração no valor justo do de-
rivativo for atribuível ao risco de crédito de contraparte.  
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AG110  Para se qualificar para contabilidade de hedge, o hedge tem de se 
relacionar com um risco específico identificado e designado, e 
não meramente com os riscos comerciais gerais da entidade, e 
em última análise tem de afetar os resultados da entidade. O hed-
ge de risco de obsolescência de ativo físico ou de risco de expro-
priação de propriedade por parte de governo não é elegível para 
contabilidade de hedge; a eficácia não pode ser medida porque 
esses riscos não são mensuráveis com confiabilidade. 

 

AG110A. O item 74(a) permite que a entidade segregue o valor intrínse-
co e o valor temporal de contrato de opção e indique como ins-
trumento de proteção apenas a mudança no valor intrínseco do 
contrato de opção. Essa indicação pode resultar em relação de 
proteção perfeitamente efetiva na obtenção da compensação de 
mudanças nos fluxos de caixa atribuíveis ao risco unilateral pro-
tegido de transação prevista, se os termos principais da transação 
prevista e do instrumento de hedge forem os mesmos. (2) 

 

AG110B. Se a entidade indicar uma opção comprada, em sua totalida-
de, como instrumento de proteção de risco unilateral decorren-
te de transação prevista, a relação de proteção não é perfeita-
mente efetiva. Isso porque o prêmio pago pela opção inclui o 
valor temporal e, como previsto no item AG99BA, o risco 
unilateral indicado não inclui o valor temporal da opção. Por-
tanto, nessa situação, não há nenhuma compensação entre os 
fluxos de caixa relacionados ao valor temporal do prêmio da 
opção pago e o risco protegido indicado. (2) 

 

AG111  No caso de risco de taxa de juros, a eficácia do hedge pode 
ser avaliada elaborando um quadro de vencimentos de ativos e 
passivos financeiros que mostre a exposição à taxa de juros lí-
quida para cada período temporal, desde que a exposição lí-
quida esteja ligada a um ativo ou passivo específico (ou um 
grupo específico de ativos ou passivos, ou parte específica de-
les) dando origem à exposição líquida, e a eficácia do hedge 
seja avaliada face a esse ativo ou passivo. 

 

AG112  Ao avaliar a eficácia de hedge, a entidade considera normal-
mente o valor temporal do dinheiro. A taxa de juros fixa sobre 
a posição coberta não precisa corresponder exatamente à taxa 
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de juros fixa sobre um swap designado como hedge de valor 
justo. Nem a taxa de juros variável sobre um ativo ou passivo 
que se transforme em juros precisa ser a mesma que a taxa de 
juros variável sobre um swap designado como hedge de fluxo 
de caixa. O valor justo de swap deriva das suas regularizações 
líquidas. As taxas fixas e variáveis sobre um swap podem ser 
alteradas sem afetar a regularização líquida se ambas forem al-
teradas pela mesma quantia. 

 

AG113  Se a entidade não cumprir os critérios de eficácia de hedge, a 
entidade descontinua a contabilidade de hedge desde a última 
data em que a conformidade com a eficácia de hedge foi de-
monstrada. Contudo, se a entidade identificar o acontecimento 
ou a alteração nas circunstâncias que levaram a relação de 
hedge a não satisfazer os critérios de eficácia, e demonstrar 
que o hedge foi eficaz antes da ocorrência do acontecimento 
ou da alteração nas circunstâncias, a entidade descontinua a 
contabilidade de hedge a partir da data do acontecimento ou 
da alteração nas circunstâncias. 

 

AG113A. Para que não restem dúvidas, os efeitos da 
substituição da contraparte original, com uma contraparte 
de compensação e fazer as mudanças associadas, 
conforme descrito nos itens 91(a)(ii) e 101(a)(ii), devem 
ser refletidos na mensuração do instrumento de hedge e, 
portanto, na avaliação e na mensuração da efetividade do 
hedge. (3) 

 

Contabilidade de hedge de valor justo para hedge de carteira 
de risco de taxa de juros 

  

AG114  Para um hedge de valor justo do risco de taxa de juros associ-
ado a uma carteira de ativos financeiros ou passivos financei-
ros, a entidade satisfaz os requisitos desta Norma se cumprisse 
os procedimentos definidos nas alíneas (a) a (i) e nos itens 
AG115 a AG132 a seguir: 
(a) como parte do seu processo de gestão do risco, a entidade 

identifica a carteira de itens cujo risco de taxa de juros 
pretenda cobrir. A carteira pode compreender apenas ati-
vos, apenas passivos ou ativos e passivos. A entidade po-
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de identificar duas ou mais carteiras (por exemplo, a enti-
dade pode agrupar os seus ativos disponíveis para venda 
em carteiras separadas), caso em que aplica a orientação 
adiante a cada carteira separadamente; 

(b) a entidade analisa a carteira em períodos de tempo de re-
precificação com base nas datas de reprecificação espera-
das, em vez de contratuais. A análise em períodos de tem-
po de reprecificação pode ser efetuada de várias formas, 
incluindo a programação de fluxos de caixa nos períodos 
em que se espera que ocorram, ou a programação de quan-
tias nocionais de capital em todos os períodos até o mo-
mento em que se espera que a reprecificação ocorra; 

(c) com base nessa análise, a entidade decide a quantia que 
pretende por sob hedge. A entidade designa como posição 
coberta a quantia de ativos ou passivos (mas não a quantia 
líquida) da carteira identificada igual à quantia que pre-
tende designar como estando coberta. Essa quantia tam-
bém determina a mensuração de porcentagem usada para 
testar a eficácia em harmonia com o item AG126(b);  

(d) a entidade designa o risco de taxa de juros que está pondo 
sob hedge. Esse risco pode ser parte do risco de taxa de 
juros em cada um dos itens na posição coberta, como taxa 
de juros de referência (por exemplo, a taxa LIBOR); 

(e) a entidade designa um ou mais instrumentos de hedge pa-
ra cada período de reprecificação; 

(f) usando as designações feitas nas alíneas (c) a (e) acima, a 
entidade avalia, no início e em períodos posteriores, se es-
pera que o hedge seja altamente eficaz durante o período 
para o qual o hedge esteja designado;  

(g) periodicamente, a entidade mede a alteração no valor justo 
da posição coberta (como designado na alínea (c)) que é 
atribuível ao risco coberto (como designado na alínea (d), 
com base nas datas esperadas de reprecificação determi-
nadas na alínea (b). Desde que se determine realmente que 
o hedge foi altamente eficaz quando avaliado usando o 
método documentado da entidade de avaliação da eficá-
cia, a entidade reconhece a alteração no valor justo da po-
sição coberta como ganho ou perda no resultado e em du-
as linhas de itens no balanço geral, como descrito no item 
89A. A alteração no valor justo não precisa ser alocada a 
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ativos ou passivos individuais; 
(h) a entidade mede a alteração no valor justo do instrumento 

de hedge (como designado em (e)) e reconhece-a como 
ganho ou perda no resultado. O valor justo do instrumento 
de hedge é reconhecido como ativo ou passivo no balan-
ço; 

(i)  qualquer ineficácia é reconhecida no resultado como a di-
ferença entre a alteração no valor justo mencionado em 
(g) e o mencionado em (h). 

 

AG115  Essa abordagem está descrita adiante em mais detalhes. A 
abordagem deve ser aplicada apenas ao hedge de valor justo 
do risco de taxa de juros associado à carteira de ativos finan-
ceiros ou passivos financeiros. 

 

AG116  A carteira identificada no item AG114(a) pode conter ativos e 
passivos. Como alternativa, pode se tratar de carteira contendo 
apenas ativos, ou apenas passivos. A carteira é usada para de-
terminar a quantia dos ativos ou passivos que a entidade pre-
tende cobrir. Contudo, a carteira não é ela mesma designada 
como objeto de hedge. 

 
AG117  Ao aplicar o item AG114(b), a entidade determina a data de 

reprecificação esperada de item como a mais antiga das datas 
em que se espera que o item atinja o vencimento ou a repreci-
ficação de acordo com as taxas de mercado. As datas de re-
precificação esperadas são estimadas no início do hedge e du-
rante o prazo do hedge, com base na experiência histórica e 
em outras informações disponíveis, incluindo informações e 
expectativas relativas a taxas de pagamento antecipado, taxas 
de juros e à interação entre ambas. As entidades que não te-
nham experiência específica da entidade ou suficiente experi-
ência usam a experiência de grupos pares para instrumentos 
financeiros comparáveis. Essas estimativas são revistas perio-
dicamente e atualizadas à luz da expectativa. No caso de item 
de taxa fixa que seja pagável antecipadamente, a data de re-
precificação esperada é a data em que se espera que o item se-
ja pago antecipadamente, a menos que seja reprecificado de 
acordo com as taxas de mercado em data anterior. Para um 
grupo de itens semelhantes, a análise em períodos com base 
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nas datas de reprecificação esperadas pode tomar a forma de 
alocação uma percentagem do grupo, em vez de itens indivi-
duais, para cada período. A entidade pode aplicar outras me-
todologias para essas finalidades de alocação. Por exemplo, 
pode usar um multiplicador da taxa de pagamento antecipado 
para alocar empréstimos amortizáveis a períodos baseados em 
datas de reprecificação esperadas. Contudo, a metodologia pa-
ra esse tipo de alocação deve estar de acordo com os procedi-
mentos e objetivos de gestão do risco da entidade. 

 
AG118  Como exemplo da designação definida no item AG114(c), se, 

em período de reprecificação particular, a entidade estimar 
que possui ativos de taxa fixa de $ 100 e passivos de taxa fixa 
de $ 80 e decidir cobrir toda a posição líquida de $ 20, ela de-
signa como ativos de posição coberta na quantia de $ 20 (parte 
dos ativos). A designação é expressa como uma “quantia de 
moeda” (por exemplo, quantia de dólares, euros, libras ou 
rands) em vez de ativos individuais. Segue-se que todos os a-
tivos (ou passivos) dos quais a quantia coberta é retirada – ou 
seja, todos os $ 100 de ativos no exemplo acima – devem ser: 
(a) itens cujo valor justo se altera em resposta às alterações na 

taxa de juros a ser coberta; e 
(b) itens que poderiam ter sido qualificados para contabilida-

de de hedge de valor justo se tivessem sido designados pa-
ra ficar individualmente sob hedge. Em especial, visto que 
a Norma especifica que o valor justo de passivo financeiro 
com característica de demanda (como depósitos à vista e 
alguns tipos de depósitos programados) não é inferior à 
quantia pagável à vista, descontada da primeira data em 
que se poderia exigir que a quantia fosse paga, esse item 
não se qualifica para contabilidade de hedge de valor justo 
para qualquer período além do período mais curto em que 
o detentor pode exigir pagamento. No exemplo acima, a 
posição coberta é uma quantia de ativos. Assim, esses 
passivos não são parte da posição coberta designada, mas 
são usados pela entidade para determinar a quantia do ati-
vo que é designada sob hedge. Se a posição que entidade 
queria deixar sob hedge era uma quantia de passivos, a 
quantia que representa a posição coberta designada deve 
ser retirada de passivos de taxa fixa em vez de passivos 
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que se pode exigir que a entidade reembolse em período 
mais curto, e a mensuração de percentagem usada para 
avaliar a eficácia de hedge em harmonia com o item 
AG126(b) seria calculada como percentagem desses ou-
tros passivos. Por exemplo, digamos que a entidade esti-
ma que, em determinado período de reprecificação, ela fi-
xou os passivos em $ 100, incluindo $ 40 de depósitos à 
vista e $ 60 de passivos sem característica de demanda, a 
$ 70 de ativos de taxa fixa. Se a entidade decidir colocar 
sob hedge toda a posição líquida em $ 30, ela designa os 
passivos de posições cobertas de $ 30 ou 50% dos passi-
vos sem características de demanda. 

 

AG119  A entidade também cumpre os outros requisitos de designa-
ção e documentação definidos no item 88(a). Para um hedge 
da carteira de risco de taxa de juros, essa designação e docu-
mentação especificam a política da entidade para todas as va-
riáveis que são usadas para identificar a quantia que é posta 
sob hedge e a forma como a eficácia é medida, incluindo o se-
guinte: 
(a) quais os ativos e passivos que devem ser incluídos no 

hedge da carteira e a base a ser usada para removê-los da 
carteira; 

(b) como a entidade estima as datas de reprecificação, inclu-
indo as suposições de taxa de juros subjacentes às estima-
tivas de taxas de pagamento antecipado e a base para alte-
rar essas estimativas. O mesmo método é usado tanto para 
as estimativas iniciais feitas no momento em que um ativo 
ou passivo é incluído na carteira protegida como para 
qualquer revisão posterior dessas estimativas; 

(c) o número e a duração dos períodos de reprecificação;  
(d) a frequência com que a entidade vai testar a eficácia e 

qual dos dois métodos do item AG126 ela usará;  
(e) a metodologia usada pela entidade para determinar a 

quantia de ativos ou passivos que é designada como posi-
ção coberta e, em harmonia com isso, a medida de percen-
tagem usada quando a entidade testa a eficácia usando o 
método descrito no item AG126(b); 

(f) quando a entidade testa a eficácia usando o método descrito 
no item AG126(b), se ela vai testar a eficácia para cada perí-
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odo de reprecificação individualmente, para todos os perío-
dos em agregado ou usando alguma combinação dos dois. 
 

 As políticas especificadas ao designar e documentar a relação 
do hedge devem estar de acordo com os procedimentos e obje-
tivos de gestão do risco da entidade. Não devem ser feitas al-
terações arbitrárias nas políticas. Elas devem ser justificadas 
com base nas condições do mercado e em outros fatores em 
que devem ser fundadas e consistentes com os procedimentos 
e objetivos de gestão do risco da entidade.  

 

AG120  O instrumento de hedge mencionado no item AG114(e) pode 
ser derivativo único ou uma carteira de derivativos, todos con-
tendo exposição ao risco de taxa de juros coberto designado 
no item G114(d) (por exemplo, carteira de swaps de taxa de 
juros, todos contendo exposição à taxa LIBOR). Esse tipo de 
carteira de derivativos pode conter posições de risco que se 
compensam. Contudo, pode não incluir opções lançadas ou 
opções lançadas líquidas, porque a Norma não permite que 
tais opções sejam designadas como instrumento de hedge (ex-
ceto quando a opção lançada é designada como compensação 
por opção comprada). Se o instrumento de hedge cobrir a 
quantia designada no item AG114(c) por mais de um período 
de reprecificação, ele é alocado a todos os períodos que cobrir. 
Contudo, a totalidade do instrumento de hedge deve ser aloca-
da a esses períodos de reprecificação porque a Norma não 
permite que a relação de hedge seja designada apenas para 
parte do período durante o qual o instrumento de hedge se 
mantém em circulação.  

 
AG121  Quando a entidade mede alteração no valor justo de item 

pagável antecipadamente e de acordo com o item AG114(g), 
uma alteração nas taxas de juros afeta o valor justo do item 
pagável antecipadamente de duas formas: afeta o valor justo 
dos fluxos de caixa contratuais e o valor justo da opção de pa-
gamento antecipado que está contida em item pagável anteci-
padamente. O item 81 da Norma permite que a entidade de-
signe parte de ativo financeiro ou passivo financeiro, que par-
tilhem exposição comum ao risco, como posição coberta, des-
de que a eficácia possa ser medida. Para itens sujeitos a paga-
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mento antecipado, o item 81A permite que isso seja feito de-
signando-se a posição coberta nos termos da mudança do va-
lor justo atribuível às mudanças na taxa de juros designada 
com base nas datas de reprecificação esperadas, em vez de 
contratuais. Contudo, o efeito que mudanças na taxa de juros 
de hedge têm sobre essas datas esperadas de reprecificação 
deve ser incluído ao determinar a mudança no valor justo da 
posição coberta. Assim, se as datas esperadas de reprecifica-
ção forem revisadas (p.ex., para refletir uma mudança nos pa-
gamentos antecipados esperados), ou se as data reais de repre-
cificação diferirem do esperado, surge ineficácia como descri-
ta no item AG126. Ao contrário, mudanças nas datas espera-
das de reprecificação que (a) claramente surgem devido a fato-
res alheios à taxa de juros de hedge, (b) não têm relação com a 
taxa de juros de hedge e (c) podem ser confiavelmente separa-
das de mudanças atribuíveis à taxa de juros de hedge (p.ex., 
mudanças nas taxas de pagamento antecipado que claramente 
surjam de mudança em fatores demográficos ou regulamentos 
fiscais em vez de mudanças nas taxas de juros) são excluídas 
ao determinar a mudança no valor justo da posição coberta, 
porque não são atribuíveis ao risco coberto. Se houver incerte-
za quanto ao fator que originou a mudança nas datas esperadas 
de reprecificação ou a entidade não puder separar confiavel-
mente as mudanças que se originaram da taxa de juros de 
hedge daquelas que se originaram de outros fatores, se atribui-
rá a alteração a mudanças na taxa de juros de hedge.  

 
AG122  A Norma não especifica as técnicas usadas para determinar a 

quantia mencionada no item AG114(g), a saber, a alteração no 
valor justo da posição coberta que é atribuível ao risco cober-
to. Se forem usadas técnicas estatísticas ou outra estimativa 
para essa mensuração, a gerência deve esperar que o resultado 
se aproxime muito do que seria obtido pela mensuração de to-
dos os ativos ou passivos individuais que constituem a posição 
coberta. Não é apropriado presumir que as alterações no valor 
justo da posição coberta sejam iguais às alterações no valor do 
instrumento de hedge.  

 
AG123  O item 89A exige que, se a posição coberta para um período 

de reprecificação particular for um ativo, a alteração no seu 
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valor seja apresentada em linha de item separada dentro dos 
ativos. Pelo contrário, se a posição coberta para um período de 
reprecificação particular for um passivo, a alteração no seu va-
lor é apresentada em linha de item separada dentro dos passi-
vos. Essas são as linhas de itens separadas mencionadas no i-
tem AG114(g). Não é exigida a alocação específica a ativos 
(ou passivos) individuais. 

 
AG124  O item AG114(i) afirma que a ineficácia resulta até o ponto 

em que a alteração no valor justo da posição coberta que é a-
tribuível ao risco coberto difere da alteração no valor justo do 
derivativo de hedge. Uma diferença dessas pode surgir por 
uma série de razões, incluindo: 

(a) as datas reais de reprecificação são diferentes das espe-
radas, ou as datas esperadas de reprecificação foram 
revisadas;  

(b) itens da carteira coberta passaram a estar com perda 
por redução ao valor recuperável de ativos ou não ser 
reconhecidos: 

(c) as datas de pagamento do instrumento de hedge e da 
posição coberta são diferentes; e 

(d) outras causas (p.ex., quando algumas das posições co-
bertas geram juros a uma taxa inferior à taxa de refe-
rência para a qual eles são designados como estando 
sob hedge, e a resultante ineficácia não é tão grande 
que a carteira como um todo deixe de se qualificar para 
contabilidade de hedge). 

 

 Tal ineficácia deve ser identificada e reconhecida no resultado. 
 

AG125  Geralmente, a eficácia do hedge é melhorada: 
(a) se a entidade programar itens com diferentes caracte-

rísticas de pagamento antecipado de forma que leve em 
conta as diferenças no comportamento de pagamento 
antecipado; 

(b) quando o número de itens na carteira for superior. 
Quando apenas alguns itens estão contidos na carteira, 
é provável que ocorra uma ineficácia relativamente alta 
se um dos itens for pago antecipadamente antes ou de-
pois do esperado. Ao contrário, quando a carteira con-
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tiver muitos itens, o comportamento de pagamento an-
tecipado pode ser previsto com maior exatidão; 

(c) quando os períodos de reprecificação são mais estreitos 
(por exemplo, um mês, em comparação com períodos 
de reprecificação de três meses). Períodos de reprecifi-
cação mais estreitos reduzem o efeito de qualquer in-
consistência entre as datas de reprecificação e de pa-
gamento (dentro do período de reprecificação) da posi-
ção coberta e as do instrumento de hedge;  

(d) quanto maior for a frequência com que a quantia do 
instrumento de hedge é ajustada para refletir alterações 
na posição coberta (por exemplo, devido a alterações 
nas expectativas de pagamento antecipado). 

 

AG126 A entidade testa a eficácia periodicamente. Se as estimativas 
de datas de reprecificação mudarem entre uma data em que a 
entidade avalia a eficácia e a próxima, ela calcula o nível de 
eficácia:  

(a) como a diferença entre a mudança no valor dos juros 
do instrumento de hedge (ver item AG114(h)) e a mu-
dança no valor da posição inteira coberta atribuível a 
mudanças na taxa de juros de hedge (incluindo o efeito 
que as mudanças na taxa de juros de hedge tiveram no 
valor justo de qualquer opção de pagamento antecipa-
do incorporada); ou 

(b) usando a seguinte aproximação. A entidade: 
(i)  calcula a percentagem dos ativos (ou passivos) 

em cada período de reprecificação que foi posto 
sob hedge, com base nas datas estimadas de re-
precificação na última data em que ela testou a 
eficácia;  

(ii)  aplica essa percentagem à sua estimativa revisada 
da quantia naquele período de reprecificação para 
calcular a quantia da posição coberta com base na 
estimativa revisada;  

(iii)  calcula a mudança no valor justo da estimativa 
revisada da posição coberta atribuível ao risco 
coberto e o apresenta como mencionado no item 
AG114(g); 

(iv)  reconhece a ineficácia igual à diferença entre a 



 1340 

quantia determinada em (iii) e a mudança no va-
lor justo do instrumento de hedge (ver item 
AG114(h)). 

 

AG127 Ao medir a eficácia, a entidade distingue as revisões das datas 
de reprecificação estimadas de ativos (ou passivos) existentes 
da origem de novos ativos (ou passivos), sendo que apenas a 
primeira resulta em ineficácia. Todas as revisões para as datas 
estimadas de reprecificação (exceto aquelas excluídas em 
harmonia com o item AG121), incluindo qualquer realocação 
de itens existentes entre os períodos, são incluídas ao revisar a 
quantia estimada em um período em harmonia com o item 
AG126(b)(ii) e daí ao se medir a eficácia. 

  

 Uma vez reconhecida a ineficácia conforme descrito acima, a 
entidade estabelece nova estimativa do total dos ativos (ou 
passivos) em cada período de reprecificação, incluindo novos 
ativos (ou passivos) que tenham sido originados desde a últi-
ma vez em que testou a eficácia, e designa nova quantia como 
posição coberta e nova percentagem como percentagem cober-
ta. Os procedimentos mencionados no item AG126(b) são en-
tão repetidos na próxima data em que ela testar a eficácia. 

 

AG128  Os itens que tenham sido originalmente programados em 
período de reprecificação podem ser desreconhecidos devido a 
um pagamento antecipado mais cedo do que o esperado ou a 
amortizações causadas por perda por redução ao valor recupe-
rável de ativos ou venda. Quando isso ocorrer, a quantia da al-
teração no valor justo incluída na linha de item separada men-
cionada no item AG114(g) que se relaciona com o item não 
reconhecido deve ser removida do balanço patrimonial, e in-
cluída no resultado decorrente do não reconhecimento do i-
tem. Para essa finalidade, é necessário conhecer o período de 
reprecificação no qual o item não reconhecido foi programa-
do, porque isso determina o período de reprecificação do qual 
deve ser removido e, portanto, a quantia a remover da linha de 
item separada mencionada no item AG114(g). Quando um i-
tem não é reconhecido, se for possível determinar o período 
em que foi incluído, ele é removido desse período. Se não for 
possível, ele é removido do primeiro período se o não reco-
nhecimento resultou de pagamentos antecipados mais eleva-
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dos do que o esperado, ou alocado a todos os períodos que 
contenham o item não reconhecido em base sistemática e ra-
cional se o item foi vendido ou se passou a estar com perda 
por redução ao valor recuperável de ativos. 

 

AG129  Além disso, qualquer quantia relacionada com um período 
particular que não tenha sido reconhecida quando o período 
expirou é reconhecida no resultado nesse momento (ver item 
89A). Por exemplo, o caso de entidade que programa itens pa-
ra três períodos de reprecificação. Na redesignação anterior, a 
mudança no valor justo relatada no item de linha única do ba-
lanço patrimonial foi um ativo de $ 25. A quantia representa 
quantias atribuíveis aos períodos 1, 2 e 3 de $ 7, $ 8 e $ 10, 
respectivamente. Na próxima redesignação, o ativo atribuível 
ao período 1 foi realizado ou reprogramado para outros perío-
dos. Portanto, $ 7 não é reconhecido no balanço patrimonial e 
reconhecido no resultado. $ 8 e $ 10 são agora atribuíveis aos 
períodos 1 e 2, respectivamente. Esses períodos restantes são 
então ajustados, conforme necessário, para mudanças no valor 
justo, como descrito no item AG114(g).  

 

AG130  Para ilustrar os requisitos dos dois itens anteriores, suponha-
mos que a entidade programe ativos para alocação a uma per-
centagem da carteira em cada período de reprecificação. Su-
ponhamos também que ela programe $ 100 nos primeiros dois 
períodos. Quando expirar o primeiro período de reprecifica-
ção, $ 110 dos ativos não são reconhecidos por causa de re-
embolsos esperados e inesperados. Nesse caso, toda a quantia 
contida no item de linha separada, mencionado no item 
AG114(g), que se relaciona ao primeiro período é removida 
do balanço patrimonial, mais 10% da quantia que se relaciona 
ao segundo período. 

 

AG131 Se a quantia coberta para um período de reprecificação for 
reduzida sem que os ativos (ou passivos) relacionados sejam 
desreconhecidos, a quantia incluída na linha do item separada 
mencionada no item AG114(g) que se relaciona com a redu-
ção deve ser amortizada de acordo com o item 92.  

 

AG 132 A entidade pode aplicar a abordagem definida nos itens 
AG114 a AG131 ao hedge da carteira que tenha sido anteri-
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ormente contabilizado como hedge de fluxo de caixa de acor-
do com a NBC TG 39 (R2). Essa entidade deve revogar a de-
signação anterior de hedge de fluxo de caixa de acordo com o 
item 101(d) e aplicar os requisitos definidos nesse item. Deve 
também redesignar o hedge como hedge de valor justo e apli-
car a abordagem definida nos itens AG114 a AG131 prospec-
tivamente a períodos contábeis posteriores. 



 1343 

APÊNDICE B – REMENSURAÇÃO DE DERIVATIVOS 
EMBUTIDOS 
 
Este apêndice equivale a Interpretação IFRIC 9 do IASB e é parte 
integrante desta Norma. 
 
Referências 
 

• NBC TG 38 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Men-
suração; 

• NBC TG 13 - Adoção Inicial da Lei nº. 11.638-07 e da Medida 
Provisória nº. 449-08; 

• NBC TG 15 - Combinação de Negócios. 
 
Antecedentes 
 
B1 Esta Norma, no item 10, descreve um derivativo embutido co-

mo um componente de instrumento híbrido (combinado) que 
também inclui um contrato não derivativo que o abriga — com 
o efeito que alguns dos fluxos de caixa do instrumento combi-
nado variam de forma semelhante a um derivativo isolado. 

 
B2 Esta Norma, no item 11, exige que o derivativo embutido seja 

separado do contrato que o abriga e seja contabilizado como de-
rivativo se, e apenas se: 

 
(a) as características econômicas e riscos do derivativo 

embutido não estiverem intimamente relacionadas às 
características econômicas e riscos do contrato que o 
abriga; 

(b) um instrumento separado com os mesmos termos do 
derivativo embutido corresponder à definição de deri-
vativo; e   

(c) o instrumento híbrido (combinado) não for mensurado 
a valor justo com as alterações no valor justo reconhe-
cidas no resultado (isto é, derivativo que é embutido 
em ativo financeiro ou passivo financeiro a valor justo 
por meio do resultado não é separado).  

 
 



 1344 

Alcance 
 
B3  Sem prejuízo do disposto nos itens B4 e B5 abaixo, este apên-

dice se aplica a todos os derivativos embutidos dentro do alcan-
ce desta Norma. 

 

B4  Este Apêndice não se aplica a derivativos embutidos adquiridos em: 
 
(a) combinação de negócios (como definido na NBC TG 

15 - Combinação de Negócios); 
(b) combinação de entidades ou negócios sob controle 

comum como definido nos itens B1 a B4 da NBC TG 
15; ou 

(c) a formação de joint venture como definida na NBC TG 
19 – Investimento em Empreendimento Controlado em 
Conjunto (Joint Venture); 

 

 ou a sua possível remensuração na data da aquisição. 
 

B5 Este Apêndice não trata da aquisição de contratos com derivati-
vos embutidos em contratos adquiridos em: 

 

(a)  combinação de negócios (como definido na NBC TG 
15);  

(b)  combinação de entidades ou negócios sob controle 
comum como descrito nos itens B1 a B4 da NBC TG 
15; ou 

(c) formação de joint venture como definido na NBC TG 
19 – Negócios em Conjunto; (2) 

 

 nem da sua eventual remensuração à data de aquisição.  
 

Assuntos do apêndice 
 

B6 Esta Norma requer que a entidade, quando pela primeira vez se 
torna parte de um contrato, avalie se algum derivativo embutido 
no contrato deve ser segregado e contabilizado como derivativo 
de acordo com as normas da NBC TG 38. Assim, este apêndice 
trata das seguintes questões: 

(a) a Norma exige que tal avaliação seja feita somente 
quando a entidade passa a parte do contrato pela pri-
meira vez, ou a avaliação deve ser reconsiderada du-
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rante toda a vida do contrato? 
(b) a entidade que adota pela primeira vez deve fazer sua 

avaliação com base nas condições que existiam quando 
a entidade se tornou parte do contrato, ou aquelas de 
quando a empresa adotou as Normas Brasileiras de 
Contabilidade convergidas às normas internacionais 
pela primeira vez? 

Consenso 
 
B7 A entidade deve avaliar se é necessário que um derivativo em-

butido seja separado do contrato que o abriga e contabilizado 
como derivativo da primeira vez que ela participa do contrato. 
A remensuração posterior é proibida a não ser que haja (a) mu-
dança nos termos do contrato que modifiquem significantemen-
te os fluxos de caixa que, de outra maneira, seriam exigidos pe-
lo contrato, caso em que a remensuração é necessária ou (b) 
uma reclassificação de ativo financeiro da categoria de mensu-
rado ao valor justo por meio do resultado para outra categoria. 
A entidade determina se a modificação dos fluxos de caixa é 
significativa, considerando em que medida os fluxos futuros de 
caixa associados com o derivativo, o contrato que o abriga, ou 
ambos, mudaram e se essa alteração é significativa em relação 
aos fluxos de caixa esperados previamente pelo contrato. 

 
B7A A avaliação, se um derivativo embutido deve ser segregado do 

contrato que o abriga e contabilizado como um derivativo na re-
classificação de instrumento financeiro da categoria de mensu-
rado ao valor justo por meio do resultado de acordo com o item 
B7, deve ser feita de acordo com as circunstâncias que existiam 
na data mais recente das duas abaixo: 

 
(a) quando a entidade se tornou parte do contrato pela 

primeira vez; e 
(b) uma mudança nos termos do contrato que significati-

vamente modificaram os fluxos de caixa que de outra 
forma seriam requeridos no contrato.  

 
Com o objetivo de realizar esta avaliação o item 11 (c) da NBC 
TG 38 não deve ser aplicado (o contrato híbrido (combinado) 
deve ser tratado como se ele não tivesse sido mensurado pelo 
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valor justo com mudanças no valor justo reconhecidas no resul-
tado). Se a entidade é incapaz de realizar essa avaliação o con-
trato híbrido (combinado) deve permanecer classificado pelo 
valor justo por meio do resultado em sua totalidade. 

 
B8  A entidade que adota pela primeira vez as Normas Brasileiras 

de Contabilidade convergidas às normas internacionais deve 
avaliar se é necessário que um derivativo embutido seja separa-
do do contrato que o abriga e contabilizado como derivativo 
com base nas condições (i) que existiam quando a entidade ini-
cialmente celebrou o contrato ou (ii) na data em que a remensu-
ração é exigida pelo item B7; das duas a última. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Publicada no DOU, de 23-11-2009. 
(2) Redação dada pela NBC TG 38 (R1), publicada no DOU de 20-12-2013. 
(3) Redação dada pela NBC TG 38 (R2), publicada no DOU de 11-04-2014. 
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NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 
NBC TG 39 (R2) – INSTRUMENTOS 
FINANCEIROS: APRESENTAÇÃO 

 

A letra R mais o número que identifica sua alteração (R1, R2, ...) foi adicionada à sigla da 
Norma para identificar o número da consolidação e facilitar a pesquisa no site do CFC. As 
citações desta Norma em outras é identifica pela sua sigla sem a referência a R1, R2, pois, essas 
referências são sempre da norma em vigor, evitando, assim, que em cada alteração da norma 
não haja necessidade de se ajustar as citações em outras normas. 
 

Índice Item 
OBJETIVO 1 – 3 
ALCANCE 4 – 10 
DEFINIÇÕES 11 – 14 
APRESENTAÇÃO 15 – 50 
Passivo e patrimônio líquido 15 – 27 

Instrumentos com opção de venda 16A – 16B 
Instrumentos, ou componentes de instrumentos, que impõem à entidade a obriga-
ção de entregar a terceiros uma parte (pro rata) dos ativos líquidos da entidade 
apenas na liquidação 

 
 
16C – 16D 

Reclassificação de instrumentos com opção de venda e instrumentos que impõem 
à entidade a obrigação de entregar a terceiros uma parte da divisão pro rata refe-
rente aos ativos líquidos da entidade somente na liquidação 

 
 
16E – 16F 

Ausência de obrigação contratual de entregar caixa ou outro ativo financeiro 17 – 20 
Liquidação nos instrumentos patrimoniais da entidade 21 – 24 
Provisão de liquidação contingente 25 
Opção de liquidação 26 – 27 

Instrumentos financeiros compostos 28 – 32 
Ações em tesouraria 33 – 34 
Juros, dividendos, perdas e ganhos 35 – 41 
Compensação de ativo financeiro e passivo financeiro 42 - 50 
APÊNDICE – GUIA DE APLICAÇÃO AG1 – AG39 
DEFINIÇÕES AG3 – AG24 
Ativos financeiros e passivos financeiros AG3 – AG12 
Instrumentos patrimoniais AG13 - AG14J 

Classe de instrumentos que é subordinada a todas as outras classes AG14A – AG14D 
Fluxo de caixa total esperado atribuível ao instrumento ao longo de seu prazo de 
duração 

AG14E 

Transações nas quais o detentor do instrumento não participa como detentor do 
instrumento patrimonial 

AG14F – AG14I 

Inexistência de outros instrumentos financeiros ou contratos com fluxos de caixa 
totais que fixam ou restringem substancialmente o retorno residual para o detentor 
do instrumento (itens 16B e 16D) 

AG14J 

Instrumentos financeiros derivativos AG15 – AG19 
Contratos para comprar ou vender itens não financeiros AG20 – AG24 
APRESENTAÇÃO AG25 – AG39 
Passivo e patrimônio líquido AG25 – AG29A 

Ausência de obrigação contratual de entregar caixa ou outro ativo financeiro AG25 – AG26 
Liquidação em ações da própria entidade AG27 
Provisão de liquidação contingente AG28 
Tratamento nas demonstrações contábeis consolidadas AG29 – AG29A 

Instrumentos financeiros compostos AG30 – AG35 
Ações em tesouraria AG36 
Juros, dividendos, perdas e ganhos AG37 
Compensando um ativo e um passivo financeiro AG38 – AG39 
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Objetivo 
 

1 Eliminado. 
 

2 O objetivo desta Norma é estabelecer princípios para a apre-
sentação de instrumentos financeiros como passivo ou patrimônio 
líquido e para compensação de ativos financeiros e passivos financei-
ros. Aplica-se à classificação de instrumentos financeiros, na perspec-
tiva do emitente, em ativos financeiros, passivos financeiros e instru-
mentos patrimoniais; a classificação de juros respectivos, dividendos, 
perdas e ganhos; e as circunstâncias em que ativos financeiros e passi-
vos financeiros devem ser compensados. 

 

3 Os princípios desta Norma complementam os princípios para 
reconhecimento e mensuração dos ativos financeiros e passivos finan-
ceiros da NBC TG 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e 
Mensuração, e para divulgação das informações sobre eles da NBC 
TG 40 – Instrumentos Financeiros: Evidenciação. 

 

Alcance 
 

4 Esta Norma deve ser aplicada por todas as entidades para to-
dos os tipos de instrumentos financeiros, exceto:  

(a) (a) as participações em controladas, coligadas ou empreen-
dimentos controlados em conjunto que sejam contabilizadas de acordo 
com a NBC TG 35 - Demonstrações Separadas, a NBC TG 36 - De-
monstrações Consolidadas ou a NBC TG 18 - Investimento em Coli-
gada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto. 
No entanto, em alguns casos, essas normas exigem ou permitem que a 
entidade contabilize participações em controlada, coligada ou empre-
endimento controlado em conjunto utilizando a NBC TG 38 - Instru-
mentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração; nesses casos, a 
entidade deve aplicar os requisitos desta Norma. A entidade também 
deve aplicar também esta Norma a todos os derivativos vinculados a 
participações em controladas, coligadas ou empreendimentos contro-
lados em conjunto; (3) 

 

(b) direitos e obrigações da entidade empregadora/patrocinadora 
decorrentes de planos de benefício de empregados, aos quais se aplica 
a NBC TG 33 - Benefícios a Empregados; 

(c) eliminado; 
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(d) contratos de seguro, tais como definidos na NBC TG 11 - 
Contratos de Seguro. No entanto, esta Norma aplica-se aos derivativos 
que estão embutidos nos contratos de seguro, se a NBC TG 38 exigir 
que a entidade os contabilize separadamente. Além disso, um emitente 
deve aplicar esta Norma a contratos de garantia financeira se o emiten-
te aplicar a NBC TG 38 no reconhecimento e mensuração dos contra-
tos, mas deve aplicar a NBC TG 11 – Contratos de Seguro, caso o 
emitente opte, de acordo com o item 4(d) da NBC TG 11, por aplicar a 
NBC TG 11 no reconhecimento e mensuração dos mesmos; 

 

(e) instrumentos financeiros que estejam dentro do alcance da 
NBC TG 11 - Contratos de Seguro, porque contêm característica de 
participação discricionária. O emitente desses instrumentos está dis-
pensado da aplicação, a esta característica, dos itens 15 a 32 e AG25 a 
AG35 desta Norma no que diz respeito à distinção entre passivos fi-
nanceiros e instrumentos patrimoniais. Entretanto, esses instrumentos 
estão sujeitos a todos os demais requisitos desta Norma. Além disso, 
esta Norma aplica-se aos derivativos que são embutidos nesses ins-
trumentos (ver a NBC TG 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhe-
cimento e Mensuração); 

 

(f) instrumentos financeiros, contratos e obrigações relaciona-
dos a transações com pagamentos baseados em ações às quais a NBC 
TG 10 - Pagamento Baseado em Ações deve ser aplicada, exceto para: 

(i)  contratos dentro do âmbito dos itens 8 a 10 desta Norma, 
aos quais esta Norma é aplicável; 

(ii)  itens 33 e 34 desta Norma, que devem ser aplicados às 
ações em tesouraria compradas, vendidas, emitidas ou canceladas 
em conexão com planos de opção de ações para empregados, pla-
nos de compra de ações para empregados, e outros acordos de 
pagamento baseado em ações. 
 
5 a 7  Eliminados. 
 
8 Esta Norma deve ser aplicada aos contratos de compra ou 

venda de item não financeiro que possa ser liquidado pelo seu valor 
líquido em caixa ou com outro instrumento financeiro, ou pela troca 
de instrumentos financeiros, como se os contratos fossem instrumen-
tos financeiros, com exceção dos contratos que foram celebrados e são 
mantidos com a finalidade de recebimento ou entrega de item não 
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financeiro, de acordo com a expectativa da entidade na compra, venda 
ou exigências de uso. 

 

9 Há diversas maneiras pelas quais um contrato para compra ou 
venda de item não financeiro pode ser liquidado pelo seu valor líquido 
em caixa, outro instrumento financeiro ou pela troca de instrumentos 
financeiros. Elas incluem:  

(a) quando os termos do contrato permitem que ambas as partes 
do contrato liquidem-no pelo valor líquido em caixa, outro instrumen-
to financeiro ou pela troca de instrumentos financeiros; 

(b) quando a capacidade de liquidar pelo valor líquido em caixa, 
outro instrumento financeiro ou pela troca de instrumentos financei-
ros, não está explícita nos termos do contrato, porém a entidade tem a 
prática de liquidar contratos semelhantes em caixa ou outro instru-
mento financeiro, ou pela troca de instrumentos financeiros (seja com 
a contraparte, celebrando contratos de compensação ou vendendo o 
contrato antes do seu exercício ou prescrição); 

(c) quando, para contratos similares, a entidade tenha a prática 
de aceitar a entrega do ativo subjacente e vendê-lo num curto período 
após a entrega com o propósito de obter resultado de curto prazo pelas 
flutuações no preço ou margem do negociante; e 

(d) quando o item não financeiro, que é objeto do contrato, é fa-
cilmente conversível em caixa. 

 

Um contrato no qual (b) ou (c) se aplica não é celebrado com o 
propósito de receber ou entregar um item não financeiro, de acordo com 
os requisitos de compra, venda ou uso esperados pela entidade, e, por-
tanto, está dentro do alcance desta Norma. Outros contratos, aos quais o 
item 8 é aplicável, devem ser avaliados para determinar se eles foram 
celebrados e são mantidos com o propósito de receber ou entregar os 
itens não financeiros, de acordo com a expectativa de compra, venda ou 
uso, e, conforme o caso, se eles estão dentro do alcance desta Norma. 

 

10 A opção lançada de compra ou venda de item não financeiro 
que pode ser liquidada pelo valor líquido em caixa, ou por outro ins-
trumento financeiro ou pela troca de instrumentos financeiros, de a-
cordo com o item 9(a) ou (d), encontra-se dentro do alcance desta 
Norma. Esse contrato não pode ser celebrado com o propósito de en-
trega ou recebimento dos itens não financeiros, de acordo com os re-
quisitos de compra, venda ou uso. 
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Definições 
(ver também os itens AG3 a AG23) 
 
11 Os termos seguintes são utilizados nesta Norma com os se-

guintes significados:  
Instrumento financeiro é qualquer contrato que dê origem a um 

ativo financeiro para a entidade e a um passivo financeiro ou instru-
mento patrimonial para outra entidade.  

 
Ativo financeiro é qualquer ativo que seja:  
(a) caixa; 
(b) instrumento patrimonial de outra entidade; 
(c) direito contratual:  

(i)  de receber caixa ou outro ativo financeiro de outra enti-
dade; ou 

(ii)  de troca de ativos financeiros ou passivos financeiros 
com outra entidade sob condições potencialmente favoráveis para 
a entidade;  
(d) um contrato que seja ou possa vir a ser liquidado por instru-

mentos patrimoniais da própria entidade, e que:  
(i)  não é um derivativo no qual a entidade é ou pode ser 

obrigada a receber um número variável de instrumentos patrimo-
niais da própria entidade; ou 

(ii)  um derivativo que será ou poderá ser liquidado de outra 
forma que não pela troca de um montante fixo de caixa ou outro 
ativo financeiro, por número fixo de instrumentos patrimoniais da 
própria entidade. Para esse propósito, os instrumentos patrimoni-
ais da própria entidade não incluem os instrumentos financeiros 
com opção de venda classificados como instrumentos patrimoni-
ais de acordo com os itens 16A e 16B, os instrumentos que impo-
nham a obrigação a uma entidade de entregar à outra parte um 
pro rata como parte dos ativos líquidos da entidade apenas na li-
quidação e são classificados como instrumentos patrimoniais de 
acordo com os itens 16C e 16D, ou os instrumentos que são con-
tratos para futuro recebimento ou entrega de instrumentos patri-
moniais da entidade. 
 
Passivo financeiro é qualquer passivo que seja:  
 
(a) uma obrigação contratual de:  
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(i)  entregar caixa ou outro ativo financeiro a outra entida-
de; ou 

(ii)  trocar ativos financeiros ou passivos financeiros com 
outra entidade sob condições que são potencialmente desfavorá-
veis para a entidade; ou 
(b) contrato que será ou poderá ser liquidado por instrumentos 

patrimoniais da própria entidade, e seja: 
(i)  um não derivativo no qual a entidade é ou pode ser o-

brigada a entregar um número variável de instrumentos patrimo-
niais da entidade; ou 

(ii)  um derivativo que será ou poderá ser liquidado de outra 
forma que não pela troca de um montante fixo em caixa, ou outro 
ativo financeiro, por um número fixo de instrumentos patrimoniais 
da própria entidade. Para esse propósito, os instrumentos patrimo-
niais da entidade não incluem instrumentos financeiros com opção 
de venda que são classificados como instrumentos patrimoniais de 
acordo com os itens 16A e 16B, instrumentos que imponham à en-
tidade a obrigação de entregar à outra parte um pro rata de parte 
dos ativos líquidos da entidade apenas na liquidação e são classifi-
cados como instrumentos patrimoniais de acordo com os itens 16C 
e 16D, ou instrumentos que são contratos para futuro recebimento 
ou entrega de instrumentos patrimoniais da própria entidade. 
 
Como uma exceção, um instrumento que satisfaça a definição de 

passivo financeiro é classificado como instrumento patrimonial se 
tiver todas as características e reunir as condições dos itens 16A e 16B 
ou dos itens 16C e 16D.  

 

Instrumento patrimonial é qualquer contrato que evidencie uma 
participação nos ativos de uma entidade após a dedução de todos os 
seus passivos. 

 

Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo 
ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação 
não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração 
(ver NBC TG 46 – Mensuração do Valor Justo). (2) 

 

Instrumento com opção de venda é um instrumento financeiro 
que dá ao seu detentor o direito de retornar o instrumento ao emissor 
por caixa, ou outro ativo financeiro, ou retornar automaticamente ao 
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emissor no caso de evento futuro incerto, morte ou aposentadoria do 
detentor do instrumento. 

 

12 Os seguintes termos são definidos no item 9 da NBC TG 38 – 
Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração e são utiliza-
dos nesta Norma com o significado especificado na NBC TG 38: 

• custo amortizado de ativo financeiro ou passivo financeiro; 
• ativos financeiros disponíveis para venda; 
• desreconhecimento;  
• derivativo; 
• método de juros efetivos;  
• ativo financeiro ou passivo financeiro mensurado pelo valor 

justo por meio do resultado; 
• contrato de garantia financeira; 
• compromisso firme; 
• transação prevista; 
• eficácia de hedge;  
• item objeto de hedge (posição protegida); 
• instrumento de hedge;  
• investimentos mantidos até o vencimento;  
• empréstimos e recebíveis; 
• compra ou venda regular; 
• custo de transação. 
 
13 Nesta Norma, “contrato” e “contratual” referem-se a um acordo 

entre duas ou mais partes que reconhecem claramente que elas têm pou-
co, ou nenhum, critério para evitar os efeitos econômicos desse acordo, 
porque, normalmente, o acordo é obrigatório nos termos da lei. 

 
Contratos e, portanto, instrumentos financeiros podem tomar uma 

variedade de formas e não precisam ser formalizados. 
 
14 Nesta Norma, “entidade” inclui empresas, indivíduos, parceri-

as, órgãos incorporados, fundos e agências governamentais. 
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Apresentação 
 
Passivo e patrimônio líquido 
(ver também itens AG13, AG14J e AG25 a AG29A) 
 
15 O emissor de instrumento financeiro deve classificar o instru-

mento, ou parte de seus componentes, no reconhecimento inicial como 
passivo financeiro, ativo financeiro ou instrumento patrimonial de 
acordo com a essência do acordo contratual e as definições de passivo 
financeiro, ativo financeiro e instrumento patrimonial.  

 
16 Quando um emitente aplicar as definições do item 11 para de-

terminar se um instrumento financeiro é um instrumento patrimonial 
em vez de um passivo financeiro, o instrumento será um instrumento 
patrimonial se, e somente se, estiver de acordo com ambas as condi-
ções (a) e (b) a seguir: 

(a) o instrumento não possuir obrigação contratual de: 
(i)  entregar caixa ou outro ativo financeiro à outra entida-

de; ou 
(ii)  trocar ativos financeiros ou passivos financeiros com 

outra entidade sob condições potencialmente desfavoráveis ao 
emissor.  
(b) se o instrumento será ou poderá ser liquidado por instrumen-

tos patrimoniais do próprio emitente, é:  
(i)  um não derivativo que não inclui obrigação contratual 

para o emitente de entregar número variável de seus próprios ins-
trumentos patrimoniais; ou  

(ii)  um derivativo que será liquidado somente pelo emitente 
por meio da troca de montante fixo de caixa ou outro ativo finan-
ceiro por número fixo de seus instrumentos patrimoniais. Para es-
te efeito, os instrumentos patrimoniais do emitente não incluem 
instrumentos que têm todas as características e satisfazem as con-
dições descritas nos itens 16A e 16B ou itens 16C e 16D, ou ins-
trumentos que são contratos para futuro recebimento ou entrega 
de instrumentos patrimoniais do emitente.  
 
Uma obrigação contratual, incluindo aquela advinda de instru-

mento financeiro derivativo, que resultará ou poderá resultar em en-
trega ou recebimento futuro dos instrumentos patrimoniais do próprio 
emitente, mas não satisfazem às condições (a) e (b) acima, não é um 
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instrumento patrimonial. Como exceção, um instrumento que satisfaça 
a definição de passivo financeiro é classificado como instrumento 
patrimonial se tiver todas as características e reunir as condições dos 
itens 16A e 16B ou itens 16C e 16D.  

 
Instrumentos com opção de venda  
 
16A Um instrumento financeiro com opção de venda inclui uma 

obrigação contratual para o emitente de recomprar ou resgatar aquele 
instrumento por caixa ou outro ativo financeiro no exercício da opção 
de venda. Como uma exceção à definição de passivo financeiro, um 
instrumento que inclua tal obrigação é classificado como instrumento 
patrimonial se tiver todas as seguintes características:  

(a) dá ao detentor uma parte pro rata dos ativos líquidos da en-
tidade em caso de liquidação da entidade. Os ativos líquidos da enti-
dade são aqueles ativos que remanescem após a dedução de todas as 
outras contingências vinculadas aos seus ativos. A divisão pro rata é 
determinada por:  

(i)  divisão dos ativos líquidos da entidade em liquidação 
em unidades de valor igual; e 

(ii)  multiplicação daquele montante pelo número de unida-
des mantidas pelo detentor dos instrumentos financeiros; 
(b) o instrumento está na classe de instrumentos subordinados a 

todas as outras classes de instrumentos. Para estar em tal classe o ins-
trumento: 

(i)  não tem prioridade sobre os demais créditos relaciona-
dos aos ativos da entidade em liquidação; e 

(ii)  não precisa ser convertido em outro instrumento antes 
de estar na classe de instrumentos que são subordinados a todas 
as outras classes de instrumentos; 
(c) todos os instrumentos financeiros de uma classe de instru-

mentos que são subordinados a todas as outras classes de instrumentos 
possuem características idênticas. Por exemplo, todos eles precisam 
ter opção de venda, e a fórmula ou outro método utilizado para calcu-
lar os preços de recompra ou resgate são os mesmos para todos os 
instrumentos dessa classe;  

(d) além da obrigação contratual para o emitente de recomprar 
ou resgatar o instrumento por caixa ou outro ativo financeiro, o ins-
trumento não inclui qualquer obrigação contratual de entregar caixa ou 
outro ativo financeiro à outra entidade, ou de trocar ativos financeiros 



 1356 

ou passivos financeiros com outra entidade sob condições potencial-
mente desfavoráveis à entidade, e não é um contrato que será ou pode-
rá ser liquidado por instrumentos patrimoniais da própria entidade, tal 
como estabelecido no item (b) da definição de passivo financeiro;  

(e) o fluxo de caixa total esperado atribuído ao instrumento ao 
longo do seu prazo de existência é baseado substancialmente no resul-
tado, na mudança no reconhecimento dos ativos líquidos da entidade 
ou na mudança do valor justo dos ativos líquidos reconhecidos e não 
reconhecidos da entidade durante o prazo de existência do instrumento 
(excluindo quaisquer efeitos do instrumento). 

 
16B Para um instrumento ser classificado como instrumento pa-

trimonial, além de ter todas as características acima, o emitente não 
deve ter outro instrumento financeiro ou contrato que tenha:  

(a) total de fluxos de caixa baseados substancialmente no resulta-
do, a mudança nos ativos líquidos reconhecidos ou a mudança no valor 
justo nos ativos líquidos reconhecidos ou não reconhecidos da entidade 
(excluindo quaisquer efeitos de tal instrumento ou contrato); e  

(b) o efeito de restringir substancialmente ou fixar o retorno re-
sidual aos detentores dos instrumentos com opção de venda.  

 
Para o propósito de aplicação desta condição, a entidade não deve 

considerar contratos não financeiros com um detentor de instrumento 
descrito no item 16A que tenha termos contratuais e condições que 
são similares aos termos contratuais e condições de contrato equiva-
lente que possa ocorrer entre um detentor de instrumento não financei-
ro e a entidade emissora. Se a entidade não puder determinar que essa 
condição está satisfeita, não deve classificar o instrumento com opção 
de venda como instrumento patrimonial. 

 
Instrumentos, ou componentes de instrumentos, que impõem à 

entidade a obrigação de entregar a terceiros uma parte (pro rata) dos 
ativos líquidos da entidade apenas na liquidação 

 
16C Alguns instrumentos financeiros incluem uma obrigação con-

tratual para a entidade emissora de entregar à outra entidade uma parte 
da divisão pro rata referente a ativos líquidos somente na liquidação. A 
obrigação surge porque a liquidação é certa de ocorrer e está fora de 
controle da entidade (por exemplo, uma entidade com prazo de existên-
cia limitado) ou é incerta de ocorrer, mas consta da opção do titular do 
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instrumento. Tal como uma exceção na definição de passivo financeiro, 
um instrumento que inclui essa obrigação é classificado como instru-
mento patrimonial se tiver todas as seguintes características: 

(a) dá ao detentor uma parte da divisão pro rata dos ativos lí-
quidos da entidade no evento de sua liquidação. Os ativos líquidos da 
entidade são aqueles ativos que remanescem após a dedução de todas 
as outras contingências vinculadas aos seus ativos. A divisão pro rata 
é determinada por: 

(i)  divisão do ativo líquido da entidade em liquidação em 
unidades de igual montante; e 

(ii)  multiplicação daquele montante pelo número de unida-
des mantidas pelo detentor dos instrumentos financeiros; 
(b) o instrumento está na classe de instrumentos subordinados a 

todas as outras classes de instrumentos. Para estar em tal classe o ins-
trumento: 

(i)  não tem prioridade sobre os demais passivos e contin-
gências passivas da entidade em liquidação; e 

(ii)  não precisa ser convertido em outro instrumento antes 
de estar na classe de instrumentos que são subordinados a todas 
as outras classes de instrumentos;  
(c) todos os instrumentos financeiros da classe de instrumentos 

que está subordinada a todas as outras classes de instrumentos devem 
possuir obrigações contratuais idênticas para a entidade emissora de 
entregar a divisão pro rata de seus ativos líquidos em liquidação. 

 
16D Para o instrumento ser classificado como instrumento patri-

monial, além do instrumento ter todas as características acima, o emi-
tente não deve ter outro instrumento financeiro ou contrato que tenha:  

(a) fluxos de caixa totais que se baseiam substancialmente no 
resultado, mudança nos ativos líquidos reconhecidos ou a mudança no 
valor justo dos ativos líquidos reconhecidos e não reconhecidos da 
entidade (excluindo os efeitos de tal instrumento ou contrato); e  

(b) o efeito de restringir substancialmente ou fixar o retorno re-
sidual para os detentores dos instrumentos.  

 
Para efeitos da aplicação dessa condição, a entidade não deve 

considerar contratos não financeiros com um detentor de instrumento 
descrito no item 16C que tenha termos contratuais e condições que 
sejam similares aos termos contratuais e condições de contrato equiva-
lente que possa ocorrer entre um detentor de contrato não financeiro e 
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a entidade emissora. Se a entidade não pode determinar se essa condi-
ção está satisfeita, não deve classificar o instrumento como instrumen-
to patrimonial. 

 
Reclassificação de instrumentos com opção de venda e instru-

mentos que impõem à entidade a obrigação de entregar a terceiros 
uma parte da divisão pro rata referente aos ativos líquidos da entidade 
somente na liquidação. 

 
16E A entidade deve classificar um instrumento financeiro como 

instrumento patrimonial de acordo com os itens 16A e 16B ou itens 
16C e 16D a partir da data em que o instrumento possuir todas as ca-
racterísticas e satisfizer as condições previstas nesses itens. A entidade 
deve reclassificar um instrumento financeiro a partir da data em que o 
instrumento deixa de ter todas as características ou satisfaça as condi-
ções previstas nos referidos itens. Por exemplo, se a entidade repactu-
ar todos os seus instrumentos emitidos sem opção de venda e quais-
quer instrumentos com opção de venda que permaneçam pendentes, 
tenham todas as características e satisfaçam todas as condições dos 
itens16A e 16B, a entidade deve reclassificar os instrumentos com 
opção de venda como instrumentos patrimoniais a partir da data da 
repactuação dos instrumentos sem opção de venda. 

 
16F Para reclassificar um instrumento de acordo com o item 16E, 

a entidade deve efetuar a contabilização da forma a seguir especifica-
da:  

(a) deve reclassificar um instrumento patrimonial como passivo 
financeiro a partir da data em que o instrumento deixar de apresentar 
todas as características e condições dos itens 16A e 16B ou itens 16C 
e 16D. O passivo financeiro deve ser mensurado pelo valor justo do 
instrumento na data de reclassificação. A entidade deve reconhecer no 
patrimônio líquido qualquer diferença entre o valor contábil do ins-
trumento patrimonial e o valor justo do passivo financeiro na data da 
reclassificação;  

(b) deve reclassificar um passivo financeiro como patrimônio lí-
quido a partir da data em que o instrumento apresentar todas as carac-
terísticas e satisfizer as condições enunciadas nos itens 16A e 16B ou 
itens 16C e 16D. O instrumento patrimonial deve ser mensurado pelo 
valor contábil do passivo financeiro na data da reclassificação.  
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Ausência de obrigação contratual de entregar caixa 
ou outro ativo financeiro (item 16(a)) 
 
17 Com exceção das circunstâncias descritas nos itens 16A e 16B 

ou itens 16C e 16D, uma característica crítica para diferenciar um 
passivo financeiro de um instrumento patrimonial é a existência de 
obrigação contratual de uma parte do instrumento financeiro (emiten-
te) para entregar caixa ou outro ativo financeiro para outra parte (titu-
lar) ou trocar ativos financeiros ou passivos financeiros com o titular 
sob condições que são potencialmente desfavoráveis ao emitente. A-
pesar de o titular de um instrumento patrimonial poder ter o direito de 
receber uma parte pro rata de quaisquer dividendos ou outras distribu-
ições de capital, o emitente não tem obrigação contratual de fazer tais 
distribuições, uma vez que não pode ser obrigado a entregar caixa ou 
outro ativo financeiro à outra parte. 

 
18 A essência de um instrumento financeiro, em vez de sua for-

ma jurídica, rege sua classificação no balanço patrimonial da entidade. 
Essência e forma legal são comumente consistentes, mas nem sempre. 
Alguns instrumentos financeiros assumem a forma legal de patrimônio 
líquido, mas são passivos em sua essência e outros podem combinar 
características associadas a instrumentos patrimoniais e características 
associadas a passivos financeiros. Por exemplo: 

(a) uma ação preferencial que proporcione resgate obrigatório 
pelo emitente por uma quantia fixa ou determinável em data fixa ou 
futura, ou dê ao titular o direito de exigir que o emitente resgate o 
instrumento numa ou após uma data específica por uma quantia fixa 
ou determinável, é um passivo financeiro; 

(b) um instrumento financeiro que dá ao seu detentor o direito 
de devolvê-lo ao emitente por caixa ou outro ativo financeiro (instru-
mento com opção de venda) é um passivo financeiro, com exceção 
dos instrumentos classificados como instrumentos patrimoniais de 
acordo com os itens 16A e 16B ou itens 16C e 16D. O instrumento 
financeiro é um passivo financeiro mesmo quando o montante de cai-
xa ou outro ativo financeiro é determinado com base em índice ou 
outro item que tenha potencial de aumentar e diminuir. A existência 
de uma opção para o titular do instrumento devolvê-lo para o emitente 
por caixa ou outro ativo financeiro significa que o instrumento com 
opção de venda satisfaz a definição de passivo financeiro, com exce-
ção dos instrumentos classificados como instrumentos patrimoniais de 
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acordo com os itens 16A e 16B ou itens 16C e 16D. Por exemplo, os 
fundos mútuos abertos, trustes, parcerias e algumas entidades coopera-
tivas podem fornecer a seus membros o direito de resgate de suas parti-
cipações a qualquer momento por caixa, o que resulta em que essas 
participações sejam classificadas como passivos financeiros, com exce-
ção daqueles instrumentos classificados como instrumentos patrimoni-
ais de acordo com os itens 16A e 16B ou itens 16C e 16D. No entanto, 
classificações como passivo financeiro não impedem o uso de descri-
ções como “ativos líquidos atribuíveis aos detentores dos títulos” nas 
demonstrações contábeis da entidade que não tenha patrimônio líquido 
próprio (como alguns fundos mútuos ou trustes), ou a utilização de di-
vulgação adicional para mostrar que as participações dos membros in-
cluem itens como reservas que atendem à definição de patrimônio e 
instrumentos com opção de venda que não atendem. 

 
19 Se a entidade não tem o direito incondicional de evitar a entrega 

de caixa ou outro ativo financeiro para liquidar uma obrigação contratu-
al, a obrigação satisfaz a definição de passivo financeiro, com exceção 
dos instrumentos classificados como instrumentos patrimoniais de acor-
do com os itens 16A e 16B ou itens 16C e 16D. Por exemplo: 

(a) uma restrição na capacidade da entidade de cumprir uma o-
brigação contratual, como a falta de acesso a moeda estrangeira ou a 
necessidade de obter autorização para pagamento da entidade regula-
dora, não nega a obrigação contratual da entidade ou o direito contra-
tual do titular no âmbito do instrumento; 

(b) uma obrigação contratual que é condicionada à contraparte 
exercer seu direito de resgatar é um passivo financeiro porque a enti-
dade não tem o direito incondicional de evitar a entrega de caixa ou 
outro ativo financeiro. 

 
20 Um instrumento financeiro que não estabelece explicitamente 

uma obrigação contratual de entregar caixa ou outro ativo financeiro 
pode estabelecer uma obrigação indireta por meio de seus termos e 
condições. Por exemplo: 

(a) um instrumento financeiro pode conter uma obrigação não 
financeira que deve ser liquidada se, e somente se, a entidade falhar ao 
fazer distribuições ou resgatar. Se a entidade pode evitar a transferên-
cia de caixa ou outro ativo financeiro apenas por meio da liquidação 
da obrigação não financeira, o instrumento financeiro é um passivo 
financeiro. 
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(b) um instrumento financeiro é um passivo financeiro se na li-
quidação a entidade vai entregar:  

(i)  caixa ou outro ativo financeiro; ou  
(ii)  suas próprias ações cujo valor excede substancialmente 

o valor de caixa ou outro ativo financeiro. 
 
Embora a entidade não tenha a obrigação contratual explícita de 

entregar caixa ou outro ativo financeiro, o valor da alternativa de li-
quidação da ação é tal que será liquidado em caixa pela entidade. Em 
qualquer caso, na essência, o titular possui a garantia de recepção de 
montante que seja pelo menos igual à opção de liquidação em caixa 
(ver item 21). 

 
Liquidação nos instrumentos patrimoniais 
da entidade (item 16(b)) 
 
21 Um contrato não é um instrumento patrimonial somente por-

que pode resultar no recebimento ou entrega de instrumentos patrimo-
niais da própria entidade. A entidade pode ter a obrigação ou direito 
contratual de receber ou entregar uma quantidade de suas próprias 
ações ou outro instrumento patrimonial de modo que o valor justo dos 
instrumentos patrimoniais da própria entidade a ser recebido ou entre-
gue é igual ao valor do direito ou obrigação contratual. Tal obrigação 
ou direito contratual pode ser um montante fixo ou um montante que 
flutue, em parte ou na íntegra, em resposta às mudanças em uma vari-
ável diferente do preço de mercado dos instrumentos patrimoniais da 
própria entidade (ex: taxa de juros, preço de commodities ou preço de 
instrumento financeiro). Dois exemplos são:  

(a) contrato para entrega de instrumentos patrimoniais da própria 
entidade equivalentes ao valor de $ 100; e  

(b) contrato para entrega de instrumentos patrimoniais da própria 
entidade equivalentes ao valor de 100 gramas de ouro. Esse contrato é 
um passivo financeiro da entidade embora a entidade deva ou possa 
liquidá-lo por meio da entrega de seus próprios instrumentos patrimoni-
ais. Não é um instrumento patrimonial porque a entidade utiliza um 
número variável de seus próprios instrumentos patrimoniais como meio 
para liquidar o contrato. Assim, o contrato não mostra uma participação 
nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos.  
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22 Exceto o indicado no item 22A, um contrato que será liquida-
do pela entidade por meio da entrega ou recebimento de número fixo 
de seus próprios instrumentos em troca de um montante fixo de caixa 
ou outro ativo financeiro, é um instrumento patrimonial. Por exemplo, 
uma opção de ação emitida que dá à contraparte o direito de comprar 
um número fixo de ações da entidade por um preço fixo ou por um 
montante pré-especificado (valor de face de um título) é um instru-
mento patrimonial. Mudanças no valor justo de contrato decorrentes 
de variações nas taxas de juros do mercado que não afetam o montante 
de caixa ou outro ativo financeiro a serem pagos ou recebidos, ou o 
número de instrumentos patrimoniais a serem recebidos ou entregues 
na liquidação do contrato não impedem o contrato de ser um instru-
mento patrimonial. Qualquer recebimento (tal como o prêmio recebi-
do por opção lançada de ações da própria entidade) deve ser adiciona-
do diretamente ao patrimônio líquido. Qualquer contraprestação paga 
(como prêmio pago por opção de compra) deve ser deduzida direta-
mente do patrimônio líquido. Variações no valor justo de instrumento 
patrimonial não devem ser reconhecidas nas demonstrações contábeis. 

 
22A Se os instrumentos patrimoniais da própria entidade a serem 

recebidos ou entregues pela entidade acerca da liquidação de contrato 
são instrumentos financeiros com opções de venda com todas as ca-
racterísticas e que satisfazem todas as condições descritas nos itens 
16A e 16B, ou instrumentos que impõem obrigação de entregar à ou-
tra parte uma divisão pro rata dos ativos líquidos da entidade somente 
na liquidação com todas as características e condições descritas nos 
itens16C e 16D, o contrato é um ativo financeiro ou um passivo finan-
ceiro. Isso inclui um contrato que será liquidado pela entidade por 
meio da entrega ou recebimento de número fixo de tal instrumento em 
troca de um montante fixo de caixa ou de outro ativo financeiro. 

 
23 Com exceção das circunstâncias descritas nos itens 16A e 16B 

ou itens 16C e 16D, um contrato que contém a obrigação para a enti-
dade de comprar seus próprios instrumentos patrimoniais em caixa ou 
outro ativo financeiro dá origem a um passivo financeiro no valor 
presente do montante de resgate (por exemplo, pelo valor presente do 
preço de recompra futura, preço de prática da opção, ou outra quantia 
de resgate). Esse é o caso mesmo quando o contrato em si é um ins-
trumento patrimonial. Um exemplo é a obrigação da entidade, num 
contrato futuro, de comprar seus próprios instrumentos patrimoniais 
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em caixa. O passivo financeiro é reconhecido inicialmente pelo valor 
presente do montante de resgate e deve ser reclassificado do patrimô-
nio líquido. Posteriormente, o passivo financeiro deve ser mensurado 
de acordo com a NBC TG 38. Se o contrato expirar sem entrega, o 
valor contábil do passivo financeiro deve ser reclassificado para o 
patrimônio líquido. A obrigação contratual da entidade de comprar 
seus próprios instrumentos patrimoniais dá origem a um passivo fi-
nanceiro pelo valor presente do montante de resgate mesmo que a 
obrigação de compra seja condicionada ao exercício do direito de 
resgate pela contraparte (por exemplo, opção de compra lançada que 
dá à contraparte o direito de vender um instrumento patrimonial da 
própria entidade à entidade por um preço fixo). (2) 

 
24   Um contrato que será liquidado pela entidade por meio da 

entrega ou recebimento de número fixo de seus próprios instrumentos 
patrimoniais em troca de quantia variável de caixa ou outro ativo fi-
nanceiro é um ativo financeiro ou passivo financeiro. Um exemplo é 
um contrato para a entidade entregar 100 de seus próprios instrumen-
tos patrimoniais em troca da quantia de caixa equivalente ao valor de 
100 gramas de ouro. 

 
Provisão de liquidação contingente 
 
25 Um instrumento financeiro pode exigir que a entidade entre-

gue caixa ou outro ativo financeiro, ou de outra forma, liquide-o de tal 
forma que seria um passivo financeiro no caso de ocorrência ou não 
ocorrência de eventos futuros incertos (ou como resultado de circuns-
tâncias incertas) que estariam além do controle do emitente e do de-
tentor do instrumento, tal como uma alteração no índice de bolsa de 
valores, no índice de preços ao consumidor, na taxa de juros ou nos 
impostos cobrados, ou nas receitas, no lucro líquido ou no índice dívi-
da/patrimônio futuros do emitente. O emitente de tal instrumento não 
tem o direito incondicional de evitar a entrega de caixa ou outro ativo 
financeiro (ou, de outro modo, liquidá-lo de tal forma que seria um 
passivo financeiro). Portanto, é um passivo financeiro do emitente, 
salvo se: 

(a) a parte da provisão de liquidação contingente que poderia 
exigir liquidação em caixa ou outro ativo financeiro (ou, de outro mo-
do, de tal forma que seria um passivo financeiro) não for verdadeira;  

(b) puder exigir do emitente que liquide a obrigação em caixa 
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ou outro ativo financeiro (ou, de outro modo, liquidar de tal forma que 
seria um passivo financeiro) somente no caso de evento de liquidação 
do emitente; ou 

(c) o instrumento tiver todas as características e satisfizer todas 
as condições dos itens 16A e 16B. 

 

Opção de liquidação 
 

26 Quando o instrumento financeiro derivativo dá a uma das par-
tes a escolha de como será liquidado (ex: o emitente ou o titular pode 
escolher liquidar em caixa ou pela troca de ações por caixa), é um 
ativo financeiro ou passivo financeiro, a menos que todas as alternati-
vas de liquidação resultem neste instrumento como sendo instrumento 
patrimonial.  

 

27  Um exemplo de instrumento financeiro derivativo com uma 
opção de liquidação que é um passivo financeiro é uma opção de ação 
em que o emitente pode decidir liquidar em caixa ou pela troca de 
suas próprias ações por caixa. Da mesma forma, alguns contratos de 
compra ou venda de item não financeiro em troca de instrumentos 
patrimoniais da própria entidade estão dentro do âmbito desta Norma 
porque eles podem ser liquidados tanto pela entrega do item não fi-
nanceiro quanto em caixa ou outro instrumento financeiro (ver itens 8 
a 10). Tais contratos são ativos financeiros ou passivos financeiros e 
não instrumentos patrimoniais.  

 

Instrumentos financeiros compostos   
(ver também itens AG30 a AG35) 
 

28 O emitente de instrumento financeiro não derivativo deve ava-
liar os termos do instrumento financeiro para determinar se ele contém 
tanto um passivo quanto um componente de patrimônio líquido. Tais 
componentes devem ser classificados separadamente como passivos 
financeiros, ativos financeiros ou instrumentos patrimoniais de acordo 
com o item 15. 

 
29 A entidade deve reconhecer separadamente os componentes 

de instrumento financeiro que (a) crie um passivo financeiro da enti-
dade e (b) conceda opção ao titular do instrumento de convertê-lo em 
instrumento patrimonial da entidade. Por exemplo, um título ou ins-
trumento similar conversível pelo titular em um número fixo de ações 
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ordinárias da entidade é um instrumento financeiro composto. Sob a 
perspectiva da entidade, tal instrumento compreende dois componen-
tes: um passivo financeiro (acordo contratual de entregar caixa ou 
outro ativo financeiro) e um instrumento patrimonial (opção de com-
pra concedendo ao titular o direito, por período específico de tempo, 
de convertê-la em número fixo de ações ordinárias da entidade). O 
efeito econômico da emissão desse tipo de instrumento é essencial-
mente o mesmo da emissão simultânea de instrumento de débito com 
cláusula de liquidação antecipada e contrato com garantia (warrant) 
de compra de ações ordinárias, ou da emissão de instrumento de débi-
to com garantia (warrant) destacável da compra de ações. Assim, em 
todos os casos, a entidade deve apresentar o passivo e os componentes 
do patrimônio líquido separadamente nas suas demonstrações contá-
beis de encerramento do período ou do exercício. 

 

30 A classificação dos componentes do passivo e do patrimônio 
líquido de um instrumento conversível não é revisada como resultado 
de alteração na possibilidade da opção conversível ser exercida, mes-
mo quando o exercício da opção parecer ter se tornado uma vantagem 
econômica a alguns titulares. Titulares podem nem sempre agir da 
forma que se espera porque, por exemplo, os efeitos fiscais resultantes 
da conversão podem ser diferentes entre os titulares. Além disso, a 
possibilidade de conversão muda de tempos em tempos. A obrigação 
contratual da entidade de efetuar pagamentos futuros permanece pen-
dente até que seja extinta por intermédio de conversão, vencimento do 
instrumento ou qualquer outra operação.  

 

31 A NBC TG 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e 
Mensuração trata da mensuração de ativos financeiros e passivos fi-
nanceiros. Instrumentos patrimoniais são instrumentos que evidenci-
am uma participação residual nos ativos da entidade após a dedução 
de todos os passivos. Portanto, quando o valor contábil inicial do ins-
trumento financeiro composto deve ser atribuído aos seus componen-
tes de patrimônio líquido e passivo, ao componente de patrimônio 
líquido deve ser atribuído o valor residual após deduzir, do valor justo 
total do instrumento, o montante separadamente determinado para o 
componente do passivo. O valor de qualquer característica de deriva-
tivos (como opção de compra) embutido no instrumento financeiro 
composto diferente do componente do patrimônio líquido (como op-
ção de conversão de patrimônio líquido) deve ser incluído no compo-
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nente do passivo. A soma dos montantes atribuídos aos componentes 
do passivo e patrimônio líquido no reconhecimento inicial é sempre 
igual ao valor justo que seria atribuído ao instrumento como um todo. 
Nenhum ganho ou perda deve decorrer do reconhecimento inicial dos 
componentes do instrumento separadamente.  

 

32 De acordo com a abordagem descrita no item 31, o emissor de 
título conversível em ações ordinárias deve determinar primeiro o 
valor contábil do componente do passivo, mensurando o valor justo de 
passivo similar (incluindo quaisquer características embutidas de deri-
vativo que não seja de patrimônio líquido) que não tenha um compo-
nente de patrimônio líquido associado. O valor contábil do instrumen-
to patrimonial representado pela opção de conversão do instrumento 
em ações ordinárias deve ser, então, determinado pela dedução do 
valor justo do passivo financeiro do valor justo do instrumento finan-
ceiro composto como um todo. 

 

Ações em tesouraria  
(ver também item AG36) 
 

33 Se a entidade readquire seus próprios instrumentos patrimoni-
ais, esses instrumentos (ações em tesouraria) devem ser deduzidos do 
patrimônio líquido. Nenhum ganho ou perda deve ser reconhecido no 
resultado na compra, venda, emissão ou cancelamento de instrumentos 
patrimoniais da própria entidade. Tais ações em tesouraria podem ser 
adquiridas e mantidas pela entidade ou outro membro do grupo conso-
lidado. Montantes pagos ou recebidos devem ser contabilizados dire-
tamente no patrimônio.  

 

34 O montante de ações em tesouraria mantidas deve ser divul-
gado separadamente no balanço ou nas notas explicativas, de acordo 
com a NBC TG 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis. A 
entidade deve divulgar informação, de acordo com a NBC TG 05 – 
Divulgação sobre Partes Relacionadas, se readquirir seus próprios 
instrumentos patrimoniais das partes relacionadas. 

 

Juros, dividendos, perdas e ganhos  
(ver também item AG37) 
 

35 Juros, dividendos, perdas e ganhos relativos a um instrumento 
financeiro ou a um componente que é um passivo financeiro devem 
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ser reconhecidos como receita ou despesa no resultado. Distribuições 
a titulares de instrumento patrimonial devem ser debitadas pela enti-
dade diretamente no patrimônio líquido, líquido de qualquer benefício 
tributário. Custos de transação de uma transação de patrimônio líquido 
devem ser contabilizados como dedução do patrimônio líquido, líqui-
do de qualquer benefício fiscal. 

 
35A. Tributos sobre o lucro relacionado a distribuições aos titula-

res de instrumentos patrimoniais e custos de transação de capital pró-
prio devem ser contabilizados de acordo com a NBC TG 32 – Tributos 
sobre o Lucro. (2) 

 
36 A classificação de um instrumento financeiro como passivo 

financeiro ou instrumento patrimonial determina se os juros, dividen-
dos, perdas e ganhos relativos àquele instrumento devem ser reconhe-
cidos como receita ou despesa no resultado. Assim, dividendos a pa-
gar de ações, que são inteiramente reconhecidos como passivos, de-
vem ser reconhecidos como despesa, da mesma forma que os juros em 
um título (bonds). Similarmente, ganhos e perdas associados com 
resgates ou refinanciamentos de passivos financeiros devem ser reco-
nhecidos no resultado, enquanto que resgates ou refinanciamentos de 
instrumentos patrimoniais devem ser reconhecidos como mudanças no 
patrimônio líquido. Alterações no valor justo de instrumento patrimo-
nial não devem ser reconhecidas nas demonstrações contábeis.  

 
37 A entidade incorre normalmente em vários custos na emissão 

ou aquisição de seus próprios instrumentos patrimoniais. Esses custos 
podem incluir registro e outras taxas regulatórias, montantes pagos a 
consultores jurídicos, contábeis e outros profissionais, custos de im-
pressão e outros tributos. Os custos de transação de uma transação de 
patrimônio líquido são contabilizados como dedução do patrimônio 
(líquido de qualquer benefício tributário) na medida em que represen-
tam custos incrementais atribuídos diretamente à transação de patri-
mônio líquido que de outra forma seriam evitados. Os custos de tran-
sação de patrimônio líquido que é abandonada devem ser reconheci-
dos como despesa. 

 
38 Custos de transação que se relacionam com a emissão de ins-

trumento financeiro composto devem ser atribuídos aos componentes 
do patrimônio líquido e passivo do instrumento em proporção à aloca-
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ção dos rendimentos. Custos de transação que se relacionam conjun-
tamente a mais de uma transação (por exemplo, custos de oferta con-
corrente de algumas ações e listagem em bolsa de outras ações) devem 
ser atribuídos a essas transações utilizando uma base para alocação 
coerente e consistente com transações similares.  

 
39 O montante dos custos de transação contabilizado como de-

dução do patrimônio líquido no período deve ser divulgado separada-
mente de acordo com a NBC TG 26 – Apresentação das Demonstra-
ções Contábeis. O montante relacionado aos tributos incidentes sobre 
o lucro, reconhecido diretamente no patrimônio líquido, deve ser in-
cluído no montante total de imposto de renda, diferido ou corrente, ou 
contabilizado no patrimônio e divulgado de acordo com a NBC TG 32 
– Tributos sobre o Lucro. 

 
40 Dividendos classificados como despesa podem ser apresenta-

dos na demonstração dos resultados abrangentes ou na demonstração 
do resultado em separado (se apresentada), quer em conjunto com 
juros sobre outros passivos ou em uma linha separada. Além dos re-
quisitos desta Norma, a apresentação de juros e dividendos está sujeita 
aos requisitos da NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações 
Contábeis e NBC TG 40 – Instrumentos Financeiros: Evidenciação. 
Em algumas circunstâncias, devido à diferença entre juros e dividen-
dos, em relação a questões como a dedutibilidade fiscal, é desejável a 
divulgação separada deles na demonstração do resultado. A divulga-
ção dos efeitos fiscais deve ser feita de acordo com a NBC TG 32 – 
Tributos sobre o Lucro. 

 
41 Ganhos e perdas relacionados a alterações no valor contábil de 

passivo financeiro devem ser reconhecidos como receita ou despesa 
no resultado, mesmo quando se relacionarem a um instrumento que 
inclua direito residual nos ativos da entidade em troca de caixa ou 
outro ativo financeiro (ver item 18(b)). De acordo com a NBC TG 26 
– Apresentação das Demonstrações Contábeis, a entidade deve apre-
sentar qualquer ganho ou perda decorrente de nova mensuração de tal 
instrumento separadamente na demonstração do resultado quando for 
relevante para a explicação do desempenho da entidade. 
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Compensação de ativo financeiro e passivo financeiro 
(ver também os itens AG38 e AG39) 
 
42 Um ativo financeiro e um passivo financeiro devem ser com-

pensados, e o montante líquido apresentado nas demonstrações contá-
beis, quando, e somente quando, a entidade:  

(a) dispõe de um direito legalmente executável para liquidar pe-
lo montante líquido; e  

(b) tiver a intenção tanto de liquidar em base líquida, ou realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 

 
Na contabilização da transferência de ativo financeiro que não se 

qualifica para baixa, a entidade não deve compensar o ativo transferi-
do e o passivo associado (NBC TG 38 – Instrumentos Financeiros: 
Reconhecimento e Mensuração, item 36).  

 
43 Esta Norma exige a apresentação de ativos e passivos finan-

ceiros em base líquida quando isso refletir uma expectativa da entida-
de de fluxos de caixa futuros a partir da liquidação de dois ou mais 
instrumentos financeiros separados. Quando a entidade tem o direito 
de receber ou pagar um único montante líquido e pretende fazer isso, 
ela tem, na realidade, somente um único ativo ou passivo financeiro. 
Em outras circunstâncias, ativos e passivos financeiros devem ser 
apresentados separadamente um do outro, consistentemente com suas 
características de recursos ou obrigações da entidade. 

 
44 Compensar um ativo financeiro e um passivo financeiro reco-

nhecidos, e apresentar o montante líquido difere da reversão do reco-
nhecimento (baixa) de ativo financeiro ou passivo financeiro. Embora 
compensar não enseje o reconhecimento de ganho ou perda, a reversão 
do reconhecimento (baixa) de instrumento financeiro não resulta so-
mente na remoção do item reconhecido anteriormente no balanço, mas 
também pode resultar em reconhecimento de ganho ou perda. 

 
45 O direito de compensação é um direito legal do devedor, por 

contrato ou de outra forma, de liquidar ou, de outra maneira, eliminar 
a totalidade ou uma parte do montante devido ao credor, por meio da 
aplicação contra esse montante de um montante devido pelo credor. 
Em circunstâncias incomuns, um devedor pode ter o direito legal de 
compensar um montante devido por terceiros ao credor desde que 
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exista um acordo entre as três partes que claramente estabeleçam o 
direito de compensação. Pelo fato de o direito de compensação ser um 
direito legal, as condições para suportar o direito podem variar de uma 
jurisdição para outra e as leis aplicáveis às relações entre as partes 
precisam ser consideradas. 

 
46 A existência do direito de liquidar um ativo financeiro e um 

passivo financeiro afeta os direitos e as obrigações associados com um 
ativo financeiro e um passivo financeiro, e pode afetar a exposição da 
entidade a risco de crédito e de liquidez. No entanto, a existência do 
direito, por si só, não é base suficiente para compensação. Na ausência 
de intenção de exercer o direito ou de liquidar simultaneamente, o 
montante e o momento dos fluxos futuros de caixa não devem ser 
afetados. Quando a entidade pretende exercer o direito ou liquidar 
simultaneamente, a apresentação do ativo e do passivo em base líqui-
da reflete mais apropriadamente os montantes e o momento dos fluxos 
de caixa futuros, bem como o risco a que cada um dos fluxos de caixa 
está exposto. A intenção por uma ou ambas as partes de liquidar em 
base líquida sem o direito legal de fazê-lo não é suficiente para justifi-
car a compensação, porque os direitos e obrigações associados ao 
ativo financeiro individual e passivo financeiro individual permane-
cem inalterados.  

 
47 As intenções da entidade com relação à liquidação de ativos e 

passivos particulares podem ser influenciadas por suas práticas de 
negociação usuais, exigências dos mercados financeiros e outras cir-
cunstâncias que podem limitar a capacidade de liquidação ou liquida-
ção simultânea. Quando a entidade tem o direito de compensação, mas 
não pretende liquidar ou realizar o ativo e liquidar o passivo simulta-
neamente, o efeito do direito sobre a exposição ao risco de crédito da 
entidade deve ser divulgado de acordo com o item 36 da NBC TG 40 
– Instrumentos Financeiros: Evidenciação.  

 
48 Liquidação simultânea de dois instrumentos financeiros pode 

ocorrer por meio, por exemplo, da operação de câmara de compensa-
ção em mercado financeiro organizado ou a troca face a face. Nessas 
circunstâncias, os fluxos de caixa são, na realidade, equivalentes a um 
único valor líquido e não há exposição a risco de crédito ou de liqui-
dez. Em outras circunstâncias, a entidade pode liquidar dois instru-
mentos pelo recebimento ou pagamento de montantes separados, tor-
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nando-se exposta ao risco de crédito para o valor total do ativo ou 
risco de liquidez para o valor do passivo. Tais exposições ao risco 
podem ser significativas mesmo sendo relativamente breves. Assim, a 
realização de ativo financeiro e a liquidação de passivo financeiro 
devem ser tratadas como simultâneas somente quando as transações 
ocorrerem no mesmo momento. 

 
49 As condições estabelecidas no item 42 não são satisfeitas usu-

almente e a compensação é normalmente inadequada quando:  
(a) vários instrumentos financeiros diferentes são utilizados para 

simular as características de um único instrumento financeiro (instru-
mento sintético); 

(b) ativos financeiros e passivos financeiros resultam de instru-
mentos financeiros tendo a mesma exposição ao risco (por exemplo, 
ativos e passivos dentro de uma carteira de contratos futuros ou outros 
instrumentos derivativos), mas envolvem contrapartes diferentes; 

(c) ativos financeiros ou outros ativos são penhorados como ga-
rantia de passivos financeiros; 

(d) ativos financeiros são disponibilizados com o propósito de 
cobrir uma obrigação sem que esses ativos tenham sido aceitos pelo 
credor na liquidação da obrigação (por exemplo, acordos de fundos de 
amortização); ou 

(e) obrigações resultantes de eventos que deram origem a perdas 
e há a expectativa de recuperá-las de um terceiro em virtude de recla-
mação feita de acordo com o contrato de seguro. 

 
50 Uma entidade que assume uma quantidade de transações de 

instrumentos financeiros com uma só contraparte pode entrar em um 
“acordo de liquidação master” com essa contraparte. Tal acordo con-
verge para uma única liquidação, de forma líquida, para todos os ins-
trumentos financeiros abrangidos pelo acordo no caso de descumpri-
mento ou término de qualquer contrato. Esses acordos são comumente 
usados por instituições financeiras para fornecer proteção contra per-
das em casos de falência ou outras circunstâncias que resultam na 
incapacidade da contraparte de cumprir suas obrigações. Um “acordo 
de liquidação master” geralmente cria o direito de compensação que 
se torna exigível e afeta a realização ou a liquidação de ativos finan-
ceiros individuais e passivos financeiros somente após evento especí-
fico de descumprimento ou outras circunstâncias que não são espera-
das no curso normal dos negócios. Um acordo de liquidação master 
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não fornece base para compensação a não ser que ambos os critérios 
do item 42 sejam satisfeitos. Quando ativos financeiros e passivos 
financeiros sujeitos a um acordo de liquidação master não são com-
pensados, o efeito do acordo na exposição da entidade a risco de crédi-
to deve ser divulgado de acordo com o item 36 da NBC TG 40 – Ins-
trumentos Financeiros: Evidenciação. 

 
51 a 95. (Eliminados) 
 
Em razão dessa alteração, as disposições não alteradas desta 

Norma são mantidas e a sigla da NBC TG 39 (R2), publicada no 
DOU, Seção I, de 17-4-14, passa a ser NBC TG 39 (R3). 

 
A alteração desta Norma entra em vigor na data de sua publica-

ção, aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 
2015. 

 
Brasília, 21 de novembro de 2014. 
 
Zulmir Ivânio Breda – Presidente em exercício 
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APÊNDICE - GUIA DE APLICAÇÃO 
 
Este apêndice é parte integrante da NBC TG 39 (R2). 
 
AG1 Este guia de aplicação fornece orientações relativas a as-

pectos particulares da Norma. 
 
AG2 A Norma não trata de reconhecimento e mensuração de ins-

trumentos financeiros. Requisitos dessa natureza são definidos na NBC 
TG 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. 

 
Definições 
(itens 11 a 14)  
 
Ativos financeiros e passivos financeiros 
 
AG3 Moeda (caixa) é um ativo financeiro porque representa 

um meio de troca e, portanto, constitui a base sobre a qual todas as 
transações são mensuradas e reconhecidas nas demonstrações contá-
beis. Um depósito de caixa em banco ou instituição financeira similar 
é um ativo financeiro porque representa o direito contratual do deposi-
tante de obter caixa da instituição ou de descontar cheque, ou instru-
mento similar, reduzindo o saldo em favor de credor, em pagamento 
de passivo financeiro. 

 
AG4 Exemplos comuns de ativos financeiros que representam di-

reito de receber caixa no futuro e os correspondentes passivos financeiros 
que representam obrigação contratual de entregar caixa no futuro são: 

 
a) contas a receber e a pagar; 
b) notas a receber e a pagar;  
c) empréstimos a receber e a pagar; e 
d) títulos de dívida a receber e a pagar.  
 
Em cada caso, o direito contratual de uma parte de receber (ou 

obrigação de pagar) é compensada pela correspondente obrigação de 
pagar da outra parte (ou direito de receber) 

 
AG5 Outro tipo de instrumento financeiro é aquele para o qual 

o benefício econômico a ser recebido ou cedido é um ativo financeiro 
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que não é caixa. Por exemplo, um instrumento de dívida pagável em 
títulos do governo que dá ao seu detentor o direito contratual de rece-
ber, e ao emissor a obrigação contratual de entregar títulos do gover-
no, não por caixa. Os títulos são ativos financeiros porque representam 
obrigações do emissor, governo, de pagar por caixa. O instrumento de 
dívida é, portanto, um ativo financeiro para o detentor e um passivo 
financeiro para o emissor. 

  
AG6 Instrumentos de dívida “perpétuos” (como debêntures, 

“capital notes” e títulos “perpétuos”) normalmente fornecem ao deten-
tor o direito contratual de receber pagamentos de juros em datas pré-
estabelecidas se estendendo por um período indeterminado com ou 
sem o direito de receber o principal sob condições que sejam muito 
desfavoráveis no futuro. Por exemplo, a entidade pode emitir um ins-
trumento financeiro determinando que sejam feitos pagamentos anuais 
em perpetuidade iguais à taxa de juros de 8% a.a. aplicada a um valor 
de referência ou ao montante principal de $ 1.000. Assumindo 8% 
como sendo a taxa de mercado para o instrumento quando emitido, o 
emissor assume a obrigação contratual de fazer um fluxo futuro de 
pagamentos de juros com o valor justo (valor presente) de $ 1.000 no 
reconhecimento inicial. O detentor e o emissor do instrumento possu-
em um ativo financeiro e um passivo financeiro, respectivamente. 

 
AG7 O direito contratual ou a obrigação contratual de receber, 

entregar ou trocar instrumentos financeiros constitui, por si só, um 
instrumento financeiro. Uma cadeia de direitos contratuais ou obriga-
ções contratuais satisfazem a definição de instrumento financeiro caso 
leve ao recebimento ou pagamento de caixa, ou à aquisição ou à emis-
são de um instrumento patrimonial. 

 
AG8 A capacidade de exercer um direito contratual ou a exi-

gência de satisfazer uma obrigação contratual pode ser absoluta, ou 
pode ser dependende da ocorrência de evento futuro. Por exemplo, 
uma garantia financeira é um direito contratual do credor de receber 
caixa do garantidor, e a correspondente obrigação contratual do garan-
tidor de pagar o credor em caso de inadimplência por parte do toma-
dor do empréstimo. O direito contratual e a obrigação existem devido 
à ocorrência de uma transação ou evento passado (assunção da garan-
tia), mesmo que a capacidade do credor de exercer seu direito e a o-
brigação do garantidor de cumprir com a sua obrigação sejam ambos 
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contingentes em relação a um ato futuro de inadimplência por parte do 
tomador do empréstimo. Um direito e uma obrigação contingentes 
atendem à definição de ativo e passivo financeiro apesar do fato de 
que nem sempre esses ativos e passivos são reconhecidos nas demons-
trações contábeis. Alguns desses direitos e obrigações contingentes 
podem ser contratos de seguro de acordo com a definição apresentada 
na NBC TG 11 – Contratos de Seguro. 

 
AG9 De acordo com a NBC TG 06 - Operações de Arrenda-

mento Mercantil, o leasing financeiro é considerado como um direito 
do arrendador de receber e uma obrigação do arrendatário de pagar um 
fluxo de pagamentos que são equivalentes a uma combinação de prin-
cipal e juros em um contrato de financiamento. O arrendador contabi-
liza o ativo como o valor dos pagamentos a receber em vez do valor 
do ativo arrendado propriamente dito. O leasing operacional, por ou-
tro lado, é considerado como um contrato incompleto que compromete 
o arrendador a fornecer o uso de um ativo durante períodos futuros em 
troca de uma compensação financeira similar a uma taxa paga por um 
serviço. O arrendador continua a contabilizar o ativo arrendado em 
vez dos pagamentos futuros a receber. Assim, o leasing financeiro é 
considerado um instrumento financeiro e o leasing operacional não é 
considerado um instrumento financeiro (exceto para os pagamentos 
individuais devidos e pagáveis no período corrente). 

 
AG10  Ativos tangíveis (como estoques, instalações, terrenos e 

equipamentos), ativos objeto de leasing e ativos intangíveis (como 
patentes e marcas) não são ativos financeiros. O controle de tais ativos 
tangíveis e intangíveis criam a oportunidade de geração de caixa ou 
outro ativo financeiro, mas não dão direito ao recebimento direto de 
um ativo financeiro ou caixa. 

 
AG11 Ativos (como despesas antecipadas) para as quais o bene-

fício econômico futuro é o recebimento de produtos ou serviços em 
vez do direito de receber caixa ou outro ativo financeiro não são ativos 
financeiros. De forma semelhante, receitas diferidas e a maior parte 
das garantias (warrant) oferecidas não são passivos financeiros porque 
o fluxo de saída de benefícios econômicos associados com eles é a 
entrega de produtos ou serviços em vez da obrigação de desembolsar 
caixa ou outro ativo financeiro. 
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AG12   Ativos e passivos que não são contratuais (como os tributos 
sobre a renda que são criados por leis aprovadas ou sancionadas pelo 
governo) não são ativos ou passivos financeiros. A forma de contabiliza-
ção dos tributos sobre a renda é tratada na NBC TG 32. De forma similar, 
as obrigações não formalizadas, conforme definidas na NBC TG 25 – 
Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, não se originam 
de contratos e não constituem passivos financeiros. (4) 

 

Instrumentos patrimoniais 
 

AG13 Exemplos de instrumentos patrimoniais incluem ações 
ordinárias não resgatáveis, alguns instrumentos resgatáveis (ver itens 
16A e 16B), alguns instrumentos que impõem à entidade obrigação de 
entregar, para outra contraparte, parte de seus ativos (pro-rata) líqui-
dos de uma entidade somente na liquidação (ver itens 16C e 16D), 
alguns tipos de ações preferenciais (ver itens AG25 e AG26), war-
rants e opções de compra lançadas (bônus de subscrição) que permi-
tem ao detentor subscrever ou adquirir um número fixo de ações ordi-
nárias não resgatáveis da entidade emissora em troca de um montante 
fixo de caixa ou outro ativo financeiro. A obrigação da entidade de 
emitir ou comprar um número fixo de suas próprias ações por um mon-
tante conhecido de caixa ou outro ativo financeiro é um instrumento 
patrimonial da entidade (exceto de acordo com o disposto no item 22A). 
No entanto, se esse contrato contém uma obrigação por parte da entida-
de de pagar um montante fixo de caixa ou outro ativo financeiro (que 
não um contrato classificado como patrimônio de acordo com os itens 
16A e 16B ou itens 16C e 16D), ele também dá origem a uma obrigação 
pelo valor presente do valor do resgate (ver item AG27(a)). O emitente 
de ações ordinárias não resgatáveis assume um passivo quando formali-
za o ato para fazer uma distribuição e se torna legalmente obrigado a 
fazê-lo perante os acionistas. Esse pode ser o caso após a declaração de 
dividendos ou quando a entidade está sendo liquidada e os ativos rema-
nescentes serão distribuídos para os acionistas. 

 

AG14 A opção de compra ou outro contrato similar adquirido 
por uma entidade que dá o direito de readquirir um número fixo de 
suas próprias ações em troca de um montante fixo de caixa ou outro 
ativo financeiro não constitui um ativo financeiro da entidade (exceto 
de acordo com o disposto no item 22A). Qualquer recurso pago por 
esse contrato deve ser deduzido do patrimônio líquido. 
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Classe de instrumentos que é subordinada a todas 
as outras classes (itens 16A(b) e 16C(b)) 
 
AG14A  Uma das características dos itens 16A e 16C é que o ins-

trumento financeiro está em uma classe de instrumentos que é subor-
dinada a todas as outras classes. 

 
AG14B  Para se avaliar se um instrumento está em uma classe 

subordinada, a entidade deve avaliar a preferência do instrumento na 
liquidação como se a liquidação ocorresse na data da classificação. A 
entidade deve reavaliar a reclassificação se ocorrerem alterações nas 
circunstâncias relevantes. Por exemplo, se a entidade emite ou recom-
pra outro instrumento financeiro, isso pode afetar a avaliação sobre a 
presença do instrumento em questão na classe de instrumentos que 
estão subordinados a todas as outras classes. 

 
AG14C  Um instrumento que possui direito preferencial na liqui-

dação da entidade não é um instrumento que possui direitos sobre uma 
parcela proporcional do patrimônio líquido da entidade. Por exemplo, 
um instrumento possui direito preferencial na liquidação se ele dá ao 
detentor o direito a dividendo fixo na liquidação em adição a sua parti-
cipação nos ativos líquidos da entidade, enquanto outros instrumentos 
na classe subordinada com o direito à participação proporcional nos 
ativos líquidos da entidade não possuem o mesmo direito na liquidação. 

 
AG14D  Se a entidade possui somente uma classe de instrumen-

tos financeiros, essa classe deve ser tratada como se fosse subordinada 
a todas as outras classes. 

 
Fluxo de caixa total esperado atribuível ao instrumento ao longo 

de seu prazo de duração (item 16A(e)) 
 
AG14E  O fluxo de caixa total esperado de um instrumento ao 

longo de sua duração deve ser baseado substancialmente no resultado, 
na variação nos ativos líquidos ou no valor justo dos ativos líquidos 
reconhecidos e não reconhecidos ao longo da duração do instrumento. 
Os resultados e as alterações nos ativos líquidos reconhecidos devem 
ser mensurados de acordo com Norma apropriada do CFC. 
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Transações nas quais o detentor do instrumento não participa co-
mo detentor do instrumento patrimonial da entidade (itens 16A e 16C) 

 

AG14F  O detentor de instrumento financeiro resgatável ou ins-
trumento que impõe à entidade emissora a obrigação de entregar a um 
terceiro parcela proporcional dos ativos líquidos da entidade somente 
em caso de liquidação pode participar de transações com a entidade 
assumindo um papel diferente do de proprietário. Por exemplo, o de-
tentor do instrumento pode ser um empregado da entidade. Somente 
os fluxos de caixa e os termos contratuais e condições do instrumento 
que se relacionam com o detentor do instrumento como proprietário 
da entidade devem ser considerados na avaliação de se o instrumento 
deve ser classificado como instrumento patrimonial de acordo com o 
disposto no item 16A ou 16C. 

 

AG14G  Um exemplo é uma sociedade limitada que possui só-
cios limitados (limited partners, cuja responsabilidade está limitada ao 
investimento na sociedade, além de não estarem autorizados a partici-
par ativamente da gestão da entidade) e sócios gerais (general part-
ners, que possuem responsabilidade ilimitada sobre os passivos da 
entidade, e que são responsáveis pela condução das operações da enti-
dade). Alguns sócios gerais podem fornecer garantias à entidade e 
podem ser remunerados pelo fornecimento dessa garantia. Nessas 
situações a garantia e os fluxos de caixa associados se relacionam aos 
detentores do instrumento em seu papel de garantidores e não como 
proprietários. Dessa forma, essa garantia e os fluxos de caixa associa-
dos não fazem com que os sócios gerais (general partners) se tornem 
subordinados aos sócios limitados (limited partners) e deve ser des-
considerada quando da verificação se os instrumentos dos sócios limi-
tados e gerais são idênticos. 

 

AG14H  Outro exemplo é o acordo de participação nos resultados 
que aloca o lucro ou prejuízo aos detentores do instrumento com base 
nos serviços prestados ou negócios gerados durante o exercício cor-
rente ou anterior. Tais acordos são transações realizadas com os deten-
tores dos instrumentos em seu papel de não proprietários e não devem 
ser consideradas quando da verificação das características listadas no 
item 16A ou 16C. No entanto, acordos de participações nos resultados 
que alocam os resultados aos detentores dos instrumentos baseados no 
montante nominal desses instrumentos relativos a outros na mesma 
classe representam transações com os detentores dos instrumentos no 
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papel de proprietários e deve ser considerado quando da análise das 
características listadas no item 16A ou 16C. 

 

AG14I  Os fluxos de caixa e os termos e condições contratuais da 
transação entre o detentor do instrumento (em seu papel de não pro-
prietário) e a entidade emissora devem ser similares a uma transação 
equivalente que poderia ocorrer entre o não detentor do instrumento e 
a entidade emissora. 

 

Inexistência de outros instrumentos financeiros ou contratos com 
fluxos de caixa totais que fixam ou restringem substancialmente o 
retorno residual para o detentor do instrumento (itens 16B e 16D) 

 

AG14J  Uma condição para classificar um instrumento financeiro 
como patrimonial que de outra forma atenderia aos critérios estabele-
cidos no item 16A ou 16C é que a entidade não possua outros instru-
mentos financeiros ou contratos que contenham (a) fluxos de caixa 
totais baseados substancialmente no resultado, na variação nos ativos 
líquidos reconhecidos ou na mudança no valor justo dos ativos líqui-
dos reconhecidos e não reconhecidos e (b) o efeito de restringir subs-
tancialmente ou fixar o retorno residual. Os seguintes instrumentos, 
quando contratados em condições comerciais normais com partes não 
relacionadas à entidade, não irão, provavelmente, evitar que instru-
mentos que de outra forma atenderiam aos critérios definidos no item 
16A ou 16C sejam classificados como patrimônio: 

(a) instrumentos com fluxos de caixa totais substancialmente 
baseados em ativos específicos da entidade; 

(b) instrumentos com fluxos de caixa totais baseados em percen-
tual da receita; 

(c) contratos criados para remunerar empregados por serviços 
prestados à entidade; 

(d) contratos requerendo o pagamento de percentual insignifi-
cante do lucro por serviços prestados ou produtos fornecidos. 

 

Instrumentos financeiros derivativos 
 

AG15  Instrumentos financeiros incluem instrumentos primários 
(como recebíveis, contas a pagar e instrumentos patrimoniais) e ins-
trumentos financeiros derivativos (como opções, futuros e contratos a 
termo, swaps de taxa de juros e de moedas). Instrumentos financeiros 
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derivativos atendem à definição de instrumento financeiro e estão de 
acordo com o alcance desta Norma. 

 

AG16  Instrumentos financeiros derivativos criam direitos e o-
brigações que têm o efeito de transferir entre as partes do instrumento 
um ou mais dos riscos financeiros inerentes ao instrumento financeiro 
subjacente. Na data da operação, instrumentos financeiros derivativos 
oferecem a uma parte o direito contratual de trocar ativos financeiros 
ou passivos financeiros com outra parte sob condições que são poten-
cialmente favoráveis ou uma obrigação contratual de trocar ativos 
financeiros ou passivos financeiros que são potencialmente desfavorá-
veis. No entanto, eles normalmente(*) não resultam na transferência 
do ativo financeiro subjacente na data da celebração do contrato, e 
essa transferência não necessariamente ocorre na liquidação do contra-
to. Alguns instrumentos possuem o direito e a obrigação de realizar a 
troca. Como os termos da troca são estabelecidos na realização do 
instrumento financeiro derivativo, na medida em que os preços nos 
mercados financeiros sofrem alterações esses termos podem se tornar 
favoráveis ou desfavoráveis. 

 
(*) Isso é verdade para a maior parte, mas não para todos os derivativos; um exemplo 
é o contrato (cross-currency swap) entre duas moedas diferentes nos quais o principal 
é trocado na realização (e trocados novamente no vencimento). 

 

AG17  A opção de compra ou venda para trocar ativos financei-
ros ou passivos financeiros (exemplo: instrumentos financeiros que 
não sejam títulos patrimoniais da própria empresa) dão ao detentor o 
direito de obter benefícios econômicos potenciais associados com as 
mudanças no valor justo do instrumento financeiro subjacente ao con-
trato. Alternativamente, o lançador da opção assume uma obrigação de 
abrir mão de benefícios econômicos futuros ou sofrer perdas potenci-
ais associadas com alterações no valor justo do instrumento financeiro 
subjacente. O direito contratual do titular e a obrigação do lança-
dor/vendedor atendem à definição de instrumento financeiro ativo e 
passivo, respectivamente. O instrumento financeiro subjacente a um 
contrato de opção pode ser qualquer instrumento financeiro ativo in-
cluindo ações de outras entidades e títulos de renda fixa. A opção po-
de exigir que o lançador/vendedor emita um instrumento de dívida, 
em vez da transferência de um ativo financeiro, mas o instrumento 
subjacente à opção seria um instrumento financeiro do detentor caso a 
opção fosse exercida. O direito do detentor da opção de trocar o ins-



 1381 

trumento financeiro sob condições favoráveis e a obrigação do lança-
dor/vendedor de trocar o instrumento em condições potencialmente 
desfavoráveis são distintas do instrumento financeiro ativo que será 
trocado no exercício da opção. A natureza do direito do detentor e da 
obrigação do lançador/vendedor não são afetados pela probabilidade 
de que a opção venha a ser exercida. 

 

AG18  Outro exemplo de instrumento financeiro derivativo é um 
contrato a termo para ser liquidado em seis meses no qual uma parte 
(o comprador) promete entregar $ 1.000.000 em troca de títulos públi-
cos com mesmo valor de face e a outra parte (o vendedor) promete 
entregar o mesmo montante em títulos públicos em troca de $ 
1.000.000 em caixa. Durante o período de seis meses ambas as partes 
possuem um direito e uma obrigação contratual de trocar instrumentos 
financeiros. Se o valor de mercado dos títulos públicos subir acima de 
$ 1.000.000, as condições serão favoráveis ao comprador e desfavorá-
veis ao vendedor; se o valor de mercado cair abaixo de $ 1.000.000, o 
efeito será oposto. O comprador tem um direito contratual (ativo finan-
ceiro) similar ao direito possuído na opção de compra e uma obrigação 
(passivo financeiro) contratual similar àquela existente em uma opção 
de venda lançada; o vendedor tem um direito contratual (ativo financei-
ro) similar ao direito existente na opção de venda e a obrigação contra-
tual (passivo financeiro) similar àquela existente na opção de compra 
lançada. Da mesma forma que com as opções, esses direitos contratuais 
correspondem a ativos e passivos financeiros distintos e separados dos 
instrumentos financeiros subjacentes (os títulos públicos e o caixa). 
Ambas as partes do contrato a termo têm obrigação de realizar no prazo 
contratado, enquanto no contrato de opções a performance somente 
ocorre quando o titular decide exercer a opção. 

 

AG19  Muitos outros tipos de instrumentos financeiros derivati-
vos contêm um direito ou uma obrigação de realizar uma troca futura, 
incluindo contratos de swaps de moedas e taxas de juros, caps de ta-
xas de juros, collars e floors, compromissos de empréstimos, condi-
ções de emissão de títulos e cartas de crédito. O contrato de swap de 
taxas de juros pode ser visto como uma variação do contrato a termo 
no qual as partes concordam em realizar uma série futura de trocas de 
fluxos de caixa, sendo o montante calculado em relação a uma taxa 
flutuante e o outro com referência a uma taxa fixa. Contratos futuros 
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são outra variação dos contratos a termo, diferindo principalmente no 
que tange à padronização e à negociação em bolsas. 

 

Contratos para comprar ou vender itens não 
financeiros (itens 8 a 10) 
 

AG20  Contratos para comprar ou vender itens não financeiros 
não se encaixam na definição de instrumento financeiro porque o di-
reito contratual de uma parte de receber um ativo não financeiro ou 
um serviço e a correspondente obrigação da outra parte não constitu-
em uma obrigação ou direito presente de ambas as partes de receber, 
entregar ou trocar um ativo financeiro. Por exemplo, contratos que 
estabelecem para liquidação somente a entrega ou recebimento de 
item não financeiro (opção, contrato a termo ou futuro de prata) não 
são instrumentos financeiros. Muitos contratos de commodities são 
desse tipo. Muitos são padronizados e negociados em mercados orga-
nizados da mesma forma que muitos instrumentos financeiros deriva-
tivos. Por exemplo, um contrato futuro de commodities pode ser com-
prado e vendido em caixa porque é listado em bolsa e pode trocar de 
mãos muitas vezes. No entanto, as partes do contrato estão de fato 
negociando a commodity subjacente. A capacidade de comprar ou 
vender um contrato de commodities em caixa, a facilidade com a qual 
ele pode ser comprado e vendido e a possibilidade de se negociar uma 
liquidação da obrigação em caixa não alteram a característica funda-
mental do contrato de forma a criar um instrumento financeiro. No 
entanto, muitos contratos de compra e venda de itens não financeiros 
que podem ser liquidados por diferença ou pela troca de instrumentos 
financeiros, ou no qual o item não financeiro é prontamente conversí-
vel em caixa estão dentro do alcance desta Norma como se fossem 
instrumentos financeiros (ver o item 8). 

 

AG 21  Um contrato que envolva a entrega ou o recebimento de 
ativos tangíveis não origina um instrumento financeiro ativo em uma 
parte e um instrumento financeiro passivo na outra parte a menos que 
um pagamento seja feito após a data que o ativo tenha sido transferi-
do. Esse é o caso de compras e vendas realizadas com financiamento 
comercial. 

 

AG22  Alguns contratos estão relacionados ao preço de commo-
dities, mas a liquidação não envolve a entrega física da mesma. Eles 
determinam que o pagamento seja feito em caixa, cujo montante é 
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determinado de acordo com uma fórmula no contrato em vez do pa-
gamento de montantes fixos. Por exemplo, o montante principal do 
título pode ser calculado pela aplicação do preço de mercado do petró-
leo no vencimento a uma dada quantidade fixa de petróleo. O princi-
pal é indexado com referência ao preço de commodity, mas é somente 
liquidado em caixa. Esse tipo de contrato é um instrumento financeiro. 

 

AG23  A definição de instrumento financeiro também abrange 
contratos que originam um ativo ou passivo não financeiro em adição 
a ativo ou passivo financeiro. Esses contratos normalmente dão a op-
ção a uma das partes de trocar um ativo financeiro por outro não fi-
nanceiro. Por exemplo, um título indexado ao preço do barril de petró-
leo pode dar ao seu detentor o direito a um fluxo de recebimentos de 
juros fixos periódicos e um montante em caixa no vencimento, com a 
opção de trocar o montante do principal por uma quantidade fixa de 
petróleo. A conveniência de se exercer essa opção irá variar de perío-
do para período dependendo do valor justo do petróleo em relação à 
razão de troca estabelecida (o preço de troca) inerente ao título. A 
intenção do titular em relação ao exercício da opção não afeta a subs-
tância dos ativos componentes. Os ativos financeiros do detentor e 
passivos financeiros do emissor fazem com que o título seja um ins-
trumento financeiro independentemente de outros ativos ou passivos 
que também tenham sido criados. 

 

AG24   Eliminado. 
 

Apresentação 
 

Passivo e patrimônio líquido  
(itens 15 a 27) 
 

Ausência de obrigação contratual de entregar caixa 
ou outro ativo financeiro 
(itens 17 a 20) 
 
AG25  Ações preferenciais podem ser emitidas com vários tipos 

de direitos. Para determinar se a ação preferencial é um instrumento 
patrimonial ou um passivo financeiro, o emissor deve verificar os 
direitos particulares associados com a ação para determinar se ela 
apresenta as características fundamentais de um passivo financeiro. 
Por exemplo, a ação preferencial, que pode ser resgatada em uma data 
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especificada ou à opção do detentor, contém um passivo financeiro 
porque o emissor tem obrigação de transferir ativos financeiros ao 
detentor da ação. A incapacidade potencial do emissor de resgatar a 
ação preferencial quando contratualmente determinado, seja por falta 
de recursos, requisito estatutário, ou lucros ou reservas insuficientes, 
não nega a obrigação. A opção do emissor de resgatar as ações em 
troca de caixa não atende à definição de passivo financeiro porque o 
emissor não possui obrigação presente de transferir ativos financeiros 
para os acionistas. Nesse caso, o resgate das ações ocorre a critério do 
emissor. A obrigação pode surgir, entretanto, quando o emissor das 
ações exerce seu direito, normalmente por intermédio da notificação 
aos acionistas, de sua intenção de resgatar as ações. 

 
AG26  Quando a ação preferencial não é resgatável, a classifica-

ção apropriada deve ser determinada por outros direitos associados a 
ela. A classificação deve ser baseada na verificação da substância dos 
acordos contratuais e das definições de passivos financeiros e de ins-
trumentos patrimoniais. Quando as distribuições aos acionistas das 
ações preferenciais, cumulativas ou não, ocorre de acordo com o crité-
rio do emissor, as ações são instrumentos patrimoniais. A classifica-
ção de ação preferencial como passivo financeiro ou instrumento pa-
trimonial não deve ser afetada pelos seguintes aspectos: 

(a) histórico de realização dessas distribuições; 
(b) intenção de realizar essas distribuições no futuro; 
(c) possível impacto negativo no preço das ações ordinárias do 

emissor se distribuições não são realizadas (devido a restrições ao 
pagamento de dividendos sobre as ações ordinárias se os dividendos 
sobre as ações preferenciais não são pagos); 

(d) montante das reservas do emissor; 
(e) expectativa do emissor de lucro ou prejuízo no período; ou 
(f) capacidade ou incapacidade do emissor de influenciar seu 

lucro ou prejuízo no período. 
 
Liquidação em ações da própria entidade  
(itens 21 a 24) 
 

AG27   Os seguintes exemplos ilustram como classificar tipos di-
ferentes de contratos envolvendo instrumentos patrimoniais da própria 
entidade: 

(a) O contrato que será liquidado pela entidade pela entrega ou 
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recebimento de um número fixo de suas próprias ações, ou trocando 
um número fixo de suas próprias ações por um montante fixo em cai-
xa ou outro ativo financeiro, é um título patrimonial (exceto como 
definido no item 22A). Da mesma forma, qualquer recurso pago ou 
recebido em função desse contrato deve ser adicionado ou deduzido 
diretamente do patrimônio. Um exemplo é a opção que dá ao detentor 
o direito de comprar um número fixo de ações da emitente por um 
montante fixo em caixa. No entanto, se o contrato requer que a entida-
de resgate suas próprias ações em troca de caixa ou outro instrumento 
financeiro, em data fixa ou determinável no futuro de acordo com a 
demanda do detentor, a entidade também deve reconhecer um passivo 
financeiro pelo valor presente do montante resgatável (com exceção 
do instrumento que possui todas as características e atende às defini-
ções dos itens 16A e 16B ou itens 16C e 16D). Um exemplo é a obri-
gação da entidade, em contrato a termo, de recomprar um número fixo 
de suas próprias ações por um montante fixo de caixa. 

 

(b) A obrigação de a entidade comprar suas próprias ações em 
caixa dá origem a um passivo financeiro pelo valor presente do mon-
tante resgatável mesmo que o número de ações que a entidade seja 
obrigada a recomprar não seja fixo ou se a obrigação é condicional ao 
exercício do direito pela contraparte (exceto como estabelecido nos 
itens 16A e 16B ou itens 16C e 16D). Um exemplo de obrigação con-
dicional é opção lançada que requer que a entidade recompre suas 
próprias ações em caixa caso a contraparte exerça a opção. 

 

(c) O contrato que é liquidado em caixa ou outro ativo financeiro é 
um instrumento financeiro ativo ou passivo financeiro mesmo que o mon-
tante de caixa ou outro ativo financeiro que é recebido ou entregue esteja 
baseado em variações no preço de mercado das ações da própria entidade 
(exceto como definido nos itens 16A e 16B ou itens 16C e 16D). Um 
exemplo é opção de ações liquidada pelo valor líquido. 

 

(d) O contrato que é liquidado por um número variável de ações 
da própria empresa cujo valor iguala um montante fixo ou um mon-
tante baseado em variações de uma subjacente variável (como o preço 
de uma commodity) é ativo financeiro ou passivo financeiro. Um e-
xemplo é a opção lançada de compra de ouro que, se exercida, deve 
ser liquidada em instrumentos da própria entidade pela entrega de 
quantos contratos forem necessários para igualar o valor do contrato 
de opções. Esse tipo de contrato é um ativo ou passivo financeiro 
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mesmo que a variável subjacente seja ação da própria empresa em vez 
do ouro. Da mesma forma, um contrato que é liquidado em um núme-
ro fixo de ações da própria empresa, mas com os direitos relacionados 
a essas ações sendo variáveis, de forma que o montante liquidado 
iguala um montante fixo ou um montante baseado em alterações em 
variável subjacente, é instrumento financeiro ativo ou instrumento 
financeiro passivo. 

 

Provisão de liquidação contingente 
(item 25) 
 

AG28  O item 25 estabelece que se uma parte de provisão de li-
quidação contingente que pode requerer liquidação em caixa ou outro 
instrumento financeiro ativo (ou de outra forma que resultaria no ins-
trumento sendo um passivo) não for genuína, a provisão de liquidação 
não deve afetar a classificação do instrumento financeiro. Assim, um 
contrato que requer a liquidação em caixa ou em número variável de 
ações da própria entidade somente na ocorrência de evento que seja 
extremamente raro, altamente anormal e de ocorrência muito impro-
vável, é um instrumento patrimonial. Da mesma forma, liquidação em 
número fixo de ações da própria entidade pode ser contratualmente 
vedado em circunstâncias que estão fora do controle da entidade, mas 
se essas circunstâncias não possuem possibilidade genuína de ocorrer, 
a classificação como instrumento patrimonial é apropriada. 

 

Tratamento nas demonstrações contábeis consolidadas 
 

AG29 Nas demonstrações contábeis consolidadas, a entidade de-
ve apresentar a participação dos não controladores – interesses de 
outras partes no patrimônio e resultado de suas controladas – de acor-
do com a NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis e 
a NBC TG 36 – Demonstrações Consolidadas. Ao classificar um ins-
trumento financeiro (ou um componente dele) nas demonstrações 
contábeis consolidadas, a entidade deve considerar todos os termos e 
condições acordadas entre os membros do grupo e dos detentores dos 
instrumentos para determinar se o grupo como um todo possui a obri-
gação de entregar caixa ou outro ativo financeiro relacionado com o 
instrumento ou liquidá-lo de forma diversa que irá resultar em uma 
classificação no passivo. Quando uma controlada emite um instrumen-
to financeiro e a empresa controladora ou outra empresa do grupo 
contrata termos adicionais diretamente com os detentores do título (ga-
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rantia, por exemplo), o grupo pode não ter autonomia sobre distribui-
ções ou resgates. Apesar do fato de que a controlada pode classificar de 
forma apropriada os instrumentos sem consideração desses termos adi-
cionais em seus balanços individuais, o efeito de outros acordos entre os 
membros do grupo e os detentores dos instrumentos financeiros deve 
ser considerado para garantir que as demonstrações consolidadas refli-
tam os contratos e as transações nas quais o grupo participa como um 
todo. Na medida em que houver uma obrigação para liquidação ou uma 
provisão para tal, o instrumento (ou o componente que está sujeito à 
obrigação) deve ser classificado como instrumento financeiro passivo 
nas demonstrações contábeis consolidadas. 

 

AG29A  Alguns tipos de instrumentos que impõem uma obriga-
ção contratual à entidade são classificados como instrumentos patri-
moniais de acordo com os itens 16A e 16B ou itens 16C e 16D. A 
classificação de acordo com esses itens é uma exceção aos princípios 
aplicados nesta Norma no que tange à classificação dos instrumentos. 
Essa exceção não é estendida à classificação de participação dos não 
controladores nas demonstrações contábeis consolidadas. Assim, ins-
trumentos classificados como patrimoniais de acordo com os itens 
16C e 16D nas demonstrações contábeis individuais, os quais corres-
pondem à participação dos não controladores, devem ser classificados 
como passivos nas demonstrações contábeis consolidadas do grupo. 

 

Instrumentos financeiros compostos  
(itens 28 a 32) 
 

AG30  O item 28 é aplicável somente a emissores de instrumen-
tos financeiros compostos não derivativos. O item 28 não trata de 
instrumentos financeiros compostos sob o ponto de vista dos detento-
res. A NBC TG 38 trata da separação de derivativos embutidos sob o 
ponto de vista dos detentores de instrumentos financeiros compostos 
que contêm características de patrimônio líquido e de dívida. 

 

AG31  Uma forma comum de instrumento financeiro composto é 
um instrumento de dívida com a opção de conversão embutida, como 
por exemplo um título de dívida conversível em ações ordinárias da 
própria empresa emissora e sem nenhum outro derivativo embutido. O 
item 28 requer que o emissor de instrumento financeiro apresente o 
componente passivo e o componente patrimonial separadamente no 
balanço patrimonial da seguinte forma: 
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(a) A obrigação do emissor de fazer pagamentos de juros e prin-
cipal é um passivo que existe enquanto o instrumento não é converti-
do. No reconhecimento inicial o valor justo do componente passivo é 
o valor presente dos fluxos de caixa contratados descontados à taxa 
aplicada pelo mercado naquele período a instrumentos com caracterís-
ticas de crédito similares e que fornecem substancialmente os mesmos 
fluxos de caixa, nos mesmos termos, mas que não possuem cláusula 
de conversão. 

 

(b) O instrumento patrimonial é uma opção embutida de conver-
ter o passivo em ações do emissor. Essa opção possui valor na data do 
reconhecimento inicial mesmo que seja "out-of-money". (2) 

 

AG32  Na conversão de instrumento conversível em seu vencimento, 
a entidade deve baixar o componente passivo e o reconhecer como patri-
mônio. O componente patrimonial original permanece como patrimônio 
(apesar de poder ser transferido de uma linha para outra dentro do patrimô-
nio). Não existe ganho ou perda na conversão no vencimento. 

 

AG33  Quando a entidade extingue um instrumento composto 
conversível antes do vencimento por intermédio de resgate antecipado 
ou recompra na qual os privilégios iniciais de conversão se mantive-
ram inalterados, a entidade deve alocar os recursos pagos e outros 
custos de transação gastos na recompra ou resgate para os componen-
tes passivo e patrimonial do instrumento na data da conversão. O mé-
todo usado para alocação dos recursos pagos e dos custos de transação 
aos componentes separados deve ser consistente com o que foi usado 
na alocação original dos recursos recebidos pela entidade quando o 
instrumento conversível foi emitido, de acordo com os itens 28 a 32. 

 

AG34  Uma vez que a alocação dos recursos recebidos é realiza-
da, qualquer ganho ou perda resultante deve ser tratado de acordo com 
os princípios contábeis aplicáveis ao componente relacionado, da se-
guinte forma: 

(a) o montante do ganho ou perda relacionado com o compo-
nente passivo deve ser reconhecido no resultado; e 

(b) o montante relacionado com o componente patrimonial deve 
ser reconhecido no patrimônio. 

 

AG35  A entidade pode ajustar os termos de instrumento conver-
sível para induzir a conversão antecipada, por meio do oferecimento 
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de razão de conversão mais favorável ou pelo pagamento de montante 
adicional no caso de conversão antecipada, por exemplo. A diferença, 
na data em que os termos são ajustados, entre o valor justo que o de-
tentor recebe na conversão do instrumento sob os termos revisados e o 
que ele receberia sob os termos originais deve ser reconhecido como 
perda no resultado. 

 

Ações em tesouraria (itens 33 e 34) 
 

AG36  As ações da própria entidade não devem ser reconhecidas 
como ativo financeiro independentemente da razão pela qual elas fo-
ram adquiridas. O item 33 requer que a entidade que adquira suas 
próprias ações deduza esses instrumentos do patrimônio. No entanto, 
quando a entidade mantém suas próprias ações em conta em nome de 
terceiros, como uma instituição financeira que mantém suas próprias 
ações em nome do cliente, por exemplo, existe uma relação de agência 
e como resultado essas ações não devem ser incluídas no balanço pa-
trimonial da entidade. 

 

Juros, dividendos, perdas e ganhos  
(itens 35 a 41) 
 

AG37  O seguinte exemplo ilustra a aplicação do item 35 a um 
instrumento financeiro composto. Assuma que uma ação preferencial 
não cumulativa conversível é resgatável obrigatoriamente em troca de 
caixa em cinco anos, mas que os dividendos são pagáveis segundo 
critério da entidade antes da data de resgate. Esse instrumento é um 
instrumento composto com o componente passivo sendo o valor pre-
sente do montante resgatável. Os custos, despesas ou prejuízos do 
desconto desse componente devem ser reconhecidos como despesa 
financeira no resultado. Os dividendos pagos estão relacionados ao 
componente patrimonial e, dessa forma, devem ser reconhecidos como 
distribuição de resultados. O mesmo tratamento seria aplicado se o 
resgate não fosse obrigatório e sim a critério do detentor, ou se a ação 
fosse obrigatoriamente conversível em um número variável de ações 
ordinárias calculadas para igualar um montante fixo de caixa ou um 
montante baseado em mudanças na variável subjacente (uma commo-
dity, por exemplo). No entanto, se quaisquer dividendos não pagos 
forem adicionados ao montante resgatável, o instrumento todo é um 
passivo. Nesse caso, todos os dividendos devem ser classificados co-
mo despesa financeira. 
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Compensando um ativo e um passivo 
financeiro (itens 42 a 50) 
 

AG38  Para compensar um ativo financeiro e um passivo finan-
ceiro, a entidade deve possuir atualmente o direito legal obrigatório 
(enforceable) de compensar os montantes reconhecidos. A entidade 
pode possuir direito condicional de compensar os montantes reconhe-
cidos, como em contrato master de liquidação ou em algumas formas 
de dívida, mas esses seus direitos são válidos somente na ocorrência 
de evento futuro, normalmente a insolvência da contraparte. Assim, 
um acordo desse tipo não atende às condições de compensação. (2) 

 

AG39   A Norma não fornece tratamento especial para os chama-
dos instrumentos sintéticos que são grupos de instrumentos financei-
ros separados adquiridos e detidos para simular as características de 
outro instrumento. Por exemplo, um título de dívida de longo prazo 
indexado a taxas flutuantes combinado com um swap de taxa de juros 
que envolve o recebimento de valores calculados a taxas flutuantes e a 
efetivação de pagamentos com valores fixos resulta em um título de 
dívida de longo prazo com taxas fixas. Cada um dos instrumentos 
financeiros individuais que em conjunto constitui um instrumento 
financeiro sintético representa direito ou obrigação contratual com 
seus próprios termos e condições e pode ser negociado ou liquidado 
separadamente. Cada instrumento financeiro está exposto a riscos que 
podem diferir dos riscos a que outros instrumentos financeiros estão 
expostos. Assim, quando um instrumento financeiro presente em um 
"instrumento financeiro sintético" é um ativo e outro é um passivo eles 
não devem ser compensados e não devem ser apresentados nas de-
monstrações contábeis da entidade de forma líquida, a menos que eles 
atendam os critérios de compensação previstos no item 42. 
 
AG40  Eliminado. 
 
 
 
 
 
(1) Publicada no DOU, de 23-11-2009. 
(2) Redação dada pela NBC TG 39 (R1), publicada no DOU de 20-12-2013. 
(3) Redação dada pela NBC TG 39 (R2), publicada no DOU de 17-04-2014. 
(4) Redação dada pela NBC TG 39 (R3), publicada no DOU de 1ª-12-2014. 
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Objetivo 
 
1 O objetivo desta Norma é exigir que a entidade divulgue nas 

suas demonstrações contábeis aquilo que permita que os usuários ava-
liem: 

(a) a significância do instrumento financeiro para a posição pa-
trimonial e financeira e para o desempenho da entidade; e  

(b) a natureza e a extensão dos riscos resultantes de instrumen-
tos financeiros a que a entidade está exposta durante o período e ao 
fim do período contábil, e como a entidade administra esses riscos. 

 
2 Os princípios nesta Norma complementam os princípios para 

reconhecimento, mensuração e apresentação de ativos financeiros e 
passivos financeiros da NBC TG 38 – Instrumentos Financeiros: Re-
conhecimento e Mensuração e da NBC TG 39 – Instrumentos Finan-
ceiros: Apresentação.  

 
Alcance 
 
3 Esta Norma deve ser aplicada por todas as entidades a todos 

os instrumentos financeiros, exceto:  
(a) (a) participações em controladas, coligadas e empreendimen-

tos controlados em conjunto que devem ser contabilizadas de acordo 
com a NBC TG 35 - Demonstrações Separadas, a NBC TG 36 - De-
monstrações Consolidadas ou a NBC TG 18 - Investimento em Coli-
gada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto. 
No entanto, em alguns casos essas normas exigem ou permitem que a 
entidade contabilize as participações em controlada, coligada ou em-
preendimento controlado em conjunto segundo a NBC TG 38 - Ins-
trumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração; nesses casos, 
a entidade deve aplicar os requisitos de divulgação desta Norma e, 
para aquelas mensuradas ao valor justo, os requisitos da NBC TG 46 - 
Mensuração do Valor Justo. As entidades também devem aplicar esta 
Norma a todos os derivativos ligados a participações em controladas, 
coligadas ou empreendimentos controlados em conjunto, a menos que 
o derivativo satisfaça a definição de instrumento patrimonial da NBC 
TG 39 - Instrumentos Financeiros: Apresentação; (3) 

(b) direitos e obrigações dos empregadores decorrentes de pla-
nos de benefícios de empregados, aos quais se aplica a NBC TG 33 – 
Benefícios a Empregados;  
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(c) eliminado; 
(d) contratos de seguro, tais como definidos na NBC TG 11 – 

Contratos de Seguro. Contudo, esta Norma se aplica aos derivativos 
que estão embutidos em contratos de seguro se a NBC TG 38 – Ins-
trumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração exigir que a 
entidade contabilize-os separadamente. Além disso, um emitente deve 
aplicar esta Norma aos contratos de garantia financeira se o emitente 
aplicar a NBC TG 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e 
Mensuração em reconhecimento e mensuração dos contratos, mas 
deve, se o emitente optar, de acordo com o item 4(d) da NBC TG 11, 
aplicar a NBC TG 11 – Contratos de Seguro no seu reconhecimento e 
na sua mensuração; 

(e) instrumentos financeiros, contratos e obrigações decorrentes de 
operações de pagamento com base em ações aos quais a NBC TG 10 – 
Pagamento Baseado em Ações se aplica, exceto que esta Norma se aplica 
aos contratos dentro do alcance dos itens 5 a 7 da NBC TG 38 – Instru-
mentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração; 

(f) instrumentos que são necessariamente classificados como ins-
trumentos patrimoniais de acordo com os itens 16A e 16B ou itens 16C e 
16D da NBC TG 39 – Instrumentos Financeiros: Apresentação. 

 

4 Esta Norma se aplica a instrumentos financeiros reconhecidos e 
não reconhecidos. Instrumentos financeiros reconhecidos incluem ativos 
financeiros e passivos financeiros que estão dentro do alcance da NBC 
TG 38 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. Ins-
trumentos financeiros não reconhecidos incluem alguns instrumentos 
financeiros que, embora fora do alcance da NBC TG 38 – Instrumentos 
Financeiros: Reconhecimento e Mensuração, estão dentro do alcance 
desta Norma (tais como alguns compromissos de empréstimo). 

 

5 Esta Norma se aplica a contratos de compra ou venda de item 
não financeiro que esteja dentro do alcance da NBC TG 38 – Instru-
mentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração, itens 5 a 7. 

 

Classes de instrumentos financeiros e níveis de divulgação 
 

6 Quando esta Norma exige divulgação por classe de instrumen-
to financeiro, a entidade deve agrupar instrumentos financeiros em 
classes apropriadas de acordo com a natureza da informação divulgada 
e levando em conta as características desses instrumentos financeiros. 
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A entidade deve fornecer informação suficiente para permitir concilia-
ção com os itens apresentados no balanço patrimonial.  

 
Significância de instrumentos financeiros para a posição 
patrimonial e financeira e para a análise do desempenho 
 
7 A entidade deve divulgar informações que permitam que os 

usuários de demonstrações contábeis avaliem a significância dos ins-
trumentos financeiros para sua posição patrimonial e financeira e para 
a análise de desempenho.  

 

Balanço patrimonial 
 

Categorias de ativos financeiros e passivos financeiros 
 

8 O valor contábil de cada categoria a seguir, tal como definido 
na NBC TG 38 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensu-
ração, deve ser divulgado no balanço patrimonial ou nas notas expli-
cativas:  

(a) ativos financeiros pelo valor justo por meio do resultado, 
mostrando separadamente (i) aqueles designados dessa forma no reco-
nhecimento inicial e (ii) os classificados como mantidos para negocia-
ção, de acordo com a NBC TG 38 – Instrumentos Financeiros: Reco-
nhecimento e Mensuração; 

(b) investimentos mantidos até o vencimento; 
(c) empréstimos e recebíveis; 
(d) ativos financeiros disponíveis para venda;  
(e) passivos financeiros pelo valor justo por meio do resultado, 

mostrando separadamente (i) aqueles designados dessa forma no reco-
nhecimento inicial e (ii) os classificados como mantidos para negocia-
ção de acordo com a NBC TG 38 - Instrumentos Financeiros: Reco-
nhecimento e Mensuração; e 

(f) passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado. 
 

Ativos financeiros ou passivos financeiros pelo valor justo 
por meio do resultado 
 

9 Se a entidade tiver designado um empréstimo ou um recebível 
(ou um grupo de empréstimos ou recebíveis) pelo valor justo por meio 
do resultado, ela deve divulgar:  

(a) a exposição máxima ao risco de crédito (ver item 36(a)) do 
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empréstimo ou recebível (ou do grupo de empréstimos ou recebíveis) 
no final do período contábil; 

(b) o montante pelo qual qualquer derivativo de crédito ou outro 
instrumento similar elimina a exposição máxima ao risco de crédito; 

(c) o montante da mudança, durante o período e cumulativa-
mente, no valor justo de empréstimo ou recebível (ou grupo de em-
préstimos ou recebíveis) que seja atribuível a mudanças no risco de 
crédito do ativo financeiro determinado tanto: 

 

(i) como a quantia da variação no valor justo que não é atri-
buível a mudanças nas condições de mercado que dão origem ao 
risco de mercado; ou 

(ii) usando um método alternativo que a entidade acredita ser 
mais confiável, o montante que representa a quantia da mudança 
em seu valor justo que é atribuível a mudanças no risco de crédito 
do ativo.  
 

Mudanças nas condições de mercado que dão origem ao risco de 
crédito incluem mudanças na taxa de juros observável (benchmark), no 
preço de commodity, na taxa de câmbio ou índices de preços e taxas. 

 
(d) o montante da variação no valor justo de qualquer derivativo 

de crédito ou instrumento similar que tenha ocorrido durante o período 
e cumulativamente, desde que o empréstimo ou recebível tenha sido 
designado.  

 
10 Se a entidade designou um passivo financeiro pelo valor justo 

por meio do resultado, de acordo com o item 9 da NBC TG 38 - Ins-
trumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração, ela deve di-
vulgar:  

(a) o valor da variação, durante o período e cumulativamente, 
no valor justo do passivo financeiro que seja atribuível a mudanças no 
risco de crédito do passivo determinado tanto: 

(i)  como a quantia da variação no seu valor justo que não é 
atribuível a mudanças nas condições de mercado dá origem ao 
risco de mercado (ver apêndice B, item B4); ou 

(ii)  usando um método alternativo que a entidade acredita 
que representa melhor a mudança em seu valor justo que é atribu-
ível a mudanças no risco de crédito do passivo. 
 

Mudanças nas condições de mercado que dão origem ao risco de 
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mercado incluem mudanças na taxa de juros benchmark, no preço do 
instrumento financeiro de outra entidade, no preço de commodity, na 
taxa de câmbio ou no índice de preços ou taxas. Para contratos que 
incluem cláusula de ligação, mudanças nas condições de mercado 
incluem mudanças no desempenho dos respectivos fundos de investi-
mento interno ou externo. 

 
(b) a diferença entre o valor contábil do passivo financeiro e a 

quantia que a entidade seria obrigada a pagar no vencimento ao deten-
tor da obrigação.  

 
11 A entidade deve divulgar: 
(a) os métodos usados para cumprir os requisitos dos itens 9(c) 

e 10(a); 
(b) se a entidade acredita que a divulgação apresentada para 

cumprir os requisitos dos itens 9(c) ou 10(a) não representa confia-
velmente a mudança no valor justo do ativo financeiro ou passivo 
financeiro atribuível às variações no seu risco de crédito, a razão para 
se chegar a essa conclusão e os fatores considerados como relevantes. 

 
Reclassificação 
 
12 Se a entidade tiver reclassificado um ativo financeiro (de acordo 

com os itens 51 a 54 da NBC TG 38) como um ativo mensurado: 
(a) pelo custo ou custo amortizado, em vez de pelo valor justo; ou 
(b)  pelo valor justo, em vez de pelo custo ou custo amortizado; 
 

ela deve divulgar a quantia reclassificada, para dentro e para fora de 
cada categoria, e a razão para a reclassificação (ver itens 51 a 54 da 
NBC TG 38). 

 
12A Se a entidade tiver reclassificado um instrumento financeiro 

da categoria de mensurado pelo valor justo por intermédio do resulta-
do de acordo com o item 50B ou 50D da NBC TG 38 ou da categoria 
de disponível para a venda de acordo com o item 50E da NBC TG 38 
ela deve evidenciar: 

(a) o montante reclassificado para dentro e para fora de cada ca-
tegoria; 

(b) para cada período até o desreconhecimento, o valor contábil 
e os valores justos de todos os ativos financeiros que foram reclassifi-
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cados no período contábil e nos períodos anteriores; 
(c) se um instrumento financeiro foi reclassificado de acordo 

com o item 50B, a circunstância excepcional, e os fatos e circunstân-
cias indicando esta situação; 

(d) para o período contábil no qual o ativo financeiro foi reclas-
sificado, o ganho ou a perda de valor justo reconhecido em ganhos e 
perdas ou outros resultados abrangentes naquele período e nos perío-
dos anteriores; 

(e) para cada período contábil seguido da reclassificação (inclu-
indo o período no qual a reclassificação foi realizada) até o desreco-
nhecimento do ativo financeiro, os ganhos e as perdas no valor justo 
que seriam reconhecidos no resultado ou outros resultados abrangen-
tes se o ativo financeiro não tivesse sido reclassificado, e o ganho, a 
perda, o resultado e a despesa reconhecida no resultado; e 

(f) a taxa efetiva de juros e os montantes estimados dos fluxos 
de caixa que a entidade espera recuperar, na data da reclassificação do 
ativo financeiro. 

 
13 Eliminado. (2) 
 
Garantia 
 
14 A entidade deve divulgar: 
(a) o valor contábil de ativo financeiro que é usado como garan-

tia para passivos ou passivos contingentes, incluindo montantes que 
tenham sido reclassificados em consonância com o item 37(a) da NBC 
TG 38 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração; e  

(b) os termos e condições relativos à garantia. 
 
15 Quando a entidade possui garantias (de ativos financeiros ou 

não financeiros) e está autorizada a vender ou reapresentar a garantia 
na ausência de descumprimento por parte do detentor da garantia, a 
entidade deve divulgar:  

(a) o valor justo da garantia possuída; 
(b) o valor justo de qualquer garantia vendida ou renovada, e se 

a entidade tem obrigação de devolvê-la; e 
(c) os termos e as condições associados ao uso da garantia. 
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Provisão para perda com crédito 
 
16 Quando ativos financeiros sofrem redução no valor recuperá-

vel por perdas com crédito e a entidade registra a perda no valor recu-
perável em conta separada (por exemplo, em conta de provisão usada 
para registrar perdas individuais ou conta similar usada para registrar 
perdas de forma coletiva), em vez de reduzir diretamente o montante 
do valor contábil do ativo, deve ser divulgada a conciliação das mo-
vimentações dessa conta durante o período para cada classe de ativos 
financeiros. 

 

Instrumentos financeiros compostos com múltiplos 
derivativos embutidos  
 

17 Se a entidade tiver emitido um instrumento que contenha tanto 
um componente de capital próprio como um passivo (ver item 28 da 
NBC TG 39 - Instrumentos Financeiros: Apresentação) e o instrumen-
to possuir múltiplos derivativos embutidos cujos valores são interde-
pendentes (tais como um instrumento de dívida conversível), deve 
divulgar a existência dessas situações. 

 

Descumprimento de compromisso contratual 
 

18 Para empréstimos a pagar existentes na data das demonstra-
ções contábeis, a entidade deve divulgar:  

(a) detalhes de qualquer descumprimento contratual durante o 
período do principal, juros, amortização ou resgates;  

(b) o valor contábil da dívida em atraso na data das demonstra-
ções contábeis; e 

(c) no caso de renegociação dos termos contratuais antes das 
demonstrações contábeis serem autorizadas para emissão, os termos 
dessa renegociação.  

 

19 Se, durante o período, tiver havido descumprimentos ou viola-
ções dos acordos contratuais diferentes das descritas no item 18, a 
entidade deve divulgar a mesma informação exigida no item 18 se os 
descumprimentos ou violações permitiram que o credor exigisse pa-
gamento antecipado (salvo se os descumprimentos ou violações tive-
rem sido sanadas, ou os termos do empréstimo tiverem sido renegoci-
ados, até a data ou antes da data das demonstrações contábeis). 
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Demonstrações do resultado e do resultado abrangente 
 
Itens de receita, despesa, ganho e perda 
 
20 A entidade deve divulgar os seguintes itens de receita, despe-

sa, ganho e perda, quer na demonstração do resultado abrangente, na 
demonstração do resultado ou nas notas explicativas: 

 
(a) ganhos líquidos ou perdas líquidas em: 

(i)  ativos financeiros ou passivos financeiros pelo valor justo 
por meio do resultado, mostrando separadamente aqueles ativos 
financeiros ou passivos financeiros designados como tais no re-
conhecimento inicial, e aqueles ativos financeiros ou passivos fi-
nanceiros que são classificados como mantidos para negociação 
de acordo com a NBC TG 38 – Instrumentos Financeiros: Reco-
nhecimento e Mensuração; 

(ii)  ativos financeiros disponíveis para venda, mostrando se-
paradamente a quantia de ganho ou perda reconhecida como ou-
tros resultados abrangentes durante o período e a quantia reclassi-
ficada de outros resultados abrangentes para a demonstração do 
resultado do período; 

(iii)  investimentos mantidos até o vencimento; 
(iv)  empréstimos e recebíveis; e 
(v)  passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado; 

(b) receita e despesa totais de juros (calculados utilizando-se o 
método da taxa efetiva de juros) para os ativos ou passivos financeiros 
que não estejam como valor justo por meio do resultado; 

(c) receitas e despesas outras que não as incluídas na determina-
ção da taxa efetiva de juros decorrentes de: 

(i)  ativos financeiros ou passivos financeiros que não este-
jam com o valor justo por meio do resultado; e 

(ii)  trustes e atividades fiduciárias que resultem na manu-
tenção ou investimento de ativos em favor de indivíduos, trustes, 
fundos de pensão e outras instituições; 
(d) receita financeira contabilizada em ativos que sofreram per-

da de valor recuperável de acordo com o item AG93 da NBC TG 38 - 
Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração; e 

(e) o montante da perda no valor recuperável para cada classe 
de ativo financeiro. 
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Outras divulgações 
 
Políticas contábeis 
 
21 De acordo com o item 117 da NBC TG 26 - Apresentação das 

Demonstrações Contábeis, a entidade divulga, na nota explicativa 
sobre as políticas contábeis, as bases de mensuração usadas na elabo-
ração das demonstrações contábeis e as outras políticas contábeis usa-
das que sejam relevantes para o entendimento dessas demonstrações 
contábeis. 

 
Contabilidade de hedge 
 
22 A entidade deve divulgar separadamente os itens a seguir para 

cada tipo de hedge descrito na NBC TG 38 - Instrumentos Financei-
ros: Reconhecimento e Mensuração (isto é, hedge de valor justo, hed-
ge de fluxo de caixa e hedge de investimento realizado no exterior):  

(a) descrição de cada tipo de hedge;  
(b) descrição dos instrumentos financeiros designados como ins-

trumentos de hedge e seus valores justos na data das demonstrações 
contábeis; e 

(c) a natureza dos riscos que estão sendo objeto do hedge.  
 
23 Para hedges de fluxo de caixa, a entidade deve divulgar:  
(a) os períodos em que se espera que o fluxo de caixa irá ocorrer 

e quando se espera que eles afetarão o resultado; 
(b) uma descrição de qualquer operação prevista em que foi uti-

lizada a contabilidade de hedge, mas que já não se espera que ocorra;  
(c) o montante que tenha sido reconhecido em outros resultados 

abrangentes durante o período; 
(d) a quantia que tenha sido reclassificada do patrimônio líquido 

para o resultado do período, mostrando o montante incluído em cada 
item da demonstração do resultado abrangente; e 

(e) o montante que tenha sido removido do patrimônio líquido 
durante o período e incluído no custo inicial ou outro valor contábil de 
ativo não financeiro ou passivo não financeiro cuja aquisição ou incor-
rência tenha sido um hedge de operação prevista e altamente provável. 

 
24 A entidade deve divulgar separadamente: 
(a) em hedges de valor justo, ganhos ou perdas: 
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(i)  sobre o instrumento de hedge; e 
(ii)  sobre o objeto de hedge atribuído ao risco coberto; 

(b) a ineficácia do hedge reconhecida no resultado que decorre 
de hedges de fluxo de caixa; e 

(c) a ineficácia do hedge reconhecida no resultado que decorre 
de hedges de investimentos líquidos em operações no exterior (NBC 
TG 02 – Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de 
Demonstrações Contábeis). 

 
Valor justo 
 
25 Exceto o que foi estabelecido no item 29, para cada classe de 

ativo financeiro e passivo financeiro (ver item 6), a entidade deve 
divulgar o valor justo daquela classe de ativos e passivos de forma que 
permita ser comparada com o seu valor contábil.  

 
26 Na divulgação de valores justos, a entidade deve agrupar ati-

vos financeiros e passivos financeiros em classes, mas deve compen-
sá-los somente na medida em que seus valores contábeis forem com-
pensados no balanço patrimonial. 

 

27 A entidade deve divulgar para cada classe de instrumentos fi-
nanceiros os métodos e, quando uma técnica de avaliação for usada, 
os pressupostos aplicados na determinação do valor justo de cada clas-
se de ativo financeiro ou passivo financeiro. Por exemplo, se for o 
caso, a entidade divulga informações sobre os pressupostos relativos a 
taxas de pagamento antecipado, estimativas de percentuais de perda 
com créditos e taxas de juros ou taxas de desconto. Se houver mudan-
ça na técnica de avaliação a entidade deve evidenciar essa mudança e 
a razão para fazê-la. 

 

27A Para realizar a evidenciação requerida pelo item 27B, a enti-
dade deve classificar as mensurações de valor justo (ver a NBC TG 
38, itens 48 e 49) usando uma hierarquia de valor justo de reflita a 
significância dos inputs usados no processo de mensuração. A hierar-
quia do valor justo deve ter os seguintes níveis: 

(a) (Nível 1) preços negociados (sem ajustes) em mercados ati-
vos para ativos idênticos ou passivos; 

(b) (Nível 2) inputs diferentes dos preços negociados em merca-
dos ativos incluídos no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou 
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passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente (derivados dos 
preços); e 

(c) (Nível 3) inputs para o ativo ou passivo que não são basea-
dos em variáveis observáveis de mercado (inputs não observáveis).  

 

O nível na hierarquia de valor justo dentro do qual uma mensura-
ção de valor justo é classificada em sua totalidade deve ser determina-
da na base do input de nível mais baixo que é significativo para a 
mensuração do valor justo em sua totalidade. Para essa finalidade a 
significância de um input deve ser avaliada em relação à mensuração 
do valor justo em sua totalidade. Se uma mensuração de valor justo 
usa inputs observáveis que requerem ajustes consideráveis baseados 
em inputs não observáveis, essa mensuração é de Nível 3. A avaliação 
da significância de um input em particular para a mensuração do valor 
justo em sua totalidade requer julgamento, considerando os fatores 
específicos para ativo ou passivo. 

 
27B Para mensurações de valor justo (ver a NBC TG 38, itens 48 

e 49) reconhecidas no balanço patrimonial a entidade deve evidenciar 
para cada classe de instrumentos financeiros: 

(a) o nível dentro da hierarquia de valor justo dentro do qual as 
mensurações de valor justo estão classificadas em sua totalidade, se-
gregando as mensurações de valor justo de acordo com os níveis defi-
nidos no item 27A; 

(b) quaisquer transferências relevantes entre os Níveis 1 e 2 da 
hierarquia de valor justo e as razões para essas transferências. Transfe-
rências para dentro de cada nível devem ser evidenciadas e discutidas 
separadamente das transferências para fora de cada nível. Para essa 
finalidade, a relevância deve ser avaliada com respeito ao resultado e 
ativos e passivos totais; 

(c) para mensurações de valor justo no nível 3 da hierarquia da 
mensuração de valor justo, a conciliação entre os montantes de abertu-
ra e fechamento, evidenciando separadamente mudanças durante o 
período atribuíveis ao seguinte: 

(i) ganhos e perdas totais no período reconhecido no resul-
tado em receitas ou despesas e a descrição de onde eles são apre-
sentados na demonstração do resultado ou na demonstração do 
resultado abrangente (se aplicável); 

(ii)  ganhos e perdas totais reconhecidos em outros resulta-
dos abrangentes; 
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(iii)  compras, vendas, emissões e liquidações (cada tipo de 
movimento evidenciado separadamente); e 

(iv) transferências para dentro ou para fora no Nível 3 
(transferências atribuíveis a mudanças na capacidade de observa-
ção dos dados de mercado) e as razões dessas transferências. Para 
transferências relevantes para dentro do Nível 3 devem ser evi-
denciadas e discutidas separadamente das transferências para fora 
do Nível 3;  
 

(d) o montante de ganhos e perdas totais para o período no item 
(c)(i) acima incluídos nos ganhos e perdas que são atribuíveis a ga-
nhos e perdas relacionados com aqueles ativos e passivos mantidos ao 
final do período e a descrição de onde esses ganhos e perdas são apre-
sentados na demonstração do resultado ou na demonstração do resul-
tado abrangente; 

(e) para mensurações de valor justo no Nível 3, se a troca de um 
ou mais inputs por alternativas razoavelmente possíveis mudasse o 
valor justo significativamente, a entidade deve comunicar o fato e 
evidenciar o efeito dessas mudanças. A entidade deve evidenciar co-
mo o efeito da mudança por uma alternativa razoavelmente possível 
foi calculado. Para esse objetivo, a relevância deve ser avaliada com 
relação ao resultado, ativos totais ou passivos totais, ou, quando varia-
ções no valor justo são reconhecidas em ajustes de avaliação patrimo-
nial em relação ao patrimônio líquido.  

 

A entidade deve apresentar as evidenciações quantitativas reque-
ridas por esse item no formato tabular a menos que outro formato seja 
mais apropriado. 

 

28 Se o mercado para um instrumento financeiro não é ativo, a 
entidade estabelece seu valor justo utilizando técnica de avaliação (ver 
itens AG74 a AG79 da NBC TG 38 - Instrumentos Financeiros: Re-
conhecimento e Mensuração). No entanto, a melhor evidência do va-
lor justo no reconhecimento inicial é o preço de transação (i.e., o valor 
justo da retribuição dada ou recebida), a não ser que as condições dos 
item AG76A da NBC TG 38 - Instrumentos Financeiros: Reconheci-
mento e Mensuração sejam satisfeitas. Segue-se que poderia haver 
uma diferença entre o valor justo no reconhecimento inicial e a quan-
tia que seria determinada na data da utilização da técnica de avaliação. 
Se tal diferença existe, a entidade deve divulgar, por classe de instru-
mento financeiro: (2) 
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(a) a sua política contábil para reconhecer essa diferença no re-
sultado para refletir uma alteração nos fatores (incluindo o tempo) que 
os participantes do mercado deveriam considerar na definição de pre-
ço (ver itens AG76 da NBC TG 38 - Instrumentos Financeiros: Reco-
nhecimento e Mensuração); e 

(b) a diferença agregada a ser reconhecida no resultado no início 
e no fim do período e a conciliação das alterações no balanço decor-
rentes dessa diferença.  

 

29 Divulgações de valor justo não são exigidas: 
(a) quando o valor contábil é uma aproximação razoável do va-

lor justo, por exemplo, para instrumentos financeiros tais como contas 
a receber de clientes e a pagar a fornecedores de curto prazo; 

(b) para investimento em instrumentos patrimoniais que não 
possuem preços de mercado cotados em mercado ativo, ou derivativos 
ligados a esse instrumento patrimonial, que são mensurados ao custo 
de acordo com a NBC TG 38 - Instrumentos Financeiros: Reconheci-
mento e Mensuração porque seu valor justo não pode ser mensurado 
de maneira confiável; ou 

(c) para contrato que contenha característica de participação 
discricionária (como descrito na NBC TG 11 – Contratos de Seguro) 
se o valor justo dessa característica não puder ser mensurado de ma-
neira confiável. 

 

30 Nos casos descritos no item 29(b) e (c), a entidade deve divul-
gar informações para ajudar os usuários das demonstrações contábeis 
a fazer seu próprio julgamento a respeito da extensão de possíveis 
diferenças entre o valor contábil desses ativos financeiros ou passivos 
financeiros e seus valores justos, incluindo: 

(a) o fato de que a informação do valor justo não foi divulgada 
para esses instrumentos porque seus valores justos não podem ser 
mensurados de maneira confiável; 

(b) uma descrição de instrumentos financeiros, o valor contábil, 
e a explicação da razão de o valor justo não poder ser mensurado de 
maneira confiável; 

(c) informações sobre o mercado para os instrumentos financeiros; 
(d) informações sobre se e como a entidade pretende dispor dos 

instrumentos financeiros; e 
(e) se o instrumento financeiro cujo valor justo não puder ser 

mensurado de maneira confiável é baixado, esse fato, seu valor contábil 
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no momento da baixa e o montante do ganho ou perda reconhecido. 
 

Natureza e extensão dos riscos decorrentes 
de instrumentos financeiros  
 

31 A entidade deve divulgar informações que possibilitem que os 
usuários de suas demonstrações contábeis avaliem a natureza e a ex-
tensão dos riscos decorrentes de instrumentos financeiros aos quais a 
entidade está exposta na data das demonstrações contábeis. 

 

32 As divulgações exigidas nos itens 33 a 42 são focadas nos ris-
cos decorrentes de instrumentos financeiros e como eles têm sido ad-
ministrados. Esses riscos incluem tipicamente, mas não estão limita-
dos a risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. 

 

32A. Fazer divulgações qualitativas no contexto de divulgações 
quantitativas permite que os usuários façam uma associação com as 
divulgações relacionadas e desse modo formem entendimento amplo 
acerca da natureza e da extensão dos riscos advindos dos instrumentos 
financeiros. A interação entre divulgações qualitativas e quantitativas 
contribui para a divulgação de informação de uma forma melhor que 
possibilita aos usuários avaliar a exposição de uma entidade a riscos. (2) 

 

Divulgação qualitativa 
 

33 Para cada tipo de risco decorrente de instrumentos financeiros, 
a entidade deve divulgar: 

(a) a exposição ao risco e como ele surge; 
(b) seus objetivos, políticas e processos para gerenciar os riscos 

e os métodos utilizados para mensurar o risco; e 
(c) quaisquer alterações em (a) ou (b) do período anterior.  
 

Divulgação quantitativa 
 
34 Para cada tipo de risco decorrente de instrumentos financeiros, 

a entidade deve divulgar: 
(a) sumário de dados quantitativos sobre sua exposição aos riscos 

ao término do período de reporte. Essa divulgação deve estar baseada 
nas informações fornecidas internamente ao pessoal chave da adminis-
tração da entidade (conforme definido na NBC TG 05 – Divulgação 
sobre Partes Relacionadas), por exemplo, o conselho de administração 
da entidade ou o seu presidente executivo; (2) 
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(b) as divulgações requeridas nos itens 36 a 42, na extensão não 
fornecida em (a); (2) 

(c) concentrações de risco, se não forem evidentes a partir das di-
vulgações feitas de acordo com (a) e (b). (2) 

 
35. Se os dados quantitativos divulgados ao término do período 

de reporte não forem representativos da exposição ao risco da entidade 
durante o período, a entidade deve fornecer informações adicionais 
que sejam representativas. (2) 

 
Risco de crédito  
 
36 A entidade deve divulgar por classe de instrumento financeiro: 
(a) o montante que melhor representa sua exposição máxima ao 

risco de crédito ao término do período de reporte sem considerar 
quaisquer garantias mantidas, ou outros instrumentos de melhoria de 
crédito (por exemplo, contratos que permitam a compensação pelo 
valor líquido (netting agreements), mas que não se qualificam para 
compensação segundo a NBC TG 39 – Instrumentos Financeiros: 
Apresentação); essa divulgação não é requerida para instrumentos 
financeiros cujos valores contábeis melhor representem a máxima 
exposição ao risco de crédito; (2) 

(b) descrição da garantia mantida como título e valor mobiliário 
(security) e de outros instrumentos de melhoria de crédito, e seus efei-
tos financeiros (por exemplo: quantificação da extensão na qual a 
garantia e outros instrumentos de melhoria de crédito mitigam o risco 
de crédito) com relação ao montante que melhor representa a exposi-
ção máxima ao risco de crédito (quer seja divulgado de acordo com o 
item (a) ou representado por meio do valor contábil do instrumento 
financeiro); (2) 

(c) informações sobre a qualidade do crédito de ativos financeiros 
que não estão nem vencidos nem com evidências de perdas. (2) 

 

Ativos financeiros vencidos ou sem perspectivas de 
recuperação (impaired) 
 

37 A entidade deve divulgar por classe de ativo financeiro: 
(a) uma análise dos vencimentos dos ativos financeiros (aging 

analysis) que estão vencidos ao final do período de reporte, mas para 
os quais não foi considerada perda por não recuperabilidade; e (2) 
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(b) uma análise dos ativos financeiros que foram individualmente 
considerados sujeitos à não recuperabilidade (impaired) ao término do 
período de reporte, incluindo os fatores que a entidade considerou 
determinantes para qualificá-los como tal. (2) 

 

Garantias e outros instrumentos de melhoria de crédito obtidos (2) 

 
38. Quando a entidade obtém ativos financeiros ou não financei-

ros durante o período, por meio da posse de garantias que mantém 
como títulos e valores mobiliários (securities) ou outros instrumentos 
que visem melhorar o nível de recuperação do crédito (por exemplo, 
garantias), e tais ativos satisfizerem ao critério de reconhecimento 
previsto em outras normas do CFC, a entidade deve divulgar para 
esses ativos mantidos na data de reporte: 

(a) a natureza e o valor contábil dos ativos; e (2) 

(b) quando os ativos não são prontamente conversíveis em caixa, 
a política adotada pela entidade para alienação de tais ativos ou para 
seu uso em suas operações. (2) 

 
Risco de liquidez 
 

39 A entidade deve divulgar: 
(a) uma análise dos vencimentos para passivos financeiros não 

derivativos (incluindo contratos de garantia financeira) que demonstre 
os vencimentos contratuais remanescentes; e 

(b) uma análise dos vencimentos para os instrumentos financei-
ros derivativos passivos. A análise dos vencimentos deve incluir os 
vencimentos contratuais remanescentes para aqueles passivos finan-
ceiros derivativos para os quais o vencimento contratual é essencial 
para o entendimento do momento de recebimento dos fluxos de caixa 
(ver item B11B). 

(c) uma descrição de como ela administra o risco de liquidez i-
nerente a (a) e (b). 

 

Risco de mercado 
 

Análise de sensibilidade 
 
40 A menos que a entidade cumpra o item 41, ela deve divulgar: 
(a) uma análise de sensibilidade para cada tipo de risco de mer-

cado aos quais a entidade está exposta ao fim do período contábil, 
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mostrando como o resultado e o patrimônio líquido seriam afetados 
pelas mudanças no risco relevante variável que sejam razoavelmente 
possíveis naquela data;  

(b) os métodos e os pressupostos utilizados na elaboração da a-
nálise de sensibilidade; e 

(c) alterações do período anterior nos métodos e pressupostos 
utilizados, e a razão para tais alterações.  

 
41 Se a entidade elabora uma análise de sensibilidade, tal como a 

do valor em risco (value-at-risk), que reflete interdependências entre 
riscos variáveis (p.ex., taxas de juros e taxas de câmbio) e o utiliza 
para administrar riscos financeiros, ela pode utilizar essa análise de 
sensibilidade no lugar da análise especificada no item 40. A entidade 
deve divulgar também: 

(a) uma explicação do método utilizado na elaboração de tal a-
nálise de sensibilidade e dos principais parâmetros e pressupostos 
subjacentes aos dados fornecidos; e 

(b) uma explicação do objetivo do método utilizado e das limi-
tações que podem resultar na incapacidade da informação de refletir 
completamente o valor justo dos ativos e passivos envolvidos. 

 
Outras divulgações de risco de mercado 
 
42 Quando as análises de sensibilidade divulgadas de acordo com 

os itens 40 ou 41 não são representativas do risco inerente de instru-
mento financeiro (por exemplo, porque a exposição do final do perío-
do não reflete a exposição durante o ano), a entidade deve divulgar 
esse fato e a razão pela qual considera que as análises de sensibilidade 
não são representativas. 

 
Transferência de ativos financeiros (2) 
 
42A. Os requisitos de divulgação dos itens 42B a 42H relativos a 

transferências de ativos financeiros suplementam os outros requisitos 
de divulgação desta Norma. A entidade deve apresentar as divulga-
ções requeridas pelos itens 42B a 42H em uma única nota explicativa 
em suas demonstrações contábeis. A entidade deve fornecer as divul-
gações requeridas para todos os ativos financeiros transferidos que 
não são desreconhecidos e para qualquer envolvimento contínuo em 
ativo transferido, existente na data das demonstrações contábeis, inde-
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pendentemente de quando a respectiva transação de transferência o-
correu. Para as finalidades de aplicação dos requisitos de divulgação 
desses itens, a entidade transfere a totalidade ou parte de ativo finan-
ceiro (o ativo financeiro transferido) se, e somente se: 

(a) transferir os direitos contratuais de receber os fluxos de caixa 
desse ativo financeiro; ou 

(b) retiver os direitos contratuais de receber os fluxos de caixa 
desse ativo financeiro, mas assumir uma obrigação contratual de pagar 
os fluxos de caixa a um ou mais beneficiários em um acordo. (2) 

 
42B. A entidade deve divulgar informações que possibilitem aos 

usuários de suas demonstrações contábeis:  
(a) compreender a relação entre ativos financeiros transferidos 

que não são desreconhecidos em sua totalidade e os passivos associa-
dos; e  

(b) avaliar a natureza e os riscos associados do envolvimento con-
tínuo da entidade em ativos financeiros desreconhecidos. (2) 

 
42C. Para as finalidades de aplicação dos requisitos de divulga-

ção dos itens 42E a 42H, a entidade tem envolvimento contínuo em 
ativo financeiro transferido se, como parte da transferência, a entidade 
retiver quaisquer direitos ou obrigações contratuais inerentes ao ativo 
financeiro transferido ou obtiver quaisquer novos direitos ou obriga-
ções contratuais relativos ao ativo financeiro transferido. Para as fina-
lidades de aplicar os requisitos de divulgação dos itens 42E a 42H, os 
seguintes casos abaixo não constituem envolvimento contínuo:  

(a) declarações e garantias normais relativas à transferência frau-
dulenta e conceitos de razoabilidade, boa-fé e negociações justas que 
poderiam invalidar a transferência como resultado de ação judicial;  

(b) contratos a termo, de opções e outros contratos para readquirir 
o ativo financeiro transferido para o qual o preço contratual (ou preço 
de exercício) é o valor justo do ativo financeiro transferido; ou  

(c) acordo pelo qual a entidade retém os direitos contratuais de 
receber os fluxos de caixa de ativo financeiro, mas assume uma obri-
gação contratual de pagar os fluxos de caixa para uma ou mais entida-
des e as condições dos itens 19(a) a (c) da NBC TG 38 (R1) forem 
satisfeitas. (2) 
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Ativos financeiros transferidos que não são desreconhecidos 
em sua totalidade (2) 
 
42D. A entidade pode ter transferido ativos financeiros de tal 

forma que parte ou a totalidade dos ativos financeiros transferidos não 
se qualifiquem para desreconhecimento. Para alcançar os objetivos 
definidos no item 42B(a), a entidade deve divulgar em cada data-base 
da demonstração contábil e para cada classe de ativos financeiros 
transferidos que não são desreconhecidos em sua totalidade:  

(a) a natureza dos ativos transferidos; 
(b) a natureza dos riscos e benefícios da propriedade aos quais a 

entidade está exposta;  
(c) uma descrição da natureza da relação entre os ativos transferi-

dos e os passivos associados, incluindo restrições decorrentes da trans-
ferência sobre o uso dos ativos transferidos pela entidade que está 
apresentando as demonstrações contábeis; 

(d) quando a contraparte dos passivos associados tem recurso 
somente para os ativos transferidos, o cronograma que estabelece o 
valor justo dos ativos transferidos, o valor justo dos passivos associa-
dos e a posição líquida (a diferença entre o valor justo dos ativos 
transferidos e os passivos associados);  

(e) quando a entidade continuar a reconhecer a totalidade dos ati-
vos transferidos, os valores contábeis dos ativos e dos passivos associ-
ados; 

(f)  quando a entidade continuar a reconhecer os ativos na medida 
de seu envolvimento contínuo (ver itens 20(c)(ii) e 30 da NBC TG 38 
(R1)), o valor contábil total dos ativos originais antes da transferência, 
o valor contábil dos ativos que a entidade continua a reconhecer e o 
valor contábil dos passivos associados. (2) 

 

Ativos financeiros transferidos que são desreconhecidos 
em sua totalidade (2) 
 

42E. Para alcançar os objetivos definidos no item 42B(b), quando 
a entidade desreconhece ativos financeiros transferidos em sua totali-
dade (ver itens 20(a) e (c)(i) da NBC TG 38), mas tem envolvimento 
contínuo neles, a entidade deve divulgar, no mínimo, para cada tipo de 
envolvimento contínuo em cada data-base:  

(a) o valor contábil dos ativos e passivos que são reconhecidos no 
balanço patrimonial da entidade e que representam o envolvimento 
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contínuo da entidade nos ativos financeiros desreconhecidos, e as 
rubricas em que são reconhecidos os valores contábeis desses ativos e 
passivos;  

(b) o valor justo dos ativos e passivos que representa o envolvi-
mento contínuo da entidade nos ativos financeiros desreconhecidos;  

(c) o valor que melhor representa a exposição máxima da entida-
de à perda a partir de seu envolvimento contínuo nos ativos financei-
ros desreconhecidos, e informações que mostram como a exposição 
máxima à perda é determinada;  

(d) as saídas de caixa não descontadas que seriam ou poderiam 
ser requeridas para recomprar ativos financeiros desreconhecidos (por 
exemplo, o preço de exercício em contrato de opções) ou outros valo-
res a pagar ao cessionário em relação aos ativos transferidos. Se a 
saída de caixa for variável, então o valor divulgado deve ser baseado 
nas condições existentes em cada período de relatório;  

(e) uma análise de vencimento das saídas de fluxo de caixa não 
descontadas que seriam ou poderiam ser requeridas para recomprar os 
ativos financeiros desreconhecidos ou outros valores pagáveis ao ces-
sionário em relação aos ativos transferidos, demonstrando os venci-
mentos contratuais restantes do envolvimento contínuo da entidade;  

(f)  informações qualitativas que explicam e suportam as divulga-
ções quantitativas requeridas em (a) a (e). (2) 

 

42F. A entidade pode agregar as informações requeridas pelo  
item 42E em relação a ativo específico se a entidade tiver mais do que 
um tipo de envolvimento contínuo nesse ativo financeiro desreconhe-
cido e reportá-lo sob um tipo de envolvimento contínuo. (2) 

 

42G. Adicionalmente, a entidade deve divulgar para cada tipo de 
envolvimento contínuo:  

(a) o ganho ou a perda reconhecida na data de transferência dos 
ativos;  

(b) receitas e despesas reconhecidas, tanto na data-base quanto 
cumulativamente, a partir do envolvimento contínuo da entidade nos 
ativos financeiros desreconhecidos (por exemplo, mudanças no valor 
justo de instrumentos derivativos);  

(c) se o valor total dos recursos da atividade de transferência (que 
qualifica para desreconhecimento) em uma data-base não é distribuído 
uniformemente ao longo de todo o período das demonstrações contá-
beis (por exemplo, se uma parte substancial do valor total da atividade 
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de transferência ocorre nos dias de fechamento do período das de-
monstrações contábeis):  

 
(i) quando a principal atividade de transferência ocorre dentro 

desse período das demonstrações contábeis (por exemplo, os últi-
mos cinco dias antes do final do período);  

(ii) o valor (por exemplo, os respectivos ganhos ou perdas) 
reconhecido a partir da atividade de transferência nessa parte do 
período das demonstrações contábeis; e  

(iii) o valor total dos rendimentos da atividade de transferên-
cia nessa parte do período das demonstrações contábeis.  
 
A entidade deve fornecer essas informações para cada período 

para o qual a demonstração do resultado abrangente é apresentada. (2) 
 
Informações suplementares (2) 
 
42H. A entidade deve divulgar quaisquer informações adicionais 

que considerar necessárias para alcançar os objetivos de divulgação do 
item 42B. (2) 

 
Em razão dessa alteração, as disposições não alteradas desta 

Norma são mantidas e a sigla da NBC TG 40 (R1), publicada no 
DOU, Seção I, de 17-04-2014, passa a ser NBC TG 40 (R2). 

 
A alteração desta Norma entra em vigor na data de sua publica-

ção, aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 
2016. 

 
Brasília, 23 de outubro de 2015. 
 
José Martonio Alves Coelho – Presidente 
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APÊNDICE A - DEFINIÇÃO DE TERMOS 
 
Este apêndice é parte integral da Norma. 
 
Risco de crédito é o risco de uma das partes contratantes de ins-

trumento financeiro causar prejuízo financeiro à outra parte pelo não 
cumprimento da sua obrigação perante esta outra.  

 
Risco de moeda é o risco de o valor justo ou os fluxos de caixa 

futuros de instrumento financeiro oscilarem devido a mudanças nas 
taxas de câmbio de moeda estrangeira. 

 
Risco de taxa de juros é o risco de o valor justo ou os fluxos de 

caixa futuros de instrumento financeiro oscilarem devido a mudanças 
nas taxas de juro de mercado.  

 
Risco de liquidez é o risco de que a entidade enfrente dificuldades 

para cumprir obrigações relacionadas a passivos financeiros que são 
liquidadas pela entrega de caixa ou outro ativo financeiro. 

 
Empréstimos a pagar são passivos financeiros que não sejam 

contas a pagar comerciais de curto prazo, sob prazos normais de crédi-
to.  

 
Risco de mercado é o risco de que o valor justo ou os fluxos de 

caixa futuros de instrumento financeiro oscilem devido a mudanças 
nos preços de mercado. O risco de mercado compreende três tipos de 
risco: risco de moeda, risco de taxa de juro e outros riscos de preços.  

 
Outros riscos de preço são os riscos de o valor justo ou os fluxos 

de caixa futuros de instrumento financeiro oscilarem como resultado 
de alterações nos preços de mercado (que não são as que decorrem do 
risco de taxa de juros ou riscos cambiais), quer sejam essas alterações 
por fatores específicos do instrumento financeiro, ou fatores que afe-
tam todos os instrumentos financeiros semelhantes negociados no 
mercado. 

 
Ativo vencido é quando a contraparte não faz o pagamento con-

tratualmente devido.  
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Os seguintes termos são definidos no item 11 da NBC TG 39 
(R2) – Instrumentos Financeiros: Apresentação ou item 9 da NBC TG 
38 (R1) – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração e 
utilizados nesta Norma com o mesmo sentido: 

 
• custo amortizado de ativo financeiro ou de passivo financeiro; 
• ativos financeiros disponíveis para venda; 
• desreconhecimento; 
• derivativo; 
• método de juros efetivos; 
• instrumento patrimonial; 
• valor justo; 
• ativo financeiro; 
• instrumento financeiro; 
• passivo financeiro; 
• ativo financeiro ou passivo financeiro mensurado pelo valor 

justo por meio do resultado; 
• contrato de garantia financeira; 
• ativo financeiro ou passivo financeiro disponível para venda; 
• transação prevista; 
• instrumento de hedge; 
• investimentos mantidos até o vencimento; 
• empréstimos e créditos; 
• compra ou venda regular. 
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APÊNDICE B - GUIA DE APLICAÇÃO (2) 

 

Este apêndice é parte integrante da Norma. 
 

Classes de instrumentos financeiros e níveis de 
divulgação (item 6) 
 

B1. O item 6 exige que a entidade agrupe instrumentos financei-
ros em classes que são apropriadas à natureza da informação divulga-
da e que tenham em conta as características desses instrumentos fi-
nanceiros. As classes descritas no item 6 são determinadas pela enti-
dade e são, portanto, diferentes das categorias de instrumentos finan-
ceiros especificadas na NBC TG 38 – Instrumentos Financeiros: Re-
conhecimento e Mensuração (que determinam como instrumentos 
financeiros são mensurados e onde as mudanças no valor justo são 
reconhecidas). 

 

B2. Ao determinar classes de instrumento financeiro, a entidade 
deve, no mínimo: 

(a) distinguir instrumentos mensurados pelo custo amortizado da-
queles mensurados pelo valor justo;  

(b) tratar como uma classe separada, ou classes, aqueles instru-
mentos financeiros fora do alcance desta Norma. 

 

B3. A entidade decide, em função das circunstâncias, a quantida-
de de detalhes que fornece para satisfazer às exigências desta Norma, 
quanta ênfase é dada aos diferentes aspectos dos requisitos e como 
isso agrega informação para exibir a imagem geral sem combinar in-
formações com diferentes características. É necessário encontrar equi-
líbrio entre sobrecarregar as demonstrações contábeis com detalhes 
excessivos, que podem não ajudar os usuários dessas demonstrações, e 
ocultar informações importantes como resultado de muita agregação. 
Por exemplo, a entidade não deve ocultar informações importantes, 
incluindo-as entre uma grande quantidade de detalhes insignificantes. 
Similarmente, a entidade não deve divulgar informações que são tão 
agregadas que ocultam diferenças importantes entre operações indivi-
duais ou riscos associados. 
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Significância de instrumentos financeiros para a posição 
financeira e o desempenho 
 

Passivos financeiros pelo valor justo por meio do 
resultado (itens 10 e 11) 
 
B4. Se a entidade designar um passivo financeiro pelo seu valor 

justo por meio do resultado, o item 10(a) obriga divulgar o montante 
da variação do valor justo do passivo financeiro que é atribuível a 
mudanças no risco de crédito do passivo. O item 10(a)(i) permite que 
a entidade determine esse montante como o montante da variação no 
valor justo do passivo que não é atribuível às mudanças nas condições 
de mercado que dão origem ao risco de mercado. Se as únicas mudan-
ças relevantes nas condições de mercado para um passivo são altera-
ções na taxa de juros observada (benchmark), esse montante pode ser 
estimado como segue:  

(a) primeiramente, a entidade calcula a taxa interna de retorno do 
passivo no início do período usando o preço de mercado observado do 
passivo e os fluxos de caixa contratuais do passivo no início do perío-
do. Deduz-se dessa taxa de retorno a taxa observada (benchmark) no 
início do período, para se chegar a uma taxa específica para cada ins-
trumento; 

(b) em seguida, a entidade calcula o valor presente dos fluxos de 
caixa associados com o passivo, usando os fluxos de caixa contratuais 
do passivo no final do período e uma taxa de desconto igual a soma de 
(i) a taxa de juros observada ao final do período e (ii) o componente 
relacionado à taxa específica do instrumento como determinado em (a); 

(c) a diferença entre o preço observado de mercado do passivo no 
final do período e o montante determinado em (b) é a mudança no 
valor justo que não é atribuível às variações na taxa observável. Esse é 
o montante que deve ser evidenciado. 

Esse exemplo assume que as mudanças no valor justo oriundas de 
fatores diferentes do risco de crédito do instrumento ou mudanças nas 
taxas de juros não são significantes. Se o instrumento no exemplo 
contivesse um derivativo embutido, a mudança no valor justo do ins-
trumento derivativo embutido seria excluída do montante a ser evi-
denciado de acordo com o disposto no item 10(a). 
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Outras divulgações – políticas contábeis (item 21) 
 
B5. O item 21 requer a divulgação da base de mensuração usada 

na elaboração das demonstrações contábeis e de outras políticas con-
tábeis usadas que sejam relevantes para a compreensão das demons-
trações contábeis. Para os instrumentos financeiros, essa evidenciação 
inclui: 

(a) para os instrumentos financeiros ativos ou passivos designa-
dos como mensurados pelo valor justo por meio do resultado: 

(i)  a natureza dos ativos ou passivos financeiros que a enti-
dade designou como mensurados pelo valor justo por meio do re-
sultado; 

(ii)  os critérios usados para a determinação desses ativos e 
passivos financeiros como mensurados pelo valor justo por meio 
do resultado; e 

(iii)  como a entidade satisfez às condições nos itens 9, 11A ou 
12 da NBC TG 38 para tal designação. Para os instrumentos de-
signados de acordo com o item (b)(i) da definição de ativo e pas-
sivo financeiro mensurado pelo valor justo por meio do resultado 
na NBC TG 38, essa evidenciação inclui a descrição narrativa das 
circunstâncias subjacentes à inconsistência de mensuração ou re-
conhecimento que de outra forma surgiriam. Para os instrumentos 
designados de acordo com o item (b)(ii) da definição ativo ou pas-
sivo financeiro mensurado pelo valor justo por meio do resultado, 
essa evidenciação inclui a descrição narrativa de como a designa-
ção como mensurado pelo valor justo por meio do resultado é 
consistente com a estratégia de gestão de risco ou de investimen-
tos documentada pela entidade; 

(b) os critérios usados para definir os ativos financeiros classifi-
cados como disponíveis para venda; 

(c) se compras e vendas regulares de ativos financeiros são con-
tabilizadas na data da transação ou da liquidação (ver item 38 da NBC 
TG 38); 

(d) quando a conta de provisão é usada para reduzir o valor con-
tábil de ativo financeiro que sofreu redução por perdas no valor recu-
perável devido a perdas de crédito: 
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(i)  os critérios para determinar quando o valor contábil do ati-
vo financeiro baixado é reduzido diretamente (ou no caso da re-
versão de baixa, aumentado diretamente) e quando a provisão é u-
tilizada; e 

(ii)  os critérios para baixar montantes contabilizados na conta 
de provisão contra o valor contábil do ativo financeiro baixado 
(ver item 16); 

(e) como as perdas e os ganhos líquidos nas várias categorias de 
instrumentos financeiros são determinados (ver item 20(a)), por e-
xemplo, se os ganhos ou as perdas líquidos mensurados pelo valor 
justo por meio do resultado incluem juros ou dividendos; 

(f) os critérios que a entidade utiliza para determinar que existe 
evidência objetiva de que perda do valor recuperável tenha ocorrido 
(ver item 20(e)); 

(g) quando os termos do instrumento financeiro ativo que de outra 
forma seriam vencidos ou sofreriam perda do valor recuperável tive-
rem sido renegociados, a política contábil para as condições a que 
estão sujeitos os ativos renegociados (ver item 36(d)). 

O item 122 da NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações 
Contábeis também requer que as entidades evidenciem, na nota expli-
cativa sobre as políticas contábeis significativas ou outras notas expli-
cativas, os julgamentos, excetuando aqueles envolvendo estimativas, 
que a administração realizou no processo de aplicar as políticas contá-
beis da entidade e que possuem impacto mais significativo nos mon-
tantes reconhecidos nas demonstrações contábeis. 

 
Natureza e extensão dos riscos oriundos de instrumentos 
financeiros (itens 31 a 42) 
 
B6. As divulgações requeridas pelos itens 31 a 42 devem ser fei-

tas nas demonstrações contábeis ou incorporadas por referências cru-
zadas a outras demonstrações, como o relatório da administração ou 
relatório de risco que são disponíveis para os usuários das demonstra-
ções contábeis nos mesmos termos e na mesma data das demonstra-
ções contábeis. Sem essas informações, as demonstrações contábeis 
são incompletas. 
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Divulgação quantitativa (item 34) 
 
B7. O item 34(a) requer a divulgação de informações quantitati-

vas sumarizadas a respeito da exposição da entidade baseada na in-
formação fornecida internamente para o pessoal administrativo chave 
da entidade. Quando a entidade usa vários métodos para administrar 
sua exposição de risco, deve evidenciar informações que forneçam a 
informação mais relevante e confiável. A NBC TG 23 – Políticas Con-
tábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro discute os termos 
relevância e confiabilidade. 

 
B8. O item 34(c) requer divulgação acerca de concentrações de 

risco. Concentrações de risco decorrem de instrumentos financeiros 
que possuem características similares e que são afetados de forma 
similar por variações nas condições econômicas. A identificação da 
concentração dos riscos requer julgamento levando em consideração 
as circunstâncias da entidade. Divulgações sobre concentrações de 
risco devem incluir: 

(a) descrição de como a administração determina essas concen-
trações; 

(b) descrição das características comuns que identificam cada 
concentração (por exemplo, contraparte, área geográfica, moeda ou 
mercado); 

(c) o montante de exposição ao risco associado com todos os ins-
trumentos financeiros que possuem essa mesma característica. 

 
Exposição máxima de risco (item 36(a)) 
 
B9. O item 36(a) requer divulgação do montante que melhor re-

presente a exposição máxima da entidade ao risco de crédito. Para um 
ativo financeiro, é tipicamente o valor contábil bruto deduzido de: 

(a) quaisquer montantes compensados de acordo com a NBC TG 
39; e 

(b) quaisquer perdas de valor recuperável de acordo com a NBC 
TG 38. 
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B10. Atividades que geram exposição ao risco de crédito e a cor-
respondente exposição máxima ao risco de crédito incluem, mas não 
estão limitadas, a: 

(a) concessão de empréstimos e recebíveis de clientes e depósitos 
em outras entidades. Nesses casos, a exposição máxima ao risco de 
crédito é o montante do valor contábil dos instrumentos financeiros 
considerados; 

(b) participação em instrumentos financeiros derivativos, como 
contratos em moeda estrangeira, swaps de taxas de juros e derivativos 
de crédito. Quando o ativo resultante é mensurado pelo valor justo, o 
montante máximo de exposição ao risco de crédito ao final do período 
contábil será igual ao valor contábil; 

(c) garantias financeiras concedidas. Nesse caso, a exposição má-
xima ao risco de crédito é o montante máximo que a entidade poderia 
ter que pagar se a garantia fosse exercida, que pode ser significativa-
mente maior que o montante reconhecido como passivo; 

(d) execução de compromisso de empréstimo irrevogável durante o 
período do compromisso ou irrevogável somente em resposta a uma 
alteração material adversa. Se o emissor não pode liquidar pela diferen-
ça o compromisso de empréstimo em dinheiro ou outro instrumento 
financeiro, o montante máximo de exposição de risco de crédito é o 
montante total do compromisso. Isso ocorre porque é incerto se o mon-
tante não pago pode ser pago no futuro. Esse montante pode ser signifi-
cativamente maior do que o montante reconhecido como passivo. 

 
Divulgações quantitativas de risco de 
liquidez (itens 34(a) e 39(a) e (b))  
 
B10A. De acordo com o item 34(a), a entidade evidencia dados 

quantitativos sumariados a respeito de sua exposição ao risco de liqui-
dez com base nas informações fornecidas internamente para as pesso-
as-chave da administração. A entidade deve explicar como esses da-
dos são determinados. Se a saída de caixa (ou outro ativo financeiro) 
incluída nesses dados pode: 

(a) ocorrer significativamente antes do que indicado nos dados; 
ou 
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(b) ser de montante significativamente diferente daquele indicado 
nos dados (por exemplo, para derivativo incluído nos dados em uma 
base de liquidação pelo líquido, mas para o qual a contraparte pode 
requerer a liquidação pelo valor bruto), 

a entidade deve divulgar esse fato e fornecer informação quantitativa 
que possibilite aos usuários das demonstrações contábeis avaliar a 
extensão desse risco, a menos que essa informação esteja incluída na 
análise dos vencimentos contratuais requerida pelo item 39(a) ou (b). 

 
B11. Ao se elaborar a análise quanto ao vencimento, requerida 

pelo item 39(a) e (b), a entidade deve usar seu julgamento para deter-
minar um número apropriado de intervalos de tempo. Por exemplo, a 
entidade pode determinar que os seguintes intervalos de tempo são 
apropriados: 

(a) não mais que um mês; 

(b) mais que um mês e menos que três meses; 

(c) mais que três meses e não mais que um ano; e 

(d) mais que um ano e menos que cinco anos. 
 
B11A. Ao atender ao disposto no item 39(a) e (b), a entidade não 

deve separar um derivativo embutido de um instrumento financeiro 
híbrido (combinado). Para esse instrumento, a entidade deve aplicar o 
item 39(a). 

 
B11B. O item 39(b) requer que a entidade evidencie análise de 

vencimento quantitativa para instrumentos financeiros passivos que 
demonstre os vencimentos contratuais remanescentes se os vencimen-
tos contratuais são essenciais para um entendimento do momento dos 
fluxos de caixa. Por exemplo, esse pode ser o caso para: 

(a) um swap de taxa de juros com vencimento remanescente de 
cinco anos em um hedge de fluxo de caixa de um ativo ou passivo 
indexado a uma taxa variável; 

(b) todos os compromissos de empréstimos. 
 
B11C. O item 39(a) e (b) requer que a entidade evidencie análise 

de vencimentos para passivos financeiros que mostrem o vencimento 
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contratual remanescente para alguns passivos financeiros. Nessa evi-
denciação: 

(a) quando a contraparte tem a escolha de quando o montante é 
pago, o passivo é alocado para o período mais próximo no qual a enti-
dade pode ser obrigada a pagar. Por exemplo, passivos financeiros que 
a entidade pode ser obrigada a reembolsar a qualquer momento (depó-
sitos à vista, por exemplo) são incluídos no período de tempo mais 
próximo;  

(b) quando a entidade possui compromisso de disponibilizar re-
cursos em parcelas, cada parcela é alocada ao período de compromisso 
mais próximo. Por exemplo, um compromisso de empréstimo não 
utilizado deve ser incluído no período de tempo mais próximo que ele 
possa vir a ser utilizado; 

(c) para garantias financeiras emitidas, o montante máximo da ga-
rantia é alocado ao período mais próximo no qual a garantia pode ser 
requisitada. 

 
B11D. Os montantes contratuais evidenciados na análise de ven-

cimentos requerido pelo item 39(a) e (b) são os fluxos de caixa contra-
tuais não descontados, por exemplo: 

(a) obrigações brutas de operações de arrendamento (antes de de-
duzir os encargos financeiros); 

(b) preços especificados em contratos a termo para comprar ati-
vos financeiros em caixa; 

(c) montantes líquidos de swaps que pagam taxas flutuantes e re-
cebem taxas fixas para os quais os fluxos de caixa são trocados; 

(d) montantes contratuais que serão trocados em contrato finan-
ceiro derivativo (swap de moeda, por exemplo) para o qual os fluxos 
de caixa brutos são trocados; e 

(e) compromissos de empréstimos brutos. 

Esses fluxos de caixa não descontados diferem do montante in-
cluído no balanço patrimonial porque o montante apresentado nessa 
demonstração é baseado em fluxos de caixa descontados. Quando o 
montante a pagar não é fixado, o montante evidenciado é determinado 
com referência às condições existentes na data de encerramento do 
exercício. Por exemplo, quando o montante a pagar varia em relação a 
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mudanças em um índice, o montante evidenciado pode ser baseado no 
nível desse índice ao final do período. 

 
B11E. O item 39(c) requer que a entidade descreva como ela ad-

ministra o risco de liquidez inerente nos itens divulgados nas informa-
ções quantitativas requeridos no item 39(a) e (b). A entidade deve 
evidenciar a análise de vencimentos dos ativos financeiros que possui 
para gerenciar o risco de liquidez (ativos financeiros que são imedia-
tamente negociáveis ou que se espera que gerem entradas de caixa 
para atender às saídas de caixa relativas aos passivos financeiros), se 
essa informação for necessária para capacitar os usuários das demons-
trações contábeis a avaliar a natureza e a extensão do risco de liquidez. 

 
B11F. Outros fatores que a entidade pode considerar ao fornecer 

a evidenciação requerida no item 39(c) incluem, mas não estão limita-
dos a, se a entidade: 

(a) possui linhas de crédito acordadas (por exemplo, acordos para 
emissão de commercial papers) ou outras linhas de crédito (por exem-
plo, linhas de crédito pré-acordadas) que podem ser utilizadas para 
atender as suas necessidades de liquidez; 

(b) possui depósitos no Banco Central para atender as suas neces-
sidades de liquidez; 

(c) possui base diversificada de fontes de recursos; 

(d) possui concentrações significativas de risco de liquidez em 
seus ativos ou suas fontes de recursos; 

(e) possui processos de controle interno e planos de contingência 
para administrar seu risco de liquidez; 

(f) possui instrumentos que incluem termos de reembolso anteci-
pado para administrar o risco de liquidez (por exemplo, para a redução 
do rating de crédito da entidade); 

(g) possui instrumentos que podem requerer a colocação de ga-
rantias (por exemplo, chamadas de margem em contratos derivativos); 

(h) possui instrumentos que permitem à entidade escolher se li-
quida seus passivos por intermédio da entrega de caixa (ou outro ativo 
financeiro) ou pela entrega de suas próprias ações; ou 
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(i) possui instrumentos que são sujeitos a contratos master de li-
quidação. 

 
B12 a B16. Eliminados. 
 
Risco de mercado – análise de sensibilidade (itens 40 e 41) 
 
B17. O item 40(a) requer análise de sensibilidade para cada tipo 

de risco de mercado para o qual a entidade está exposta. De acordo 
com o item B3, a entidade decide como agregar informação para evi-
denciar a posição geral sem combinar informações com diferentes 
características a respeito de exposições de risco oriundas de ambientes 
econômicos diferentes. Por exemplo: 

(a) a entidade que negocia instrumentos financeiros pode eviden-
ciar essa informação de forma segregada para os instrumentos manti-
dos e não mantidos para negociação; 

(b) a entidade não deve agregar sua exposição de risco de merca-
do de áreas com hiperinflação com sua exposição aos riscos de merca-
do de áreas de inflação baixa. 

Se a entidade possui exposição a um tipo somente de risco de 
mercado em um único ambiente econômico, ela não deve apresentar 
informação segregada. 

 
B18. O item 40(a) requer que a análise de sensibilidade mostre o 

efeito no resultado e no patrimônio de mudanças razoáveis possíveis 
nas variáveis de risco relevantes (taxas de juros de mercado, taxas de 
câmbio, preços de ações ou preços de commodities). Para essa finali-
dade: 

(a) as entidades não precisam determinar qual seria o lucro ou 
prejuízo do período caso as variáveis relevantes fossem diferentes. Em 
vez disso, a entidade evidencia o efeito no resultado e no patrimônio 
no final do período contábil, assumindo que uma mudança razoável 
possível no fator de risco relevante tenha ocorrido ao final do período 
e tenha sido aplicada às exposições ao risco no final do período. Por 
exemplo, se a entidade possui um passivo com taxa pós-fixada no 
final do período, ela deve evidenciar o efeito no resultado (despesa 
financeira, por exemplo) para o ano atual se os juros tivessem variado 
por montantes razoáveis e possíveis; 
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(b) a entidade não é requerida a apresentar o efeito no resultado e 
no patrimônio para cada variação dentro de faixa razoável da variável 
relevante de risco. Evidenciação do efeito das variações no limite da 
faixa de variável relevante de risco considerada seria suficiente. 

 
B19. Ao determinar qual a mudança relevante possível na variá-

vel de risco relevante, a entidade deve considerar: 

(a) o ambiente econômico no qual ela opera. Uma variação rele-
vante possível não deve incluir cenários remotos ou “pior cenário” ou 
“teste de stress”. Da mesma forma, se a mudança de taxa na variável é 
estável, a entidade não precisa alterar a faixa razoável de variação na 
variável de risco. Por exemplo, assuma-se que a taxa de juros é de 5% 
e que a entidade determinou que a variação de +/- 50 pontos-base é 
razoavelmente possível. Ela deve evidenciar o efeito no resultado e no 
patrimônio se as taxas de juros mudassem para 4,5% ou 5,5%. No 
próximo período, as taxas de juros aumentaram para 5,5%. A entidade 
continua acreditando que as taxas podem flutuar em +/- 50 pontos-
base (a taxa de variação permanece estável). A entidade deve eviden-
ciar o efeito no resultado e no patrimônio como se as taxas fossem de 
5% e 6%. A entidade não precisa revisar sua estimativa de que a mu-
dança razoável que pode ocorrer na taxa é de +/-50 pontos-base, a 
menos que exista evidência de que as taxas de juros se tornaram mais 
voláteis; 

(b) o período de tempo sobre o qual a entidade está fazendo sua 
avaliação. A análise de sensibilidade deve mostrar os efeitos de mu-
danças que são consideradas razoavelmente possíveis no período até 
quando a entidade irá apresentar suas próximas evidenciações, que é 
normalmente o próximo relatório anual. 

 

B20. O item 41 permite que a entidade utilize a análise de sensi-
bilidade que reflita a correlação entre as variáveis de risco como uma 
metodologia de valor em risco se ela usa essa análise para gerenciar 
sua exposição a riscos financeiros. Isso se aplica mesmo se essa meto-
dologia mensura somente o potencial para perdas e não para ganhos. 
A entidade pode atender ao item 41(a), evidenciando o tipo de modelo 
de valor em risco utilizado (se o modelo é baseado em simulações de 
Monte Carlo, por exemplo) e explicando como o modelo funciona e as 
premissas fundamentais (o período de manutenção e o nível de confi-
ança). A entidade pode também evidenciar o período de observação 
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histórica e os pesos aplicados às observações dentro desse período, 
uma explicação de como as opções são tratadas nos cálculos e como 
as volatilidades e as correlações (ou alternativamente as simulações 
com distribuições de probabilidade de Monte Carlo) são usadas. 

 

B21. A entidade deve fornecer análise de sensibilidade para todo 
o seu negócio, mas pode fornecer análise de sensibilidade diferente 
para diferentes classes de instrumentos financeiros. 

 

Risco de taxa de juros 
 

B22. Riscos de taxas de juros surgem em instrumentos de renda 
fixa reconhecidos no balanço patrimonial (empréstimos e recebíveis e 
instrumentos de dívida emitidos) e em alguns instrumentos financeiros 
não reconhecidos no balanço patrimonial (compromissos de emprésti-
mos, por exemplo). 

 

Risco de câmbio 
 

B23. Risco de câmbio (ou risco de moeda estrangeira) surge em 
instrumentos financeiros que são denominados em moeda estrangeira, 
uma moeda diferente da moeda funcional da entidade na qual eles são 
mensurados. Para os objetivos desta Norma, risco de câmbio não surge 
de instrumentos financeiros que não são itens monetários ou de instru-
mentos financeiros denominados na moeda funcional da entidade. 

 

B24. A análise de sensibilidade deve ser evidenciada para cada 
moeda na qual a entidade possui exposição significativa. 

 

Outros riscos de preço 
 

B25. Outros riscos de preço surgem em instrumentos financeiros 
devido a mudanças em preços de commodities ou preços de ações, por 
exemplo. Para atender ao item 40, a entidade deve evidenciar o efeito 
da redução em índice específico de mercado, preço de commodity, ou 
outra variável de risco. Por exemplo, se a entidade dá garantias resi-
duais que são instrumentos financeiros, ela evidencia o aumento ou a 
redução no valor dos ativos aos quais a garantia se aplica. 

 

B26. Dois exemplos de instrumentos financeiros que originam 
risco de preço são (a) possuir ações em outra entidade e (b) investi-
mento em fundo truste que, por sua vez, mantém investimentos em 
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outras ações. Outros exemplos incluem contratos a termo e opções de 
comprar ou vender quantidades especificadas de ação e swaps que 
estão indexados a preços de ações. O valor justo desses instrumentos é 
afetado pelas mudanças nos preços de mercado das ações subjacentes. 

 

B27. De acordo com o item 40(a), a sensibilidade do lucro ou 
prejuízo (que surge de instrumentos classificados como mensurados 
pelo valor justo por meio do resultado e perdas no valor recuperável 
dos instrumentos disponíveis para a venda) é evidenciada separada-
mente da análise de sensibilidade das ações (que surgem, por exem-
plo, dos instrumentos classificados como disponíveis para venda). 

 

B28.Instrumentos financeiros que a entidade classifica como pa-
trimoniais não devem ser remensurados. Nem o resultado nem o pa-
trimônio são afetados pelo risco de preço desses instrumentos. Dessa 
forma, não é necessária análise de sensibilidade. 

 

Desreconhecimento (itens 42C a 42H)  
 

Envolvimento contínuo (item 42C)  
 

B29. A avaliação de envolvimento contínuo em ativo financeiro 
transferido para o propósito de divulgação previstos nos itens 42E a 
42H é realizada no nível da entidade que está apresentando as de-
monstrações contábeis [entidade que reporta]. Por exemplo, se uma 
controlada transfere para um terceiro não relacionado um ativo finan-
ceiro em que a controladora da controlada tem envolvimento contínuo 
nesse ativo transferido, a controlada não inclui o envolvimento contí-
nuo da controladora na avaliação se ela tem envolvimento contínuo no 
ativo transferido em suas demonstrações contábeis individuais (ou 
seja, quando a controlada é a entidade que reporta). Contudo, a contro-
ladora deve incluir seu envolvimento contínuo (ou aquele de outra 
entidade do grupo) em ativo financeiro transferido por sua controlada 
ao determinar se ela tem envolvimento contínuo no ativo transferido 
em suas demonstrações contábeis consolidadas (ou seja, quando a 
entidade que reporta é o grupo). 

 

B30. A entidade não tem envolvimento contínuo em ativo finan-
ceiro transferido se, como parte da transferência, ela não retém quais-
quer dos direitos ou obrigações contratuais inerentes ao ativo financei-
ro transferido nem adquire quaisquer novos direitos ou obrigações 
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contratuais relativos ao ativo financeiro transferido. A entidade não 
tem envolvimento contínuo em ativo financeiro transferido se ela não 
tiver participação no desempenho futuro do ativo financeiro transferi-
do nem responsabilidade sob quaisquer circunstâncias de, no futuro, 
efetuar pagamentos relativos ao ativo financeiro transferido. O termo 
“pagamento”, nesse contexto, não inclui fluxos de caixa do ativo fi-
nanceiro transferido que a entidade recebe e é obrigada a remeter para 
o cessionário. (4) 

 

B30A. Quando a entidade transferir um ativo financeiro, a enti-
dade pode deter o direito de atender aquele ativo financeiro por taxa 
que está incluída, por exemplo, em contrato de serviço. A entidade 
deve avaliar o contrato de serviço de acordo com a orientação dos 
itens 42C e B30 para decidir se a entidade tem envolvimento contínuo 
em decorrência do contrato de serviço para efeitos dos requisitos de 
divulgação. Por exemplo, um prestador de serviços tem envolvimento 
contínuo no ativo financeiro transferido para efeitos dos requisitos de 
divulgação, se a taxa de serviço depender da quantia ou da tempestivi-
dade dos fluxos de caixa recebidos do ativo financeiro transferido. Da 
mesma forma, o prestador de serviços tem envolvimento contínuo 
para efeitos dos requisitos de divulgação de informação, se a taxa fixa 
não for paga na íntegra por causa da não realização (performance) do 
ativo financeiro transferido. Nesses exemplos, o prestador de serviços 
tem interesse no desempenho futuro do ativo financeiro transferido. 
Essa avaliação é independente de a taxa, a ser recebida, compensar 
adequadamente a entidade pela realização do serviço. (4) 

 

B31. O envolvimento contínuo em ativo financeiro transferido 
pode resultar de disposições contratuais no contrato de transferência 
ou em contrato separado celebrado com o cessionário ou um terceiro 
em relação à transferência.  

 

Ativos financeiros transferidos que não são 
desreconhecidos em sua totalidade (item 42D) 
 

B32. O item 42D exige divulgações quando parte ou a totalidade 
dos ativos financeiros transferidos não se qualifica para desreconhe-
cimento. Essas divulgações são requeridas para cada data-base da 
demonstração contábil em que a entidade continua a reconhecer os 
ativos financeiros transferidos, independentemente de quando ocorre-
ram as transferências. 
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Tipos de envolvimento contínuo (itens 42E a 42H)  
 
B33. Os itens 42E a 42H requerem divulgações qualitativas e 

quantitativas para cada tipo de envolvimento contínuo em ativos fi-
nanceiros desreconhecidos. A entidade deve agregar seu envolvimento 
contínuo em tipos que sejam representativos da exposição da entidade 
a riscos. Por exemplo, a entidade pode agregar seu envolvimento con-
tínuo por tipo de instrumento financeiro (por exemplo, garantias ou 
opções de compra) ou por tipo de transferência (por exemplo, descon-
to de recebíveis, securitizações e empréstimos de títulos).  

 
Análise de vencimento para saídas de caixa não 
descontadas para recomprar ativos transferidos (item 42E(e))  
 
B34. O item 42E(e) requer que a entidade divulgue uma análise 

de vencimento das saídas de caixa não descontadas para recomprar 
ativos financeiros desreconhecidos ou outros valores a pagar ao ces-
sionário em relação aos ativos financeiros desreconhecidos, demons-
trando os vencimentos contratuais restantes do envolvimento contínuo 
da entidade. Essa análise deve distinguir fluxos de caixa que devem 
ser pagos (por exemplo, contratos a termo), fluxos de caixa que a enti-
dade pode ser obrigada a pagar (por exemplo, opções de venda) e flu-
xos de caixa que a entidade pode optar por pagar (por exemplo, op-
ções de compra). 

 
B35. A entidade deve utilizar seu julgamento para determinar o 

número apropriado de períodos de tempo ao elaborar a análise de ven-
cimento requerida pelo item 42E(e). Por exemplo, a entidade pode 
determinar que os seguintes períodos de tempo de vencimento são 
apropriados:  

(a) não superior a um mês;  
(b) superior a um mês e não superior a três meses;  
(c) superior a três meses e não superior a seis meses;  
(d) superior a seis meses e não superior a um ano;  
(e) superior a um ano e não superior a três anos;  
(f) superior a três anos e não superior a cinco anos; e  
(g) mais de cinco anos.  
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B36. Se houver um intervalo de vencimentos possíveis, os fluxos 
de caixa devem ser incluídos com base na data mais antiga em que a 
entidade possa ser obrigada ou permitida a pagar.  

 
Informações qualitativas (item 42E(f))  
 
B37. As informações qualitativas requeridas pelo item 42E(f) in-

cluem uma descrição dos ativos financeiros e a natureza e a finalidade 
do envolvimento contínuo retido após transferir esses ativos. As in-
formações qualitativas também incluem uma descrição dos riscos aos 
quais a entidade está exposta, incluindo:  

(a) descrição de como a entidade gerencia o risco inerente ao seu 
envolvimento contínuo nos ativos financeiros desreconhecidos;  

(b) se a entidade é obrigada a assumir perdas perante terceiros, e 
a classificação e os valores das perdas assumidas pelas partes cujas 
participações são classificadas abaixo da participação da entidade no 
ativo (ou seja, seu envolvimento contínuo no ativo);  

(c) uma descrição de quaisquer gatilhos associados a obrigações 
para fornecer suporte financeiro ou para recomprar um ativo financei-
ro transferido.  

 
Ganho ou perda na desreconhecimento (item 42G(a)) 
 
B38. O item 42G(a) requer que a entidade divulgue o ganho ou a 

perda no desreconhecimento dos ativos financeiros em que a entidade 
tiver envolvimento contínuo. A entidade deve divulgar se o ganho ou 
a perda no desreconhecimento ocorreu porque os valores justos dos 
componentes do ativo anteriormente reconhecido (ou seja, os juros no 
ativo desreconhecido e os juros retidos pela entidade) eram diferentes 
do valor justo do ativo anteriormente reconhecido como um todo. 
Nessa situação, a entidade também deve divulgar se as mensurações 
do valor justo incluíram dados significativos que não eram baseados 
em dados de mercado observáveis, conforme descrito no item 27A.  

 
Informações suplementares (item 42H) 
 
B39. As divulgações requeridas nos itens 42D a 42G podem não 

ser suficientes para alcançar os objetivos de divulgação previstos no 
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item 42B. Nesse caso, a entidade deve divulgar quaisquer informações 
adicionais que sejam necessárias para atingir os objetivos de divulga-
ção. A entidade deve decidir, à luz de suas circunstâncias, a quantida-
de de informação adicional que é necessária ser fornecida para satisfa-
zer às necessidades de informações dos usuários e a ênfase a ser colo-
cada em diferentes aspectos das informações adicionais. É necessário 
alcançar um equilíbrio entre sobrecarregar as demonstrações contábeis 
com detalhes excessivos que podem não auxiliar os usuários de de-
monstrações contábeis e ocultar informações, como resultado da ex-
cessiva agregação. 

 
Introdução(2) 

 
Motivos para emitir esta Norma (2) 

 
IN1. Em anos recentes, as técnicas utilizadas por entidades para 

mensurar e gerenciar a exposição a riscos decorrentes de instrumentos 
financeiros evoluíram e novos conceitos e abordagens de gerencia-
mento de risco ganharam aceitação. Além disso, muitas iniciativas dos 
setores público e privado propuseram melhorias à estrutura conceitual 
de divulgação para riscos decorrentes de instrumentos financeiros.  

 
IN2. O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) acredita que os 

usuários de demonstrações contábeis precisam de informações sobre a 
exposição de uma entidade a riscos e como esses riscos são gerencia-
dos. Essas informações podem influenciar a avaliação, por usuário, da 
posição financeira e do desempenho financeiro da entidade ou do va-
lor, da época e da incerteza de seus fluxos de caixa futuros. Uma mai-
or transparência em relação a esses riscos permite que os usuários 
façam julgamentos mais balizados sobre o risco e o retorno.  

 
IN3. Consequentemente, o CFC concluiu que havia necessidade 

de aprimorar as divulgações anteriormente requeridas.  
 
Principais características desta Norma (2) 

 
IN4. A NBC TG 40 (R1) se aplica a todos os riscos decorrentes 

de todos os instrumentos financeiros, exceto aqueles instrumentos 
listados no item 3 (alcance). Esta Norma se aplica a todas as entida-
des, incluindo entidades que possuem poucos instrumentos financeiros 
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(por exemplo, fabricante cujos únicos instrumentos financeiros são 
contas a receber e contas a pagar) e aquelas que possuem muitos ins-
trumentos financeiros (por exemplo, instituição financeira cuja maio-
ria desses ativos e passivos é constituída de instrumentos financeiros). 
Entretanto, a extensão da divulgação exigida depende da extensão do 
uso pela entidade de instrumentos financeiros e de sua exposição a 
riscos. 

 
IN5. Esta Norma requer a divulgação sobre:  
(a) relevância de instrumentos financeiros para a posição patri-

monial e o desempenho financeiro da entidade;  
(b) informações qualitativas e quantitativas sobre exposição a ris-

cos decorrentes de instrumentos financeiros, incluindo divulgações 
mínimas específicas sobre risco de crédito, risco de liquidez e risco de 
mercado. As divulgações qualitativas descrevem os objetivos, políti-
cas e processos da administração para gerenciar esses riscos. As di-
vulgações quantitativas fornecem informações sobre a extensão em 
que a entidade está exposta a riscos, com base nas informações forne-
cidas internamente ao pessoal-chave da administração da entidade. Em 
conjunto, essas divulgações fornecem uma visão geral do uso, pela 
entidade, de instrumentos financeiros e das exposições a riscos que 
eles criam. 

 
IN5B. Divulgação – Transferência de Ativos Financeiros, itens 

42A a 42H e B29 a B39 (Alterações à NBC TG 40 (R1)), aprovadas 
em 2012, alterou as divulgações requeridas para ajudar os usuários de 
demonstrações contábeis a avaliarem as exposições a riscos relativas a 
transferências de ativos financeiros e o efeito desses riscos sobre a 
posição financeira da entidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Publicada no DOU, de 23-11-2009. 
(2) Redação dada pela Resolução CFC nº 1.399, publicada no DOU de 31-08-2012. 
(3) Redação dada pela NBC TG 40 (R1), publicada no DOU de 17-04-2014. 
(4) Redação dada pela NBC TG 40 (R2), publicada no DOU de 06-11-2015. 
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NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 
NBC TG 41 (R1) – RESULTADO POR AÇÃO 

 

A letra R mais o número que identifica sua alteração (R1, R2, ...) foi adicionada à sigla da 
Norma para identificar o número da consolidação e facilitar a pesquisa no site do CFC. As 
citações desta Norma em outras é identifica pela sua sigla sem a referência a R1, R2, pois, essas 
referências são sempre da norma em vigor, evitando, assim, que em cada alteração da norma 
não haja necessidade de se ajustar as citações em outras normas. 
 

Índice Item 
OBJETIVO 1 
ALCANCE 2 – 4A 
DEFINIÇÕES 5 – 8 
MENSURAÇÃO 9 – 63 
Resultado básico por ação 9 – 29 

Resultado 12 – 18 
Ações 19 – 29 

Resultado diluído por ação 30 – 63 
Resultado 33 – 35 
Ações 36 – 40 
Ações ordinárias potenciais diluidoras 41 – 44 
Opções, bônus de subscrição e seus equivalentes 45 – 48 
Instrumentos conversíveis 49 – 51 
Ações emissíveis sob condição 52 – 57 
Contratos que possam ser liquidados em ações ordinárias ou em dinheiro 58 – 61 
Opções compradas 62 
Opções put subscritas 63 

AJUSTE RETROSPECTIVO 64 – 65 
APRESENTAÇÃO 66 – 69 
DIVULGAÇÃO 70 – 73A 
APÊNDICE A1 – Guia de aplicação  
APÊNDICE A2 - Orientações específicas e guia de implementação 
APÊNDICE B – Exemplos ilustrativos 
APÊNDICE C – Outros exemplos 

 

 

Objetivo 
 

1. O objetivo desta Norma é estabelecer princípios para a deter-
minação e a apresentação do resultado por ação, a fim de melhorar as 
comparações de desempenho entre diferentes companhias (sociedades 
por ações) no mesmo período, bem como para a mesma companhia 
em períodos diferentes. Mesmo que os dados do resultado por ação 
tenham limitações por causa das diferentes políticas contábeis que 
podem ser usadas para determinar resultados, um denominador deter-
minado consistentemente melhora os relatórios financeiros. O foco 
desta Norma está no denominador do cálculo do resultado por ação. 

 

Alcance 
 

2.  Esta Norma deve ser aplicada: 
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a) às demonstrações contábeis separadas e individuais: 
(i)  de companhias cujas ações ordinárias ou ações ordinárias 

potenciais sejam publicamente negociadas (bolsas de valores na-
cionais ou estrangeiras ou mercado de balcão, incluindo mercados 
local e regional); ou 

(ii)  de companhias que estejam registradas, ou no processo 
de registro, na Comissão de Valores Mobiliários ou em outro ór-
gão regulador, com o propósito de distribuir ações ordinárias ou 
ações ordinárias potenciais em mercados organizados; e 
b) às demonstrações contábeis consolidadas de grupo econômico 

cuja controladora atenda a um dos requisitos (i) e (ii). 
 

3. A companhia que divulgar resultado por ação deve calcular e 
divulgar esse resultado por ação em conformidade com esta Norma. 

 

3A. Tudo o que nesta Norma se aplicar ao cálculo e à divulgação do 
resultado por ação ordinária básico e diluído aplica-se, no que couber, ao 
cálculo e à divulgação do resultado por ação preferencial básico e diluído, 
por classe, independentemente de sua classificação como instrumento pa-
trimonial ou de dívida, se essas ações estiverem em negociação ou em pro-
cesso de virem a ser negociadas em mercados organizados. 

 

4.  Quando a entidade apresentar tanto demonstrações consolida-
das quanto demonstrações separadas elaboradas de acordo com a NBC 
TG 36 – Demonstrações Consolidadas e com a NBC TG 35 – De-
monstrações Separadas, respectivamente, as divulgações exigidas por 
esta Norma devem ser apresentadas somente com base nas informa-
ções consolidadas. A entidade que escolher divulgar o lucro por ação 
com base em suas demonstrações separadas deve apresentar essas 
informações do lucro por ação somente em sua demonstração do re-
sultado abrangente. A entidade não deve apresentar essas informações 
do lucro por ação nas demonstrações consolidadas. (2) 

 

4A. Como a companhia apresenta, conforme os itens 81 e 82 da 
NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, os com-
ponentes do lucro ou prejuízo na demonstração do resultado em sepa-
rado, ela deve apresentar o resultado por ação somente na demonstra-
ção do resultado do período. 
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Definições 
 

5. Os seguintes termos são usados nesta Norma com os significa-
dos específicos que se seguem: 

 

Antidiluição é o aumento no lucro por ação ou a redução no pre-
juízo por ação, em decorrência do pressuposto de que os instrumentos 
conversíveis sejam convertidos, de que as opções ou os bônus de 
subscrição sejam exercidos ou de que sejam emitidas ações quando da 
satisfação das condições especificadas. 

 

Contrato de emissão contingente de ações (ou acordo de ações 
contingente) é um acordo para emitir ações que esteja dependente da 
satisfação de condições especificadas. 

 

Ações emissíveis sob condição (ou ações de emissão contingente) 
são ações ordinárias emissíveis por pouco ou nenhum dinheiro ou 
qualquer outra contrapartida após a satisfação das condições especifi-
cadas em contrato de emissão contingente de ações. 

 

Diluição é a redução no lucro por ação ou o aumento no prejuízo 
por ação resultante do pressuposto de que os instrumentos conversí-
veis sejam convertidos, de que as opções ou os bônus de subscrição 
sejam exercidos ou de que sejam emitidas ações após satisfação das 
condições especificadas. 

 

Opção, bônus de subscrição e seus equivalentes são instrumentos 
financeiros que dão ao titular o direito de adquirir ações. 

 

Ação ordinária é o instrumento patrimonial que está subordinado 
a todas as outras classes de instrumentos patrimoniais. Para as socie-
dades com sede no Brasil, deve ser considerada a definição de ação 
ordinária dada pela Lei das Sociedades por Ações. 

 

Ação ordinária potencial é o instrumento financeiro ou outro 
contrato que dá ao seu titular o direito a ações ordinárias. 

 

Opções put sobre ações ordinárias são contratos que dão ao seu 
titular o direito de vender ações ordinárias a um preço especificado 
durante determinado período. 

 

6. As ações ordinárias participam no lucro do período apenas a-
pós outros tipos de ações, tais como ações preferenciais com dividen-
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do mínimo ou fixo. A companhia, em certas circunstâncias, pode ter 
mais de uma classe de ações ordinárias. As ações ordinárias da mesma 
classe têm os mesmos direitos de receber dividendos. 

 
7. São exemplos de ações ordinárias potenciais: 
(a) passivos financeiros ou instrumentos patrimoniais, incluindo 

ações preferenciais ou debêntures conversíveis em ações ordinárias; 
(b) opções e bônus de subscrição de ações ordinárias; 
(c) ações ordinárias que sejam emissíveis após o cumprimento 

de condições resultantes de instrumentos contratuais, tais como a a-
quisição de empresa ou de outros ativos. 

 
8. Os termos definidos na NBC TG 39 – Instrumentos Financeiros: 

Apresentação são usados nesta Norma com os significados especifica-
dos no seu item 11, exceto quando indicado de forma diferente. A NBC 
TG 39 define instrumento financeiro, ativo financeiro, passivo financei-
ro e instrumento patrimonial e proporciona orientação sobre a aplicação 
dessas definições. A NBC TG 46 – Mensuração do Valor Justo define 
valor justo e estabelece requisitos para sua aplicação. (2) 

 

Mensuração 
 

Resultado básico por ação  
 

9. A companhia deve calcular o valor do resultado básico por a-
ção para o lucro ou prejuízo atribuível aos titulares de ações ordinárias 
(ou capital próprio ordinário) da companhia e, se apresentado, o lucro 
ou prejuízo resultante das operações continuadas atribuível a esses 
titulares de ações ordinárias. 

 

10. O resultado básico por ação deve ser calculado dividindo-se o 
lucro ou prejuízo atribuível aos titulares de ações ordinárias da com-
panhia (o numerador) pelo número médio ponderado de ações ordiná-
rias em poder dos acionistas (excluídas as mantidas em tesouraria) (o 
denominador) durante o período.  

 

11. O objetivo da informação relativa ao resultado básico por a-
ção é proporcionar a mensuração da participação de cada ação da 
companhia no desempenho da entidade durante o período. 
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Resultado 
 
12. Para efeito de cálculo do resultado básico por ação, os valores 

atribuíveis aos titulares de ações ordinárias da companhia com respei-
to a: 

(a) lucro ou prejuízo resultante das operações continuadas da 
companhia (ou seja, excluído o resultado das operações descontinua-
das); e 

(b) lucro ou prejuízo atribuível à companhia  
 
devem ser os valores correspondentes às alíneas (a) e (b) ajusta-

dos para os valores após tributos (se existir) dos dividendos preferen-
ciais, diferenças resultantes da liquidação de ações preferenciais e 
outros efeitos semelhantes de ações preferenciais classificadas como 
patrimônio líquido. 

 
No caso de balanço consolidado, o lucro ou prejuízo atribuível à 

companhia se refere à parcela da companhia controladora. Portanto, 
devem ser excluídas as participações dos não controladores. 

 
13. Todos os itens de receitas e despesas atribuíveis aos titulares de 

ações ordinárias da companhia que forem reconhecidos no período, 
incluindo despesas com tributos e dividendos de ações preferenciais 
classificadas como passivos, devem ser incluídos na determinação de 
lucro ou prejuízo para o período atribuível aos titulares de ações ordiná-
rias (ver NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis). 

 
14. O valor, após tributos dos dividendos preferenciais, que é de-

duzido dos resultados corresponde: 
(a) à quantia, após tributos, de quaisquer dividendos preferenci-

ais de ações preferenciais não cumulativas declaradas relativas ao 
período; e 

(b) à quantia, após tributos, dos dividendos preferenciais de a-
ções preferenciais cumulativas exigidas para o período, quer os divi-
dendos tenham, ou não, sido declarados. O valor de dividendos prefe-
renciais do período não inclui a quantia de quaisquer dividendos pre-
ferenciais de ações preferenciais cumulativas pagas ou declaradas 
durante o período corrente relativo a períodos anteriores. 
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15. As ações preferenciais que (se isso for aceito legalmente) pa-
gam dividendo inicial baixo para compensar a companhia pela venda 
das ações preferenciais com desconto ou dividendo acima do preço do 
mercado em períodos posteriores, para compensar os investidores pela 
aquisição de ações preferenciais acima do preço de mercado, são, por 
vezes, referidas como ações preferenciais de taxa crescente. Qualquer 
desconto ou prêmio na emissão original de ações preferenciais de taxa 
crescente deve ser amortizado em lucros ou prejuízos acumulados 
usando o método da taxa efetiva de juros e deve ser tratado como di-
videndo preferencial para calcular o resultado por ação. 

 

16. As ações preferenciais podem ser readquiridas dos titulares des-
sas ações, inclusive em oferta pública da companhia. O excedente do 
valor justo da retribuição paga aos acionistas preferenciais sobre o valor 
contábil das ações preferenciais representa um retorno para os titulares 
das ações preferenciais e um débito nos lucros ou prejuízos acumulados 
para a companhia. Esse valor deve ser deduzido no cálculo do lucro ou 
prejuízo atribuível aos titulares de ações ordinárias da companhia. 

 

17. A conversão antecipada (antes do prazo pactuado) de ações 
preferenciais conversíveis pode ser induzida por companhia por meio 
de alterações favoráveis nos termos de conversão originais ou do pa-
gamento da retribuição adicional. O excedente (se houver) de valor 
justo das ações ordinárias ou de outras retribuições pagas em relação 
ao valor justo das ações ordinárias emissíveis, segundo os termos de 
conversão originais, é um retorno para os titulares de ações preferen-
ciais e deve ser deduzido no cálculo do lucro ou prejuízo atribuível 
aos titulares de capital próprio ordinário da companhia. 

 

18. Qualquer excedente do valor contábil de ações preferenciais 
sobre o valor justo da retribuição paga para liquidá-las deve ser adi-
cionado no cálculo do lucro ou prejuízo atribuível aos titulares de 
capital próprio ordinário da companhia. 

 

Ações 
 

19. Para a finalidade de calcular o resultado básico por ação, o 
número de ações ordinárias deve corresponder ao número médio pon-
derado de ações ordinárias totais em circulação (exceto as em tesoura-
ria) durante o período. 
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20. O uso do número médio ponderado de ações ordinárias totais 
em poder dos acionistas durante o período reflete a possibilidade de a 
quantia de capital dos acionistas poder ter variado durante o período 
como resultado do maior ou menor número de ações totais com os 
acionistas em qualquer momento. O número médio ponderado de a-
ções ordinárias totais em poder dos acionistas (em circulação) durante 
o período é o número de ações ordinárias totais com os acionistas no 
início do período, ajustado pelo número de ações ordinárias readquiri-
das ou emitidas durante o período multiplicado por fator ponderador 
de tempo. O fator ponderador de tempo é o número de dias que as 
ações totais, exceto as em tesouraria, estão com os acionistas como 
proporção do número total de dias do período; uma aproximação razo-
ável da média ponderada é adequada em muitas circunstâncias. 

 
21. As ações são normalmente incluídas no número médio ponde-

rado de ações desde a data em que a retribuição é recebível (que é 
geralmente a data da sua emissão), por exemplo: 

(a) as ações ordinárias emitidas em troca de caixa (dinheiro) são 
incluídas quando o dinheiro é recebível; 

(b) as ações ordinárias emitidas por reinvestimento voluntário de 
dividendos em ações ordinárias ou preferenciais são incluídas quando 
os dividendos são reinvestidos; 

(c) as ações ordinárias emitidas como resultado da conversão de 
instrumento de dívida em ações ordinárias são incluídas desde a data 
em que o juro não é mais acrescido; 

(d) as ações ordinárias emitidas em lugar de juros ou de capital 
de outros instrumentos financeiros são incluídas desde a data em que o 
juro não é mais acrescido; 

(e) as ações ordinárias emitidas em troca da liquidação de passi-
vo da companhia são incluídas desde a data da liquidação; 

(f) as ações ordinárias emitidas como compensação pela aquisi-
ção de ativo que não seja dinheiro são incluídas na data em que a a-
quisição seja reconhecida; e 

(g) as ações ordinárias emitidas em troca da prestação de servi-
ços à companhia, quando permitido legalmente, são incluídas logo que 
os serviços sejam prestados. 

 
A tempestividade da inclusão de ações ordinárias deve ser deter-

minada pelos termos e condições associados à sua emissão. Deve ser 
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dada a devida importância à essência de qualquer contrato associado à 
emissão. 

 
22. As ações ordinárias emitidas como parte do custo de combi-

nação de negócios devem ser incluídas no número médio ponderado 
de ações a partir da data de aquisição. Isso se deve ao fato de a adqui-
rente incorporar na sua demonstração de resultado os resultados da 
adquirida a partir dessa data. 

 
23. As ações ordinárias que sejam emitidas quando da conversão 

de instrumento obrigatoriamente conversível devem ser incluídas no 
cálculo do resultado básico por ação a partir da data de celebração do 
contrato. 

 
24. As ações emissíveis sob condição (ações de emissão contin-

gente) são tratadas como parte das ações totais com os acionistas e 
devem ser incluídas no cálculo do resultado básico por ação somente a 
partir da data em que todas as condições necessárias estejam satisfei-
tas, ou seja, em que os eventos tenham ocorrido. As ações que apenas 
sejam emissíveis depois de decorrido certo tempo não são ações emis-
síveis sob condição, dado que o decorrer do tempo é uma certeza. 
Ações ordinárias que são retornáveis sob condição (contingencialmen-
te retornáveis), ou seja, sujeitas a recompra, não são tratadas como 
parte das ações totais em circulação (em poder dos acionistas) e de-
vem ser excluídas do cálculo do resultado básico por ação até a data 
em que as ações não mais estão sujeitas à recompra. 

 
25. (Eliminado). 
 
26. O número médio ponderado de ações ordinárias totais com os 

acionistas durante o período, e para todos os períodos apresentados, 
deve ser ajustado aos eventos, exceto a conversão de ações ordinárias 
potenciais quando essa conversão tenha alterado o número de ações 
ordinárias totais com os acionistas sem a correspondente alteração nos 
recursos. 

 
27. As ações ordinárias podem ser emitidas ou o número de ações 

ordinárias totais com os acionistas pode ser reduzido sem a correspon-
dente alteração nos recursos. Os exemplos incluem: 

(a) emissão de capitalização ou de bônus (por vezes referida 
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como “dividendo em ações”); 
(b) elemento de bônus em qualquer outra emissão, por exemplo, 

elemento de bônus na emissão de direitos aos acionistas existentes; 
(c) desdobramento de ações; e 
(d) agrupamento de ações. 
 
28. Na capitalização de reservas, bonificações em ações ou no 

desdobramento de ações, são emitidas ações ordinárias para os acio-
nistas existentes sem qualquer contrapartida adicional. Por isso, o 
número de ações ordinárias totais com os acionistas é aumentado sem 
aumento nos recursos. O número de ações ordinárias totais com os 
acionistas antes do evento é ajustado quanto à alteração proporcional 
na quantidade de ações ordinárias totais com os acionistas como se o 
evento tivesse ocorrido no começo do período mais antigo apresenta-
do. Por exemplo, na emissão de bonificações de duas para uma, o 
número de ações ordinárias totais com os acionistas anteriores à emis-
são é multiplicado por três, para obter a nova quantidade total de a-
ções ordinárias, ou por dois, para obter o número de ações ordinárias 
adicionais. 

 
29. Um grupamento de ações ordinárias normalmente reduz o 

número de ações ordinárias totais com os acionistas sem uma redução 
correspondente nos recursos. Contudo, quando o efeito global é uma 
recompra de ações a valor justo, a redução no número de ações ordiná-
rias totais com os acionistas é o resultado da redução correspondente 
nos recursos. Um exemplo é um grupamento de ações combinado com 
dividendo especial. O número médio ponderado de ações ordinárias 
totais com os acionistas para o período em que a operação combinada 
tem lugar deve ser ajustado para a redução no número de ações ordi-
nárias a partir da data em que o dividendo especial é reconhecido. 

 
Resultado diluído por ação  
 
30. A companhia deve calcular as quantias relativas ao resultado 

diluído por ação para o lucro ou o prejuízo atribuível aos titulares de 
capital próprio ordinário da companhia e, se apresentado, o lucro ou o 
prejuízo resultante das operações continuadas (ou seja, excluído o 
resultado das operações descontinuadas) atribuível a esses titulares do 
capital próprio ordinário. 

 



 1442 

31. Para a finalidade de calcular o resultado diluído por ação, a 
companhia deve ajustar o lucro ou o prejuízo atribuível aos titulares 
de ações ordinárias (capital próprio ordinário) da companhia, bem 
como o número médio ponderado de ações totais em poder dos acio-
nistas (em circulação), para refletir os efeitos de todas as ações ordiná-
rias potenciais diluidoras. 

 
32. O objetivo do resultado diluído por ação é consistente com o 

do resultado básico por ação – fornecer uma medida da participação 
de cada ação ordinária no desempenho da companhia – e, ao mesmo 
tempo, refletir os efeitos de todas as ações ordinárias potenciais dilui-
doras em circulação durante o período. Como resultado: 

(a) o lucro ou o prejuízo atribuível aos titulares de capital próprio 
ordinário da companhia deve ser aumentado pelo valor após tributos so-
bre dividendos e participação (se houver) reconhecidos no período em 
relação às ações ordinárias potenciais diluidoras, e deve ser ajustado por 
quaisquer outras alterações nas receitas ou despesas que resultariam da 
conversão das ações ordinárias potenciais diluidoras; e 

(b) o número médio ponderado de ações ordinárias totais com os 
acionistas deve ser aumentado pelo número médio ponderado de ou-
tras ações ordinárias que teriam estado em poder dos acionistas, assu-
mindo a conversão de todas as ações ordinárias potenciais diluidoras. 

 
Resultado 
 
33. Para calcular o resultado diluído por ação, a companhia deve 

ajustar o lucro ou o prejuízo atribuível aos titulares de capital próprio 
ordinário da companhia, tal como calculado de acordo com o item 12, 
pelo efeito após tributos de: 

(a) quaisquer dividendos ou outros itens relacionados com ações 
ordinárias potenciais diluidoras que tenham sido deduzidas para apu-
rar o lucro ou prejuízo atribuível aos titulares de capital próprio ordi-
nário da companhia, tal como calculado de acordo com o item 12; 

(b) qualquer participação reconhecida no período relacionada 
com as ações ordinárias potenciais diluidoras; e 

(c) quaisquer outras alterações nas receitas ou despesas que re-
sultariam da conversão das ações ordinárias potenciais diluidoras. 

 
34. Após as ações ordinárias potenciais terem sido convertidas 

em ações ordinárias, os itens identificados no item 33(a) a (c) não 
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mais se aplicam. Em vez disso, as novas ações ordinárias têm a 
prerrogativa de participar no lucro ou prejuízo atribuível aos titula-
res de capital próprio ordinário da companhia. Desse modo, o lucro 
ou prejuízo atribuível aos titulares de capital próprio ordinário da 
companhia, calculados de acordo com o item 12, devem ser ajusta-
dos para os itens identificados no item 33(a) a (c) e quaisquer tribu-
tos relacionados. As despesas relacionadas às ações ordinárias po-
tenciais incluem custos de transação e descontos contabilizados em 
conformidade com o método da taxa efetiva de juros (ver item 9 da 
NBC TG 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Men-
suração, bem como a NBC TG 08 – Custos de Transação e Prêmios 
na Emissão de Títulos e Valores Mobiliários). 

 

35. A conversão de ações ordinárias potenciais pode acarretar al-
terações nas receitas ou despesas. Por exemplo, a redução de despesas 
de juros relacionadas com as ações ordinárias potenciais e o resultante 
aumento no lucro ou redução no prejuízo pode conduzir ao aumento 
nas despesas relacionadas com plano não discricionário de participa-
ção nos lucros para empregados. Para a finalidade de calcular o resul-
tado diluído por ação, o lucro ou o prejuízo atribuível aos titulares de 
capital próprio ordinário da companhia deve ser ajustado em relação a 
qualquer eventual mudança consequente nas receitas ou despesas. 

 

Ações 
 

36. Para calcular o resultado diluído por ação, o número de ações 
ordinárias deve ser o número médio ponderado de ações ordinárias, 
calculado de acordo com os itens 19 e 26, mais o número médio pon-
derado de ações ordinárias que seriam emitidas na conversão de todas 
as ações ordinárias potenciais diluidoras em ações ordinárias. As a-
ções ordinárias potenciais diluidoras devem ser consideradas como 
tendo sido convertidas em ações ordinárias no início do período ou, se 
mais tarde, na data de emissão das ações ordinárias potenciais. 

 

37. As ações ordinárias potenciais diluidoras devem ser determi-
nadas de maneira independente para cada período apresentado. O nú-
mero de ações ordinárias potenciais diluidoras incluídas no período do 
início do ano até a data em questão não deve ser uma média ponderada 
das ações ordinárias potenciais diluidoras incluídas em cada intervalo 
de tempo computado. 
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38. As ações ordinárias potenciais devem ser ponderadas no perí-
odo em que estão em poder dos investidores. As ações ordinárias po-
tenciais que forem canceladas ou vencerem (se for o caso) durante o 
período somente devem ser incluídas no cálculo do resultado diluído 
por ação para a parte do período durante o qual estão em poder dos 
investidores. As ações ordinárias potenciais que são convertidas em 
ações ordinárias durante o período devem ser incluídas no cálculo do 
resultado diluído por ação, desde o começo do período até a data da 
conversão; a partir da data da conversão, as ações ordinárias resultan-
tes devem ser incluídas tanto no resultado básico por ação como no 
resultado diluído por ação. 

 

39. O número de ações ordinárias que seriam emitidas na conver-
são de ações ordinárias potenciais diluidoras deve ser determinado a 
partir dos termos das ações ordinárias potenciais. Quando existir mais 
de uma base de conversão, o cálculo presume a taxa de conversão 
mais vantajosa ou o preço de exercício do ponto de vista do titular das 
ações ordinárias potenciais. 

 

40. Uma controlada, um empreendimento controlado em conjunto 
(joint venture) ou uma coligada pode, se admitido legalmente, emitir, 
para outras partes que não sejam a controladora, ou investidores com 
controle conjunto da investida ou com influência significativa sobre 
ela, ações ordinárias potenciais que sejam conversíveis em ações ordi-
nárias da controlada ou em ações do empreendimento controlado em 
conjunto ou em ações da coligada, ou em ações ordinárias da contro-
ladora, de investidores com controle conjunto ou com influência signi-
ficativa (a companhia que reporta) sobre a investida. Se essas ações 
ordinárias potenciais da controlada, do empreendimento controlado 
em conjunto ou da coligada tiverem efeito diluidor no resultado básico 
por ação da companhia que reporta, elas devem ser incluídas no cálcu-
lo do resultado diluído por ação. (2) 

 

Ações ordinárias potenciais diluidoras 
 

41. As ações ordinárias potenciais devem ser tratadas como dilui-
doras quando, e somente quando, a sua conversão em ações ordinárias 
possa diminuir o lucro por ação ou possa aumentar o prejuízo por ação 
proveniente das operações continuadas. 
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42. A companhia deve usar o lucro ou o prejuízo das operações 
continuadas atribuível à companhia como número de controle para 
estabelecer se as ações ordinárias potenciais são diluidoras ou antidi-
luidoras. O lucro ou prejuízo das operações continuadas atribuível à 
companhia deve ser ajustado de acordo com o item 12 e excluir itens 
relacionados com as operações descontinuadas. 

 

43. As ações ordinárias potenciais são antidiluidoras quando sua 
conversão em ações ordinárias aumentaria o lucro por ação, ou dimi-
nuiria o prejuízo por ação das operações continuadas. O cálculo do 
resultado diluído por ação não presume a conversão, o exercício ou 
outra emissão de ações ordinárias potenciais que teria efeito antidilui-
dor sobre o resultado por ação. 

 

44. Ao determinar se as ações ordinárias potenciais são diluidoras 
ou antidiluidoras, cada emissão ou série de ações ordinárias potenciais 
deve ser considerada separadamente e, não, em conjunto. A sequência 
em que as ações ordinárias potenciais são consideradas pode afetar a 
qualificação como sendo diluidoras. Desse modo, para maximizar a 
diluição do resultado básico por ação, cada emissão ou série de ações 
ordinárias potenciais deve ser considerada em sequência desde a mais 
diluidora à menos diluidora, ou seja, as ações ordinárias potenciais 
diluidoras com menos “resultado por ação incremental” devem ser 
incluídas no cálculo do resultado diluído por ação antes daquelas que 
tenham mais resultado por ação incremental. As opções e os bônus de 
subscrição são normalmente incluídos primeiro porque não afetam o 
numerador do cálculo. 

 

Opções, bônus de subscrição e seus equivalentes 
 

45. Para calcular o resultado diluído por ação, a companhia deve 
presumir o exercício de opções, bônus de subscrição e semelhantes 
diluidores da companhia. Os valores presumidos provenientes desses 
instrumentos devem ser considerados como tendo sido recebidos da 
emissão de ações ordinárias ao preço médio de mercado das ações 
ordinárias durante o período. A diferença entre o número de ações 
ordinárias emitidas e o número de ações ordinárias que teriam sido 
emitidas ao preço médio de mercado das ações ordinárias durante o 
período deve ser tratada como emissão de ações ordinárias sem qual-
quer contrapartida. 
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46. As opções e os bônus de subscrição são diluidores quando 
podem resultar na emissão de ações ordinárias por menos do que o 
preço médio de mercado das ações ordinárias durante o período. O 
valor da diluição é o preço médio de mercado das ações ordinárias 
durante o período menos o preço de emissão. Desse modo, para calcu-
lar o resultado diluído por ação, as ações ordinárias potenciais devem 
ser tratadas como consistindo nas duas situações seguintes: 

(a) um contrato para emitir certo número de ações ordinárias pelo 
seu preço médio de mercado durante o período. Pressupõe-se que essas 
ações ordinárias têm preço justo e não são diluidoras nem antidiluidoras. 
Devem ser ignoradas no cálculo de resultado diluído por ação; 

(b) um contrato para emitir ações ordinárias remanescentes sem 
qualquer contrapartida. Tais ações ordinárias não geram ingressos e 
não têm efeitos no lucro ou prejuízo atribuível às ações ordinárias 
totais com os investidores. Por isso, tais ações são diluidoras e devem 
ser adicionadas ao número de ações ordinárias totais com os acionistas 
no cálculo do resultado diluído por ação. 

 

47. Opções e bônus de subscrição só têm efeito diluidor quando o 
preço médio de mercado das ações ordinárias durante o período exce-
der o preço de exercício das opções e dos bônus (ou seja, estão “den-
tro do dinheiro” ou do preço). O resultado por ação anteriormente 
apresentado não deve ser ajustado retroativamente para refletir as alte-
rações nos preços das ações ordinárias. 

 

47A. Relativamente a opções sobre ações e outros contratos de pa-
gamento baseado em ações aos quais se aplica a NBC TG 10 – Pagamen-
to Baseado em Ações, o preço de emissão referido no item 46 e o preço 
de exercício referido no item 47 devem incluir o valor justo (mensurado 
de acordo com a NBC TG 10) de quaisquer bens ou serviços a serem 
fornecidos à companhia no futuro no âmbito da opção sobre ações ou 
outro contrato de pagamento baseado em ações. (2) 

 

48. As opções de ações de empregados com termos fixados ou 
determináveis e as ações ordinárias com direito de aquisição em an-
damento (non-vested) devem ser tratadas como opções no cálculo do 
resultado diluído por ação, mesmo que possam ser contingentes na 
aquisição. Devem ser tratadas como estando com os acionistas na data 
da concessão. As opções de ações de empregados baseadas no desem-
penho devem ser tratadas como ações emissíveis sob condição porque 
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a sua emissão está sujeita à satisfação das condições especificadas, 
além do decorrer do tempo. 

 

Instrumentos conversíveis 
 

49. O efeito diluidor dos instrumentos conversíveis deve ser re-
fletido no resultado diluído por ação, de acordo com os itens 33 e 36. 

 

50. As ações preferenciais conversíveis são antidiluíveis sempre 
que a quantia do dividendo dessas ações, declarada ou acumulada para 
o corrente período por ação ordinária obtida na conversão, exceder o 
resultado básico por ação. Da mesma forma, a dívida conversível é 
antidiluível sempre que o seu juro (líquido de tributos e de outras alte-
rações nas receitas ou despesas) por ação ordinária obtida na conver-
são exceder o resultado básico por ação. 

 

51. O resgate ou a conversão induzida das ações preferenciais 
conversíveis pode afetar apenas uma parte das ações preferenciais 
conversíveis anteriormente com os acionistas. Nesses casos, qualquer 
retribuição em excesso referida no item 17 deve ser atribuída às ações 
que foram resgatadas ou convertidas para a finalidade de determinar 
se as restantes ações preferenciais com os acionistas são diluidoras. As 
ações resgatadas ou convertidas devem ser consideradas separadamen-
te das ações que não foram resgatadas ou convertidas. 

 

Ações emissíveis sob condição 
 

52. Tal como no cálculo do resultado básico por ação, as ações 
emissíveis sob condição devem ser tratadas como estando com os 
acionistas e incluídas no cálculo do resultado diluído por ação se as 
condições forem satisfeitas (ou seja, os eventos tiverem ocorrido). As 
ações emissíveis sob condição devem ser incluídas desde o início do 
período (ou desde a data do acordo de emissão contingente de ações, 
se for posterior). Se as condições não forem satisfeitas, o número de 
ações emissíveis sob condição (contingentes) incluídas no cálculo do 
resultado diluído por ação deve basear-se no número de ações que 
seriam emissíveis se o fim do período fosse o final do período de con-
tingência. A revisão não é permitida se as condições não forem satis-
feitas quando se extinguir o período de contingência. 

 

53. Se o fato de alcançar ou manter uma quantia especificada de 
resultados para um período for a condição para a emissão contingente, 
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e se essa quantia tiver sido alcançada no final do período reportado, 
mas tiver de ser mantida por período adicional, além da data das de-
monstrações contábeis, então as ações ordinárias adicionais devem ser 
tratadas como estando em poder dos acionistas (ou seja, em circula-
ção), se o efeito for diluível ao calcular o resultado diluído por ação. 
Nesse caso, o cálculo do resultado diluído por ação deve basear-se no 
número de ações ordinárias que seria emitido se o valor do resultado 
no final do período contábil fosse o valor do resultado no final do 
período de contingência. Uma vez que os resultados podem mudar em 
período futuro, o cálculo do resultado básico por ação não deve incluir 
tais ações emissíveis sob condição até o final do período de contin-
gência, porque nem todas as condições necessárias foram satisfeitas. 

 
54. O número de ações emissíveis sob condição pode depender 

do futuro preço de mercado das ações ordinárias. Nesse caso, se o 
efeito for diluidor, o cálculo do resultado diluído por ação deve base-
ar-se no número de ações ordinárias que teriam sido emitidas se o 
preço de mercado no final do período reportado fosse o preço de mer-
cado no final do período de contingência. Se a condição se basear na 
média de preços de mercado, além do período reportado, deve ser 
usada a média para esse período de tempo decorrido. Uma vez que o 
preço de mercado pode mudar em período futuro, o cálculo do resul-
tado básico por ação não deve incluir tais ações emissíveis sob condi-
ção até o final do período de contingência, porque nem todas as con-
dições necessárias foram satisfeitas. 

 
55. O número de ações emissíveis sob condição pode depender de 

resultados futuros e de preços futuros das ações ordinárias. Nesses 
casos, o número de ações ordinárias incluídas no cálculo do resultado 
diluído por ação deve basear-se em ambas as condições, ou seja, resul-
tado até a data e o preço de mercado corrente no final do período re-
portado. As ações emissíveis sob condição não devem ser incluídas no 
cálculo do resultado diluído por ação, a não ser que ambas as condi-
ções sejam cumpridas. 

 
56. Em outros casos, o número de ações emissíveis sob condição 

depende de uma condição diferente dos resultados ou do preço de 
mercado (por exemplo, a abertura de um número específico de lojas 
de varejo). Nesses casos, assumindo que o presente estado da condi-
ção se mantém inalterado até o final do período de contingência, as 
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ações emissíveis sob condição devem ser incluídas no cálculo do re-
sultado diluído por ação de acordo com o status no final do período 
reportado. 

 
57. As ações ordinárias potenciais emissíveis sob condição (dife-

rentes daquelas cobertas por contrato de emissão de ações sob condi-
ção, tais como os instrumentos conversíveis emissíveis sob condição) 
devem ser incluídas no cálculo do resultado diluído por ação como se 
indica a seguir: 

(a) a companhia deve determinar se as ações ordinárias potenci-
ais podem ser assumidas como emissíveis, com base nas condições 
especificadas para a sua emissão, em conformidade com as disposi-
ções relativas às ações ordinárias contingentes nos itens 52 a 56; e 

(b) se essas ações ordinárias potenciais devam ser refletidas no 
resultado diluído por ação, a companhia deve determinar o seu impacto 
no cálculo do resultado diluído por ação, seguindo as disposições para 
opções e bônus de subscrição nos itens 45 a 48; as disposições para 
instrumentos conversíveis nos itens 49 a 51; as disposições para contra-
tos que possam ser liquidados em ações ordinárias ou em dinheiro nos 
itens 58 a 61; ou outras disposições, conforme se julgar apropriado. 

 
Contudo, o exercício ou a conversão não deve ser presumido para 

fins de cálculo do resultado diluído por ação, a menos que seja assu-
mido o exercício ou a conversão de ações ordinárias potenciais totais 
similares que não sejam emissíveis sob condição. 

 
Contratos que possam ser liquidados em ações ordinárias 
ou em dinheiro 
 

58. Uma vez que a companhia tenha emitido um contrato que pos-
sa ser liquidado em ações ordinárias ou em dinheiro por opção da com-
panhia, a companhia deve presumir que o contrato será liquidado em 
ações ordinárias, e as ações ordinárias potenciais resultantes devem ser 
incluídas no resultado diluído por ação se o efeito for diluidor. 

 

59. Quando tal contrato for apresentado para fins contábeis como 
ativo ou passivo, ou tiver componente de capital próprio e componen-
te de passivo, a companhia deve ajustar o numerador para quaisquer 
alterações no lucro ou prejuízo que tivessem surgido durante o período 
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se o contrato tivesse sido classificado totalmente como instrumento 
patrimonial. Esse ajuste é semelhante aos ajustes exigidos no item 33. 

 

60. Para contratos que possam ser liquidados em ações ordinárias 
ou caixa por opção do titular, o mais diluidor entre liquidação em cai-
xa e liquidação em ações será usado no cálculo do resultado diluído 
por ação. 

 

61. Um exemplo de contrato que pode ser liquidado em ações or-
dinárias ou caixa é um instrumento de dívida que, no vencimento, 
concede à companhia o direito irrestrito de liquidar o principal em 
caixa ou nas suas próprias ações ordinárias. Outro exemplo é uma 
opção put subscrita que permite ao titular escolher entre liquidação em 
ações ordinárias e liquidação em caixa. 

 

Opções compradas 
 

62. Os contratos como opções put compradas e opções call com-
pradas (ou seja, opções da companhia sobre as suas próprias ações 
ordinárias) não devem ser incluídos no cálculo do resultado diluído 
por ação porque a sua inclusão seria antidiluidora. A opção put seria 
exercida apenas se o preço de exercício fosse superior ao preço de 
mercado e a opção call seria exercida apenas se o preço de exercício 
fosse inferior ao preço de mercado. 

 

Opções put subscritas 
 

63. Os contratos que exijam que a companhia readquira as suas 
próprias ações, tais como as opções put subscritas e os contratos de 
compra forward, devem ser refletidos no cálculo do resultado diluído 
por ação se o efeito for diluidor. Se esses contratos estiverem “dentro 
do dinheiro” durante o período (ou seja, o preço de exercício ou de 
liquidação for superior ao preço médio de mercado para esse período), 
o potencial efeito diluidor sobre o resultado por ação deve ser calcula-
do da seguinte forma: 

(a) deve-se presumir que, no início do período, suficientes ações 
ordinárias serão emitidas (ao preço médio do mercado durante o pe- 
ríodo) para gerar ingressos que satisfaçam o contrato; 

(b) deve-se presumir que os ingressos resultantes da emissão se-
rão usados para satisfazer o contrato (ou seja, para recomprar as ações 
ordinárias); e  
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(c) as ações ordinárias incrementais (a diferença entre o número 
de ações ordinárias presumivelmente emitidas e o número de ações 
ordinárias recebidas como resultado do cumprimento do contrato) 
devem ser incluídas no cálculo do resultado diluído por ação. 

 
Ajuste retrospectivo 
 
64. Se o número de ações ordinárias ou ações ordinárias potenci-

ais totais aumentar como resultado de capitalização de reservas, boni-
ficações em ações ou de desdobramento de ações ou diminuir como 
resultado de grupamento de ações, o cálculo do resultado básico e 
diluído por ação para todos os períodos apresentados deve ser ajustado 
retrospectivamente. Se essas alterações ocorrerem após a data do balan-
ço, mas antes da autorização para a emissão das demonstrações contá-
beis, os cálculos por ação daquelas e de quaisquer demonstrações con-
tábeis de períodos anteriores apresentadas devem ser baseados no novo 
número de ações. Deve ser divulgado o fato de os cálculos por ação 
refletirem tais alterações no número de ações. Além disso, os resultados 
por ação básicos e diluídos para todos os períodos apresentados devem 
ser ajustados quanto aos efeitos de erros e ajustes resultantes de altera-
ções nas políticas contábeis reconhecidos retrospectivamente. 

 
65. A companhia não deve revisar os resultados por ação diluídos 

de qualquer período anterior apresentado devido a alterações nas pre-
missas usadas no cálculo dos resultados por ação ou para a conversão 
de ações ordinárias potenciais em ações ordinárias. 

 
Apresentação 
 
66. A companhia deve apresentar os resultados por ação básico e 

diluído na demonstração do resultado para o lucro ou prejuízo das 
operações continuadas atribuível aos titulares de capital próprio ordi-
nário da companhia e, relativamente, ao lucro ou prejuízo atribuível 
aos titulares de capital próprio ordinário da companhia durante o pe- 
ríodo para cada classe de ações ordinárias que tenha direito diferente 
de participação no lucro durante o período. A companhia deve apre-
sentar os resultados por ação básicos e diluídos com igual destaque 
para todos os períodos apresentados. 

 



 1452 

67. Os resultados por ação devem ser apresentados para cada pe-
ríodo para o qual seja apresentada demonstração do resultado. Se os 
resultados diluídos por ação forem reportados para pelo menos um 
período, devem ser reportados para todos os períodos apresentados, 
mesmo que sejam iguais aos resultados básicos por ação. Se os resul-
tados básicos e diluídos por ação forem iguais, pode ser feita apresen-
tação dupla em uma única linha da demonstração do resultado. 

 
67A. Como a companhia apresenta os componentes do lucro ou 

prejuízo na demonstração à parte (itens 81 e 82 da NBC TG 26 – A-
presentação das Demonstrações Contábeis), ela deve apresentar resul-
tados por ação básicos e diluídos, como requerido nos itens 66 e 67 
naquela demonstração separada. 

 
68. A companhia que reportar operação descontinuada deve di-

vulgar os resultados por ação básicos e diluídos relativamente à opera-
ção descontinuada, seja na própria demonstração do resultado ou em 
notas explicativas. 

 
68A. Como a companhia apresenta os componentes do lucro ou 

prejuízo na demonstração à parte (itens 81 e 82 da NBC TG 26 – A-
presentação das Demonstrações Contábeis), ela deve apresentar os 
resultados por ação básicos e diluídos para a operação descontinuada, 
como requerido no item 68, naquela demonstração separada ou em 
notas explicativas. 

 
69. A companhia deve apresentar os resultados por ação básico e 

diluído, mesmo que os valores divulgados sejam negativos (por exem-
plo, prejuízo por ação). 

 
Divulgação 
 

70. A companhia deve divulgar o seguinte: 
(a) os valores usados como numeradores no cálculo dos resulta-

dos por ação básicos e diluídos, além da conciliação desses valores 
com o lucro ou o prejuízo atribuível à companhia para o período em 
questão. A conciliação deve incluir o efeito individual de cada classe 
de instrumentos que afeta os resultados por ação; 

(b) o número médio ponderado de ações ordinárias usado como 
denominador no cálculo dos resultados por ação básicos e diluídos e a 
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conciliação desses denominadores uns com os outros. A conciliação 
deve incluir o efeito individual de cada classe de instrumentos que 
afeta o resultado por ação; 

(c) instrumentos (incluindo ações emissíveis sob condição) que 
poderiam potencialmente diluir os resultados por ação básicos no futu-
ro, mas que não foram incluídos no cálculo do resultado por ação dilu-
ído, porque são antidiluidores para os períodos apresentados; 

(d) descrição das transações de ações ordinárias ou das transações 
de ações ordinárias potenciais, que não sejam aquelas contabilizadas em 
conformidade com o item 64; que ocorram após a data do balanço; e que 
tenham alterado significativamente o número de ações ordinárias ou de 
ações ordinárias potenciais totais no final do período caso essas transa-
ções tivessem ocorrido antes do final do período de relatório. 

 

71. Exemplos de transações referidas no item 70(d) incluem: 
(a) emissão de ações para integralização em dinheiro; 
(b) emissão de ações quando os ingressos são usados para pagar 

dívidas ou ações preferenciais com os acionistas na data do balanço; 
(c) resgate de ações ordinárias dos acionistas; 
(d) conversão ou exercício de ações ordinárias potenciais com 

os acionistas na data do balanço em ações ordinárias; 
(e) emissão de opções, bônus de subscrição ou instrumentos 

conversíveis; e 
(f) implemento de condições que resultariam na emissão de a-

ções emissíveis sob condição. 
 

Os valores dos resultados por ação não devem ser ajustados por 
tais transações que ocorrem após a data do balanço porque tais transa-
ções não afetam a quantidade de capital usada para produzir o resulta-
do do período. 

 

72. Os instrumentos financeiros e outros contratos que geram a-
ções ordinárias potenciais podem incorporar termos e condições que 
afetam a mensuração de resultados por ação básicos e diluídos. Esses 
termos e condições podem determinar se quaisquer ações ordinárias 
potenciais são diluidoras e, em caso afirmativo, o efeito sobre o núme-
ro médio ponderado de ações com os acionistas, bem como quaisquer 
consequentes ajustes no lucro ou prejuízo atribuível aos titulares de 
capital próprio ordinário. A divulgação dos termos e condições desses 
instrumentos financeiros e outros contratos é encorajada, se não for 
exigida (ver NBC TG 40 – Instrumentos Financeiros: Evidenciação). 
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73. Se a companhia divulgar, além dos resultados por ação básico 
e diluído, valores por ação usando um componente relatado na de-
monstração do resultado diferente do exigido por esta Norma, tais 
valores devem ser calculados usando o número médio ponderado de 
ações ordinárias determinado de acordo com esta Norma. Os valores 
básico e diluído por ação relativamente a esse componente devem ser 
divulgados com igual destaque e apresentados em notas explicativas. 
A companhia deve indicar a base segundo a qual o numerador é de-
terminado, incluindo se os valores por ação são antes ou depois dos 
tributos. Se um componente da demonstração do resultado for usado e 
esse não for apresentado como item de linha na demonstração do re-
sultado, deve ser fornecida conciliação entre o componente usado e o 
item de linha que esteja constando da demonstração do resultado. 

 

73A. O item 73 também se aplica a companhias que divulgam, 
além do resultado por ação básico e diluído, valores por ação usando 
um componente apresentado na demonstração do resultado (como 
descrito nos itens 81 e 82 da NBC TG 26 – Apresentação das De-
monstrações Contábeis), que não o requerido por esta Norma. 

 

Em razão dessas alterações, as disposições não alteradas desta 
Norma são mantidas e a sigla da NBC TG 41, publicada no DOU, 
Seção I, de 9-8-10, passa a ser NBC TG 41. 

 

As alterações desta Norma entram em vigor na data de sua publicação, 
aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2013. 

 

Brasília, 11 de dezembro de 2013. 
 

Juarez Domingues Carneiro – Presidente 
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Apêndice A1 – Guia de aplicação 
 
Este apêndice é parte integrante desta Norma. 
 
Lucro ou prejuízo atribuível à companhia 
 
A1. Para calcular os resultados por ação com base nas demons-

trações contábeis consolidadas, o lucro ou o prejuízo atribuível à 
companhia controladora refere-se ao lucro ou ao prejuízo da compa-
nhia consolidada depois dos ajustes devidos a participações de não 
controladores. 

 
Emissão de direitos 
 
A2. A emissão de ações ordinárias no momento do exercício ou 

da conversão de ações ordinárias potenciais não origina normalmente 
um elemento de bônus. Isso se deve ao fato de as ações ordinárias 
potenciais serem normalmente emitidas pelo seu valor justo, resultan-
do na alteração proporcional nos recursos disponíveis da companhia. 
Na emissão de direitos, contudo, o preço de exercício é muitas vezes 
menor do que o valor justo das ações. Desse modo, conforme indicado 
no item 27(b), tal emissão de direitos inclui um elemento de bônus. Se 
a emissão de direitos for oferecida a todos os acionistas existentes, o 
número de ações ordinárias a serem usadas no cálculo de resultados 
por ação básico e diluído para todos os períodos antes da emissão de 
direitos é o número de ações ordinárias total, excluídas as em tesoura-
ria, antes da emissão, multiplicado pelo seguinte fator: 

 
Valor justo por ação imediatamente antes do exercício dos 
direitos dividido pelo valor justo teórico por ação 
após o exercício de direitos. 
 
O valor justo teórico por ação, após exercício de direitos, deve ser 

calculado pela adição do valor justo agregado das ações (imediata-
mente anterior ao exercício dos direitos) aos ingressos obtidos pelo 
exercício dos direitos. O resultado dessa soma deve ser dividido pelo 
número de ações total em poder dos acionistas após o exercício dos 
direitos. Quando os direitos forem publicamente negociados separa-
damente das ações antes da data do exercício, o valor justo deve ser 
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mensurado no encerramento do último dia em que as ações são nego-
ciadas juntamente com os direitos. (2) 

 

Número de controle 
 

A3. Para ilustrar a aplicação da noção de número de controle des-
crita nos itens 42 e 43, assume-se que uma companhia tem lucro resul-
tante de operações continuadas atribuível à companhia no valor de $ 
4.800, prejuízo resultante de operações descontinuadas atribuível à 
companhia de $ 7.200, prejuízo atribuível à companhia de $ 2.400, 
2.000 ações ordinárias e 400 ações ordinárias potenciais em poder de 
investidores. Os resultados por ação básicos da companhia são: lucro 
de $ 2,40 para as operações continuadas; prejuízo de $ 3,60 para as 
operações descontinuadas; e $ 1,20 para o prejuízo durante o período. 
As 400 ações ordinárias potenciais são incluídas no cálculo dos resul-
tados por ação diluídos porque o valor resultante de $ 2,00 por ação 
para as operações continuadas é diluidor, assumindo que não há im-
pacto dessas 400 ações ordinárias potenciais no lucro ou prejuízo. 
Dado que o lucro das operações continuadas atribuível à companhia é 
o número de controle, a companhia também inclui essas 400 ações 
ordinárias potenciais no cálculo dos valores dos outros resultados por 
ação, mesmo que os valores dos resultados por ação resultantes sejam 
antidiluidores para os seus valores comparáveis dos resultados por 
ação básicos, ou seja, o prejuízo por ação é menor [$ 3,00 por ação 
para o prejuízo decorrente das operações descontinuadas, e $ 1,00 por 
ação para o prejuízo durante o período]. 

 

Preço médio de mercado das ações ordinárias 
 

A4. Para calcular os resultados por ação diluídos, o preço médio de 
mercado das ações ordinárias presumivelmente a serem emitidas deve ser 
calculado com base no preço médio de mercado das ações ordinárias 
durante o período. Teoricamente, cada transação de mercado relativa às 
ações ordinárias da companhia poderia ser incluída na determinação do 
preço médio de mercado. Como medida prática, contudo, é geralmente 
adequada a média simples dos preços semanais ou mensais. 

 

A5. Em geral, as cotações de encerramento são adequadas para 
calcular o preço médio do mercado. Porém, quando ocorre uma gran-
de flutuação nos preços, a média dos preços mais altos e mais baixos 
costuma produzir um preço mais representativo. O método usado para 
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calcular o preço médio de mercado deve ser usado de forma consisten-
te, a menos que deixe de ser representativo devido a alterações nas 
condições. Por exemplo, a companhia que usa as cotações de encer-
ramento para calcular o preço médio do mercado durante vários anos 
de preços relativamente estáveis pode mudar para a média dos preços 
mais altos e mais baixos se os preços começarem a ter grande flutua-
ção e as cotações de encerramento deixarem de produzir um preço 
médio representativo. 

 
Opção, bônus de subscrição e equivalentes 
 
A6. As opções ou bônus para compra de instrumentos conversí-

veis presumivelmente serão exercidos para compra do instrumento 
conversível sempre que o preço médio, tanto do instrumento conversí-
vel como das ações ordinárias passíveis de obtenção por conversão, 
estiver acima do preço de exercício das opções ou bônus. Contudo, o 
exercício não é presumido a menos que a conversão de instrumentos 
conversíveis semelhantes em poder de investidores, caso existam, 
também seja presumida. 

 
A7. As opções ou bônus podem permitir ou exigir a oferta de a-

quisição da dívida ou de outros instrumentos da companhia (ou da 
respectiva controladora ou controlada) como pagamento da totalidade 
ou de parte do preço de exercício. No cálculo dos resultados por ação 
diluídos, essas opções ou bônus têm efeito diluidor se: 

(a) o preço médio de mercado das ações ordinárias relacionadas 
para o período exceder o preço de exercício; ou  

(b) o preço de venda do instrumento a ser oferecido para aquisi-
ção for inferior ao preço pelo qual o instrumento possa ser oferecido 
para aquisição (segundo o acordo de opção ou bônus), e o desconto 
resultante estabelecer o preço de exercício efetivo abaixo do preço de 
mercado das ações ordinárias passíveis de obtenção mediante o seu 
exercício. 

 
No cálculo dos resultados por ação diluídos, assume-se que aque-

las opções ou bônus de subscrição foram exercidos, e assume-se tam-
bém que foram oferecidos outros instrumentos ou a assunção de dívi-
da. Se a oferta de dinheiro na aquisição for mais vantajosa para o titu-
lar da opção ou do bônus de subscrição, e o contrato permitir oferta de 
dinheiro na aquisição, assume-se a oferta de dinheiro na aquisição. Os 
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juros (líquidos de tributos) de qualquer dívida assumida na aquisição 
devem ser adicionados como ajuste no numerador. 

 

A8. Recebem tratamento semelhante as ações preferenciais que 
tenham disposições semelhantes, bem como outros instrumentos que 
tenham opções de conversão que permitam ao investidor pagar em 
dinheiro para obter uma taxa de conversão mais favorável. 

 

A9. Os termos subjacentes a certas opções ou bônus de subscri-
ção podem exigir que os ingressos recebidos no exercício desses ins-
trumentos sejam aplicados para resgatar dívidas ou outros instrumen-
tos da companhia (ou da respectiva controladora ou de controlada). 
No cálculo dos resultados por ação diluídos, assume-se que essas op-
ções ou bônus são exercidos e que os ingressos são aplicados para 
compra da dívida ao seu preço médio de mercado em vez da compra 
de ações ordinárias. Contudo, o excesso de ingressos recebidos do 
exercício assumido sobre o valor usado para a compra da dívida as-
sumida deve ser considerado (ou seja, presumido como usado para 
recomprar ações ordinárias) no cálculo dos resultados por ação diluí-
dos. Os juros (líquidos de tributos) de qualquer dívida presumida co-
mo comprada devem ser adicionados como ajuste no numerador. 

 

Opção put subscrita 
 

A10. Para ilustrar a aplicação do item 63, assume-se que a compa-
nhia tenha 120 opções put subscritas em poder de investidores sobre a 
suas ações ordinárias, com preço de exercício de $ 35. O preço médio 
de mercado das suas ações ordinárias durante o período é $ 28. Ao cal-
cular os resultados por ação diluídos, assume-se que companhia emitiu 
150 ações a $ 28 por ação no início do período para satisfazer a sua 
obrigação put de $ 4.200. A diferença entre as 150 ações ordinárias 
emitidas e as 120 ações ordinárias recebidas como resultado da satisfa-
ção da opção put (30 ações ordinárias incrementais) deve ser adicionada 
ao denominador no cálculo dos resultados por ação diluídos. 

 

Instrumentos de controladas, empreendimentos 
controlados em conjunto ou coligadas 
 

A11. As ações ordinárias potenciais de controlada, empreendi-
mento controlado em conjunto ou coligada conversíveis ou em ações 
ordinárias da controlada, do empreendimento controlado em conjunto 
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ou da coligada, ou em ações ordinárias da controladora ou investido-
res com controle conjunto da investida ou com influência significativa 
(a companhia que reporta) sobre ela, devem ser incluídas no cálculo 
dos resultados por ação diluídos da seguinte forma: (2) 

 

(a) os instrumentos emitidos por controlada, empreendimento 
controlado em conjunto ou coligada que permitam aos seus titulares a 
obtenção de ações ordinárias da controlada, do empreendimento con-
trolado em conjunto ou da coligada são incluídos no cálculo dos dados 
relativos aos resultados por ação diluídos da controlada, do empreen-
dimento controlado em conjunto ou da coligada. Esses resultados por 
ação são então incluídos no cálculo do resultado por ação da compa-
nhia que reporta, com base na titularidade (por parte da companhia 
que reporta), dos instrumentos da controlada, do empreendimento 
controlado em conjunto ou da coligada; 

(b) os instrumentos de controlada, empreendimento controlado 
em conjunto ou coligada que sejam conversíveis em ações ordinárias da 
companhia que reporta são considerados entre as ações ordinárias po-
tenciais da companhia que reporta, para fins de cálculo dos resultados 
por ação diluídos. Do mesmo modo, as opções ou bônus de subscrição 
emitidos por controlada, empreendimento controlado em conjunto ou 
coligada para a compra de ações ordinárias da companhia que reporta 
são considerados entre as ações ordinárias potenciais da companhia que 
reporta no cálculo dos resultados por ação diluídos consolidados. 

 
A12. Para determinar o efeito dos resultados por ação dos instru-

mentos emitidos por companhia que reporta e que sejam conversíveis 
em ações ordinárias de controlada, empreendimento controlado em 
conjunto ou coligada, os instrumentos são presumidos como converti-
dos e o numerador (lucro ou prejuízo atribuível aos titulares de capital 
próprio ordinário da companhia) deve ser ajustado conforme necessá-
rio de acordo com o item 33. Além desses ajustes, o numerador deve 
ser ajustado para qualquer alteração no lucro ou prejuízo registrado 
pela companhia que reporta (tal como receita de dividendos ou receita 
de equivalência patrimonial) que seja atribuível ao aumento no núme-
ro de ações ordinárias total com os acionistas, da controlada, do em-
preendimento controlado em conjunto ou da coligada como resultado 
da conversão presumida. O denominador do cálculo dos resultados por 
ação diluídos não é afetado porque o número de ações ordinárias totais 
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da companhia que reporta com os acionistas não se alteraria com a 
conversão presumida. 

 
Instrumentos de capital próprio e ações ordinárias 
de dupla classe 
 
A13. O capital próprio de algumas companhias inclui: 
(a) instrumentos que participam nos dividendos com ações ordi-

nárias, de acordo com uma fórmula predeterminada (por exemplo, 
duas para uma), com, por vezes, um limite superior na extensão da 
participação (por exemplo, até o máximo de uma quantia especificada 
por ação); 

(b) uma classe de ações ordinárias com uma taxa de dividendo 
diferente da de outra classe de ações ordinárias, mas sem direitos de 
antiguidade ou senioridade. 

 
A14. Para calcular o resultado por ação diluído, a conversão é 

presumida para aqueles instrumentos descritos no item A13, que são 
conversíveis em ações ordinárias se o efeito for diluidor. Para aqueles 
instrumentos que não sejam conversíveis em uma classe de ações or-
dinárias, o lucro ou o prejuízo para o período é atribuído às diferentes 
classes de ações e aos instrumentos de capital próprio que participam 
nos dividendos, de acordo com os seus direitos a dividendos ou outros 
direitos e participação nos resultados não distribuídos. Para calcular o 
resultado por ação básico e diluído: 

(a) o lucro ou o prejuízo atribuível aos titulares de capital pró-
prio ordinário da companhia deve ser ajustado (lucro reduzido e preju-
ízo aumentado) pela quantia de dividendos declarada no período para 
cada classe de ações e pela quantia contratual de dividendos (ou parti-
cipações de debêntures), que devem ser pagas relativamente ao perío-
do em questão (por exemplo, dividendos cumulativos não pagos); 

(b) o lucro ou o prejuízo restante deve ser atribuído às ações or-
dinárias e aos instrumentos de capital próprio que participam nos divi-
dendos, na medida em que cada instrumento participe nos resultados, 
como se todo o lucro ou prejuízo do período tivesse sido distribuído. 
O total do lucro ou prejuízo atribuído a cada classe de instrumento de 
capital próprio deve ser determinado, adicionando o valor atribuído 
para dividendos ao valor atribuído para uma característica de partici-
pação; 

(c) o valor total do lucro ou prejuízo atribuído a cada classe de 
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instrumentos de capital próprio deve ser dividido pelo número de ins-
trumentos total com os acionistas aos quais os resultados são atribuí-
dos para determinar os resultados por ação do instrumento. 

 
Para o cálculo dos resultados por ação diluídos, todas as ações 

ordinárias potenciais presumivelmente emitidas devem ser incluídas 
nas ações ordinárias totais com os acionistas. 

 
Ações parcialmente integralizadas 
 
A15. Quando sejam emitidas ações ordinárias, mas não totalmen-

te integralizadas, essas ações devem ser tratadas no cálculo do resulta-
do por ação básico como uma fração de uma ação ordinária até o pon-
to em que tenham o direito de participar nos dividendos durante o 
período relativo a uma ação ordinária totalmente integralizada. 

 
A16. Na medida em que as ações parcialmente integralizadas não 

tenham o direito de participar nos dividendos durante o período, essas 
ações devem ser tratadas como equivalentes a bônus de subscrição ou 
opções no cálculo dos resultados por ação diluídos. Presume-se que a 
diferença não integralizada represente ingressos usados para a compra 
de ações ordinárias. O número de ações incluídas nos resultados por 
ação diluídos é a diferença entre o número de ações subscritas e o 
número de ações presumivelmente compradas. 

 
Apêndice A2 – Orientações específicas e guia de 
implementação  
 
Este apêndice é parte integrante da Norma. 
 
Introdução 
 
IN1 Considerando-se as particularidades societárias inerentes à 

forma de constituição do capital social e a natureza dos instrumentos 
de dívida existentes no contexto brasileiro, o CFC entendeu ser neces-
sária a publicação de orientações específicas e de guia de implementa-
ção, em conjunto com a NBC TG 41 que trata da mensuração do Re-
sultado por Ação. 
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IN2 A NBC TG 41 – Resultado por Ação retrata a norma do In-
ternational Accounting Standard Board (IASB) (IAS 33 – Earnings 
per Share) e, por isso, são mencionadas situações prevalecentes em 
outras jurisdições, algumas das quais não ocorrem na atual legislação 
e situação brasileiras. 

 
IN3 Destaca-se que a ação preferencial emitida em alguns países 

normalmente tem característica de passivo (no qual são efetivamente 
classificadas), podendo ter prazo e valor determinados de liquidação 
(como pode ser o caso da ação resgatável existente no Brasil), com 
dividendo fixo e sem participação nos resultados remanescentes, 
mesmo que na forma de reservas. No Brasil, as ações preferenciais 
têm normalmente direito a dividendo mínimo (ou mesmo fixo); parti-
cipam dos resultados remanescentes; e são classificadas no Patrimônio 
Líquido, inclusive porque participam do rateio do acervo final da enti-
dade quando de sua liquidação. Assim, as ações preferenciais no Bra-
sil devem ser consideradas, com raras exceções, como ações ordiná-
rias que não têm direito a voto para fins de cálculo do resultado por 
ação a que se refere a NBC TG 41. 

 
Destaca-se que algumas entidades que realizam captação de re-

cursos em outros mercados que exigem a apresentação das demonstra-
ções contábeis de acordo com as normas internacionais emitidas pelo 
IASB, ou similares, já incluem no cálculo do resultado por ação as 
ações preferenciais de sua emissão. 

 
IN4 O guia de implementação apresentado neste Apêndice exem-

plifica situações comuns a quase todas as entidades brasileiras na apu-
ração e divulgação do resultado por ação. Os exemplos são comple-
mentares àqueles existentes na NBC TG 41 e buscam retratar a reali-
dade societária brasileira. No entanto, cada entidade deve observar as 
características peculiares das classes e espécies de ações que com-
põem o seu capital social, bem como as especificidades estabelecidas 
em seus estatutos sociais.  

 

IN5 O CFC também esclarece que o presente Apêndice não tem 
por objetivo eliminar, restringir ou dirigir o necessário exercício de 
julgamento que os preparadores das demonstrações contábeis devem 
ter ao aplicar as práticas contábeis vigentes; tal exercício de julgamen-
to é aqui ratificado como prerrogativa e obrigação dos preparadores.  



 1463 

 

Objetivo 
 

1. O Conselho Federal de Contabilidade edita o presente Apêndi-
ce com a finalidade de esclarecer alguns aspectos da implementação 
da NBC TG 41 – Resultado por Ação quanto à determinação e à apre-
sentação dos resultados básico e diluído por ação, levando em consi-
deração as práticas societárias adotadas no contexto brasileiro. 

 

Alcance 
 

2. As práticas indicadas na NBC TG 41 – Resultado por Ação 
devem ser adotadas por todas as companhias cujas ações (ações ordi-
nárias ou preferenciais e instrumentos de dívida conversíveis) sejam 
publicamente negociadas ou que tenham registro (ativo ou em abertu-
ra) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou outro regulador 
(item 2 da NBC TG 41). 

 

3. Recomenda-se que as companhias não enquadradas nos requi-
sitos mencionados no item anterior, inclusive as sociedades de propó-
sito específico (quando aplicável), também adotem os procedimentos 
indicados na NBC TG 41 e neste Apêndice quando optarem por apre-
sentar tal indicador. 

 

Definições 
 

4.  Os termos a seguir são usados neste Apêndice com os seguin-
tes significados: (definições complementares àquelas apresentadas no 
item 5 da NBC TG 41 e tipicamente aplicáveis ao mercado brasileiro). 

 
Ações são valores mobiliários representativos de unidade de capi-

tal social de sociedade anônima que conferem aos seus titulares um 
conjunto complexo de direitos e deveres.  As ações dividem-se em 
classes de acordo com os direitos ou restrições que, nos termos da Lei 
e dos estatutos, forem conferidos aos seus titulares. As ações ordiná-
rias das companhias abertas, segundo a legislação brasileira atual, não 
podem ser divididas em classes (art. 15, § 1º, da Lei 6.404/76). 

 
Ações ordinárias são ações de emissão obrigatória que conferem 

aos seus acionistas titulares os direitos que a lei reserva ao acionista 
comum. Os titulares de ações ordinárias deliberam (em assembleia dos 
acionistas), por exemplo, sobre a atividade da companhia, votam na 
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aprovação das contas patrimoniais, na destinação dos lucros, na elei-
ção dos administradores e nas alterações estatutárias de interesse da 
companhia. 

 
Ações preferenciais são ações que conferem aos seus titulares um 

conjunto complexo de direitos diferenciados, como a prioridade na 
distribuição de dividendos (fixo ou mínimo) ou no reembolso do capi-
tal (com ou sem prêmio), etc. As ações preferenciais podem, ou não, 
conferir direito de voto a seus titulares. Ações nominativas circulam 
mediante registro no livro próprio da sociedade. 

 
Valores mobiliários são instrumentos financeiros que a sociedade 

anônima emite para obtenção dos recursos de que necessita. Além de 
ações, a companhia pode emitir: (a) debêntures; (b) partes beneficiá-
rias; (c) bônus de subscrição; e (d) notas promissórias. 

 
Debêntures são instrumentos financeiros representativos de contra-

to de mútuo. Os titulares têm direito de crédito, perante a companhia, 
nas condições fixadas por instrumento elaborado por esta, que se chama 
“escritura de emissão”. Tal instrumento estabelece ou pode estabelecer 
se o crédito é monetariamente corrigido; se sim, qual o indexador, a 
participação no resultado, a conversibilidade em ações,  as garantias 
desfrutadas pelos debenturistas, as épocas de vencimento da obrigação e 
os demais requisitos determinados ou autorizados por lei. 

 
Partes beneficiárias são instrumentos financeiros negociáveis, 

sem valor nominal e estranhos ao capital social, que conferem a seus 
titulares direito de crédito eventual, consistente na participação nos 
lucros da companhia emissora. 

 
Bônus de subscrição conferem a seus titulares o direito de subs-

crever ações da companhia emissora, quando de futuro aumento de 
capital social desta. 

 
Notas promissórias, para fins da NBC TG 41 – Resultado por 

Ação e deste Apêndice, são aquelas na forma de valores mobiliários 
destinados à captação de recursos para restituição usualmente em cur-
to prazo. 
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Instrumentos conversíveis em ações são valores mobiliários de 
qualquer natureza que conferem a seus titulares o direito de conversão 
do direito de crédito em ações da companhia conforme condições 
definidas contratualmente. 

 

Divulgação 
 

5. É facultada a divulgação do resultado por ação apenas como 
componente da Demonstração do Resultado (sem necessidade de nota 
explicativa sobre a matéria) para os casos simples em que não exista 
necessidade de ajuste do resultado líquido do exercício (numerador); a 
entidade apresente apenas ações de uma única natureza (classe e espé-
cie); e não tenha ocorrido alteração na quantidade de ações no período 
(denominador). 

 

6. Nesses casos, recomenda-se divulgar, na face da Demonstração 
do Resultado, na linha anterior ao resultado por ação, a quantidade de 
ações utilizada no cálculo do resultado por ação, mesmo para as entidades 
que divulguem tal informação em nota explicativa relativa ao Capital 
Social (ou Patrimônio Líquido). Nos demais casos, deve ser divulgada 
nota explicativa específica, contendo, pelo menos, as informações exigi-
das a partir do item 70 (Divulgação) da NBC TG 41. 

 

7. Na face da Demonstração do Resultado, deve ser divulgado o 
resultado por ação para todos os períodos indicados nas demonstra-
ções contábeis e para cada classe e espécie de ação (ação ordinária e 
preferencial e instrumentos conversíveis, entre outros, quando utiliza-
dos no cálculo do resultado por ação) com características específicas, 
mesmo que essas informações estejam divulgadas em nota explicativa 
própria. Observa-se que é incorreta a não apresentação pela entidade 
de tal detalhamento na face da Demonstração do Resultado. 

 
8. Se os resultados básico e diluído por ação forem iguais, pode 

ser feita a apresentação em apenas uma linha na face da Demonstração 
do Resultado, desde que claramente indicado, como: “Resultados bá-
sico e diluído por ação”. 

 
9. Nas notas explicativas às demonstrações contábeis devem ser 

divulgadas todas as informações relevantes para o cálculo dos resulta-
dos básico e diluído por ação, incluindo: 

(a) o resultado líquido do exercício atribuído a cada classe e es-
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pécie de ações (numerador), bem como a remuneração específica 
(máxima e mínima, quando aplicável), para cada categoria de instru-
mento (especialmente os benefícios específicos das ações preferenci-
ais e de instrumentos de dívida); 

(b) as informações sobre as alterações na quantidade de ações 
quanto: (a) à natureza do evento (emissão, recompra, desdobramento, 
ou cancelamento); (b) à data do evento; (c) à quantidade de ações 
envolvida no evento, bem como as quantidades de início e fim do 
período necessárias para a apuração do número médio de ações no 
período (denominador). Recomenda-se, ainda, divulgar a movimenta-
ção da quantidade de ações no período agrupando-se os eventos de 
mesma natureza por data e por classe e espécie de ações. É facultada 
sua divulgação em nota explicativa específica para o Capital Social 
(ou Patrimônio Líquido); 

(c) instrumentos (incluindo ações contingentes emissíveis) que 
podem diluir o resultado básico por ação no futuro, mas que não fo-
ram incluídos no cálculo dos resultados por ação diluídos porque são 
antidiluidores para os períodos apresentados; 

(d) as condições de conversibilidade aplicáveis aos instrumentos 
com cláusula de conversão em ações, computados, ou não, no cálculo 
do resultado diluído por ação. 

 
10. Se a entidade divulgar resultados das operações descontinua-

das (em notas explicativas, por exemplo), deve divulgar o efeito sobre 
o resultado básico e diluído por ação. 

 
Mensuração (forma de cálculo do resultado por ação) 
 
Resultado básico por ação 
 
11. O resultado básico por ação deve ser calculado para cada 

classe e espécie de ação, dividindo-se o resultado atribuível aos titula-
res de capital próprio (ações ordinárias e preferenciais) da companhia 
pelo número médio ponderado de ações em poder dos acionistas du-
rante o período. 

 
12. O resultado por ação deve ser computado tanto nos casos de 

apuração de lucro quanto nos casos em que a companhia apresente 
prejuízo no período. 

 



 1467 

13. Devem ser excluídos do resultado líquido do exercício: (a) os 
resultados (positivos ou negativos) resultantes das operações descon-
tinuadas; (b) o resultado das participações dos acionistas não contro-
ladores nas demonstrações contábeis consolidadas (item 12 da NBC 
TG 41). 

 
14. Devem ser excluídas do resultado do exercício todas as recei-

tas e despesas (líquidas dos efeitos tributários, quando aplicável) atri-
buíveis aos detentores de capital próprio da entidade eventualmente 
registrados dessa forma. Esse montante é computado no numerador do 
cálculo do resultado por ação. Por exemplo: dividendos fixos de ações 
preferenciais ou juros de debêntures conversíveis em ações. 

 
15. No caso de desdobramento no número de ações, em transação 

sem ingresso de novos recursos, deve-se ajustar a média ponderada de 
ações como se o evento tivesse ocorrido no início do período. Adicio-
nalmente, todos os períodos apresentados devem ser ajustados por tal 
evento. 

 
16. É vedada a evidenciação do resultado por ação com base na 

quantidade de ações em circulação no final do período para as entida-
des que apresentarem alterações nas quantidades de ações ao longo do 
período de cálculo. 

 
Resultado diluído por ação 
 
17. O resultado diluído por ação refere-se ao resultado por ação 

ajustado por todos os efeitos de todas as potenciais conversões de 
instrumentos (debêntures ou outros instrumentos de dívida) ou direitos 
(opções de ações emitidas para empregados como parte de sua remu-
neração) em ações que possam alterar a remuneração por ação dos 
detentores de capital próprio da companhia. 

 
18. Para o cálculo do resultado diluído por ação, devem ser ajus-

tadas todas as receitas ou despesas (dividendos, juros e outros – líqui-
dos dos efeitos tributários) computadas no resultado atribuível ao a-
cionista (numerador), bem como a quantidade de instrumentos decor-
rentes da conversão computados na média ponderada de ações em 
poder dos acionistas durante o período (denominador). 
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19. O cômputo das potenciais ações na apuração do resultado por 
ação pode ter efeito diluidor (quando a potencial conversão em ações 
diminuir o resultado por ação ou aumentar a perda por ação) ou antidi-
luidor (quando a sua conversão em ações aumentar o resultado por 
ação ou diminuir a perda por ação). A companhia deve usar o lucro ou 
o prejuízo das operações continuadas atribuível à companhia como 
número de controle para estabelecer se as ações potenciais são dilui-
doras ou antidiluidoras (item 42 da NBC TG 41). 

 
20. Destaca-se que o cálculo do resultado diluído por ação não 

presume a conversão, o exercício ou outra emissão de ações potenciais 
que tenha efeito antidiluidor sobre o resultado por ação (item 43 da 
NBC TG 41). 

 
21. Quando existirem diferentes taxas de conversão de instrumen-

tos em ações, devem ser utilizadas as taxas de conversão mais favorá-
veis para os titulares dos instrumentos ou direitos potencialmente con-
versíveis. 

 
22. Os contratos de opções detidos pela companhia sobre as suas 

próprias ações não devem ser incluídos no cálculo do resultado diluído 
por ação. 

 
Disposições transitórias 
 
23. Todas as companhias que já divulgavam o resultado por ação 

em períodos anteriores devem adequar seus cálculos aos procedimen-
tos fixados na NBC TG 41 – Resultado por Ação, bem como apresen-
tar informações complementares, em notas explicativas, sobre as prin-
cipais modificações implementadas nos cálculos em função da referi-
da Norma, quando da divulgação das primeiras demonstrações contá-
beis que incluírem as modificações introduzidas pela referida Norma. 
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Apêndice B – Exemplos ilustrativos 
 
Este apêndice acompanha, mas não faz parte da Norma. 
 

Exemplo 1   Ação preferencial com taxa crescente 
Exemplo 2   Número médio ponderado de ações ordinárias 
Exemplo 3   Emissão de bônus   
Exemplo 4   Emissão de direitos   
Exemplo 5   Efeito de opção de ação no lucro por ação diluído 
Exemplo 5A   Determinação do preço de exercício de opção de ações de 

empregados 
Exemplo 6   Bônus conversível 
Exemplo 7   Ação de emissão contingencial  
Exemplo 8   Bônus  conversível liquidado em ações ou em dinheiro de 

acordo com a opção do emissor  
Exemplo 9   Cálculo do número médio ponderado de ações ordinárias: 

determinação da ordem em que os instrumentos diluidores 
devem ser incluídos 

Exemplo 10   Instrumentos de controlada: cálculo do lucro por ação bási-
co e diluído 

Exemplo 11 Instrumentos patrimoniais que participam nos dividendos e 
ações ordinárias de duas classes 

Exemplo 12   Cálculo e apresentação do lucro por ação básico e diluído 
(exemplo abrangente) 

 
Exemplo 1 - Ação preferencial com taxa crescente 
Referência: NBC TG 41, itens 12 e 15  
 
A Entidade D emitiu ações preferenciais cumulativas classe A, 

não conversíveis, não resgatáveis, com valor nominal de $ 100  em 1º 
de janeiro de 20X1. As ações preferenciais cumulativas classe A têm 
direito a dividendo anual cumulativo de $ 7  por ação a partir de 
20X4. 

 
Na época da emissão, o rendimento do dividendo pela taxa de 

mercado das ações preferenciais classe A era de 7% ao ano. Portanto, 
a Entidade D poderia ter esperado receber recursos de aproximada-
mente $ 100  para cada ação preferencial classe A, caso a taxa de divi-
dendo de $ 7  por ação estivesse em vigor na data da emissão.  

 
Entretanto, em contrapartida dos termos de pagamento do divi-

dendo, as ações preferenciais classe A foram emitidas por $ 81,63  por 
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ação, isto é, com um desconto de  $ 18,37  por ação. O preço de emis-
são pode ser calculado pelo valor presente de $ 100, descontado a 7% 
ao longo do período de três anos.  

 
Em razão de as ações serem classificadas como patrimônio líqui-

do, o desconto original da emissão deve ser amortizado contra lucros 
acumulados, utilizando-se o método da taxa efetiva de juros, sendo 
tratado como dividendo preferencial para os propósitos de lucro por 
ação. Para se calcular o lucro por ação básico, o dividendo imputado 
por ação preferencial classe A é deduzido de modo a se determinar o 
lucro líquido atribuível aos detentores de ações ordinárias da entidade 
controladora: 

 

Ano 

Valor contábil das 
ações preferenci-
ais classe A em 1º 

de janeiro 

Dividendo 
imputado a 7% 

Valor contábil 
das ações prefe-
renciais classe A 

em 31 de de-
zembro (a)  

Dividendo 
pago 

 $ $ $ $ 
20X1 81,63 5,71 87,34 – 
20X2 87,34 6,12 93,46 – 
20X3 93,46 6,54 100,00 – 
Depois 100,00 7,00 107,00 (7,00) 

(a) Isso ocorreu antes do pagamento de dividendos. 
 
Exemplo 2 - Número médio ponderado de ações ordinárias 
Referência: NBC TG 41, itens 19 a 21  
 

  
Ações 

emitidas 

Ações em 
tesouraria 

(a)  

Ações em 
poder dos 
acionistas 

1º de janeiro 
20X1 

Saldo no início do ano 2.000 300 1.700 

31 de maio 
20X1 

Emissão de novas ações 
em dinheiro 

800 – 2.500 

1º de dezem-
bro 20X1 

Compra de ações em 
tesouraria por caixa 

– 250 2.250 

31 de dezem-
bro 20X1 

Saldo no final do ano 2.800 550 2.250 

 
(a)  Ações em tesouraria são instrumentos patrimoniais readquiridos e 

mantidos pela própria entidade ou pelas suas controladas. 
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Cálculo da média ponderada 
 

(1.700 x 5/12) + (2.500 x 6/12) + (2.250 x 1/12) = 2.146 ações ou  
(1.700 x 12/12) + (800 x 7/12) – (250 x 1/12) = 2.146 ações 
 

Exemplo 3 - Emissão de bônus   
Referência: NBC TG 41, itens 26, 27(a) e 28 

 
Resultado atribuível aos detentores de ações ordinárias da entidade 
controladora - 20X0: $ 180  
Resultado atribuível aos detentores de ações ordinárias da controlado-
ra - 20X1: $ 600  
Ações ordinárias em poder dos acionistas até 30 de setembro de 20X1: 
200 
Emissão de bônus – 1º outubro de 20X1 – 2 ações ordinárias para cada 
ação ordinária em poder dos acionistas em 30 de setembro de 20X1: 
200 × 2 = 400 
 
Lucro por ação básico - 20X1  
600/(200 + 400) = $ 1,00  
 
Lucro por ação básico - 20X0  
180/(200 + 400) = $ 0,30 
Em razão de a emissão de bônus não envolver a entrada de recursos 
adicionais, ela é tratada como se tivesse ocorrido antes do início de 
20X0, o período mais antigo apresentado.  
 

Exemplo 4 - Emissão de direitos   
Referência: NBC TG 41, itens 26, 27(b) e A2 

 
 20X0 20X1 20X2 
Resultado atribuível aos detentores de ações 
ordinárias da controladora 

$ 1.100 $ 1.500 $ 1.800 

 
Ações em poder dos acionistas antes da emissão dos direitos: 500 ações 
 

Emissão de direitos 
 
Uma nova ação para cada cinco ações em poder dos acionistas (total 
de 100 novas ações) 
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Preço de exercício: $ 5,00  
Data da emissão dos direitos: 1º de janeiro de 20X1  
Último dia para exercer os direitos: 1º de março de 20X1 
Valor de mercado da ação ordinária imediatamente antes do exercício 
em 1º de março de 20X1: $ 11,00  
Data de encerramento do exercício: 31 de dezembro 
 

Cálculo do valor teórico dos direitos ex por ação 
 
(Valor justo de todas as ações em poder dos acionistas antes do exer-
cício dos direitos + valor total recebido pelo exercício dos direitos) / 
(Número de ações em poder dos acionistas antes do exercício + núme-
ro de ações emitidas no exercício) 
($ 11,00 × 500 ações) + ($ 5,00 × 100 ações) / (500 ações + 100 ações) 
Valor teórico dos direitos ex por ação = $ 10,00  
 

Cálculo do fator de ajuste 
 
Valor justo por ação antes do exercício dos direitos / valor teórico dos 
direitos por ação 
$ 11,00 / $ 10,00 = 1,10 
 

Cálculo do lucro por ação básico 
 
20X0 - Lucro por ação (LPA) básico conforme originalmente divul-
gado:  $ 1.100  ÷ 500 ações = $ 2,20  
 
20X0 - Lucro por ação (LPA) básico ajustado pela emissão dos direi-
tos: $ 1.100   ÷  (500 ações × 1,1) = $ 2,00  
 
20X1 - Lucro por ação (LPA) básico incluindo os efeitos da emissão 
dos direitos: $ 1.500   ÷ (500 × 1,1 × 2/12) + (600 × 10/12) = $ 2,54  
 
20X2 - Lucro por ação (LPA) básico: $ 1.800  ÷ 600 ações = $ 3,00  
 
Exemplo 5 - Efeito de opção de ação no lucro por ação diluído 
Referência: NBC TG 41, itens 45 a 47 
 
Resultado atribuível aos detentores de ações ordinárias da controlado-
ra para o ano de 20X1: $ 1.200.000  
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Número médio ponderado de ações ordinárias em poder dos acionistas 
durante o ano de 20X1: 500.000 ações 
Preço médio de mercado da ação ordinária durante o ano de 20X1: $ 
20,00 
Número médio ponderado de ações sujeitas a opção durante o ano de 
20X1: 100.000 ações 
Preço de exercício para as ações sujeitas a opção durante o ano de 
20X1: $ 15,00  
 
Cálculo do lucro por ação  
 
Resultado atribuível aos detentores de ações ordinárias da controlado-
ra para o ano de 20X1: $ 1.200.000 
Média ponderada de ações em poder dos acionistas durante o ano de 
20X1: 500.000 
Lucro por ação básico: $ 2,40 
Número médio ponderado de ações sob opção: 100.000 
Número médio ponderado de ações que teriam sido emitidas ao preço 
médio de mercado: (100.000 × $ 15,00 ) ÷ $ 20,00   =  (75.000) (a) 
 
(a)  Os lucros não aumentaram porque o número total de ações aumentou 

apenas pelo número de ações (25.000) que foram consideradas emitidas 
sem recebimento de recursos (ver o item 46(b) da Norma). 

 
Lucro por ação diluído: 
 
Lucro: $ 1.200.000  
Ações: 525.000 
Lucro por ação: $ 2,29  
 
Exemplo 5A  Determinação do preço de exercício de opção de 
ações de empregados 
 
Número médio ponderado de opções de ações não adquiridas por em-
pregado: 1.000 
Valor médio ponderado por empregado a ser reconhecido ao longo do 
período de aquisição remanescente para os serviços de empregados a 
serem prestados como contrapartida pelas opções de ações, determinado 
de acordo com a NBC TG 10 – Pagamento Baseado em Ações: $ 1.200 



 1474 

Preço de exercício em dinheiro das opções de ações não adquiridas: $ 
15 
 
Cálculo do preço de exercício ajustado 
 
Valor justo dos serviços a serem prestados por empregado: $ 1.200 
Valor justo dos serviços a serem prestados por opção: ($ 1.200  ÷ 
1.000) = $ 1,20 
Preço de exercício total das opções de ações: (15,00 + 1,20) = $ 16,20 
 
Exemplo 6 - Bônus conversível (a)  
Referência: NBC TG 41 (R1), itens 33, 34, 36 e 49 
 
(a) Este exemplo não ilustra a classificação dos componentes de 

instrumentos financeiros conversíveis como passivo ou patrimô-
nio líquido ou a classificação dos juros e dividendos relacionados 
como despesa e patrimônio líquido conforme exigido pela NBC 
TG 39 – Instrumentos Financeiros: Apresentação. 

 
Resultado atribuível aos detentores de ações ordinárias da entidade 
controladora: $ 1.004  
Ações ordinárias em poder dos acionistas: 1.000 
Lucro por ação básico: $ 1,00  
Bônus conversíveis: 100 
Cada bloco de 10 bônus é conversível em três ações ordinárias 
Despesa de juros para o ano corrente relacionada ao componente pas-
sivo dos bônus conversíveis: $ 10 
Imposto corrente e diferido relacionado à despesa de juros: $ 4 
 
Observação: a despesa de juros inclui a amortização do desconto 
proveniente do reconhecimento inicial do componente passivo (ver a 
NBC TG 39 - Instrumentos Financeiros: Apresentação). 
 
Resultado ajustado atribuível aos detentores de ações ordinárias da 
controladora: $ 1.004 + $ 10 – $ 4 = $ 1.010  
Número de ações ordinárias provenientes da conversão dos bônus: 30 
Número de ações ordinárias utilizadas para calcular o lucro por ação 
diluído: 1.000 + 30 = 1.030 
Lucro por ação diluído: $ 1.010 / 1.030 =  $ 0,98  
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Exemplo 7 - Ações de emissão contingencial  
Referência: NBC TG 41, itens 19, 24, 36, 37, 41 a 43 e 52 
 

Ações ordinárias em poder dos acionistas durante o ano de 20X1: 
1.000.000 (não existiam opções, warrants ou instrumentos conversí-
veis em poder dos acionistas durante o período). 
 

Um contrato (acordo) relacionado a uma recente combinação de negó-
cios estabelece a emissão de ações ordinárias adicionais com base nas 
seguintes condições:  
 

5.000 ações ordinárias adicionais para cada nova loja de varejo aberta 
durante o ano de 20X1 
 

1.000 ações ordinárias adicionais para cada $ 1.000 de lucro consoli-
dado acima de $ 2.000.000 para o ano findo em 31 de dezembro de 
20X1 
 

Lojas de varejo abertas durante o ano: 
uma em 1º de maio de 20X1 
uma em 1º de setembro de 20X1 
 

Resultado consolidado acumulado atribuível aos detentores de ações 
ordinárias da controladora: 
 

$ 1.100.000 em 31 de março de 20X1  
$ 2.300.000 em 30 de junho de 20X1  
$ 1.900.000 em 30 de setembro de 20X1 (incluindo o prejuízo de $ 
450.000 de operação descontinuada)  
$ 2.900.000 em 31 de dezembro de 20X1 
 

Lucro por ação básico 
 

 Primeiro 
trimestre 

Segundo 
trimestre 

Terceiro 
trimestre 

Quarto 
trimestre 

Anual 

Numerador ($) 1.100.000 1.200.000 (400.000) 1.000.000 2.900.000 
Denominador: 
Ações ordiná-
rias em poder 
dos acionistas 

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Contingência  
lojas de varejo 

– 3.333 (a)  6.667 (b)   10.000 5.000 (c)  

Contingência –  
lucros (d) 

– – – – – 
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Total de ações 1.000.000 1.003.333 1.006.667 1.010.000 1.005.000 
Lucro por ação 

básico ($) 
1,10 1,20 (0,40) 0,99 2,89 

 
Lucro por ação diluído 
 

 
Primeiro 
trimestre 

Segundo 
trimestre 

Terceiro 
trimestre 

Quarto 
trimestre 

Anual 

Numerador ($) 1.100.000 1.200.000 (400.000) 1.000.000 2.900.000 
Denominador: 
Ações ordiná-
rias em poder 
dos acionistas 

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Contingência – 
lojas de varejo 

– 5.000 10.000 10.000 10.000 

Contingência – 
lucros  

- (e) 300.000 (f) - (g) 900.000 
(h)  

900.000 (h) 

Total de ações 1.000.000 1.305.000 1.010.000 1.910.000 1.910.000 
Lucro por ação 

diluído ($) 
1,10 0,92 (0,40) (i)  0,52 1,52 

 

(a)   5.000 ações × 2/3. 
(b)   5.000 ações + (5.000 ações × 1/3). 
(c)   (5.000 ações × 8/12) + (5.000 ações × 4/12). 
(d)   Os lucros contingentes não têm efeito no lucro por ação básico 

porque não é certo que as condições sejam satisfeitas até o encer-
ramento do período da contingência. O efeito é desconsiderado 
nos cálculos do quarto trimestre e anuais porque não é certo que 
as condições sejam atendidas até o último dia desse período. 

(e)   A Companhia A não possui resultado acumulado que exceda $ 
2.000.000 na data de 31 de março de 20X1. A Norma não permite 
projetar níveis de lucros e incluir as ações contingentes relacio-
nadas. 

(f)   [($ 2.300.000 - $ 2.000.000) ÷ 1.000] × 1.000 ações = 300.000 
ações. 

(g)   O resultado acumulado é inferior a $ 2.000.000. 
(h)   [($ 2.900.000 - $ 2.000.000) ÷ 1.000] × 1.000 ações = 900.000 

ações. 
 (i)  Em razão de o prejuízo ao longo do terceiro trimestre ser atribuí-

vel a um prejuízo proveniente de operação descontinuada, as re-
gras de antidiluição não se aplicam. O número de controle (isto é, 
o resultado das operações em continuidade atribuíveis aos deten-
tores de ações ordinárias da controlada) é positivo. Portanto, o e-
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feito das ações ordinárias potenciais é incluído no cálculo do lu-
cro por ação diluído. 

 
Exemplo 8 - Bônus  conversível liquidado em ações ou em dinhei-
ro de acordo com a opção do emissor  
Referência: NBC TG 41, itens 31 a 33, 36, 58 e 59 
 
Uma entidade emite 2.000 bônus conversíveis no início do Ano 1. Os 
bônus possuem prazo de três anos e são emitidos ao par com valor de 
face de $ 1.000  por bônus, gerando o valor total de $ 2.000.000. Os 
juros são pagos anualmente, no início do período, à taxa de juros anual 
nominal de 6%. Cada bônus é conversível, a qualquer momento até o 
vencimento, em 250 ações ordinárias. A entidade tem a opção de li-
quidar o valor do principal dos bônus conversíveis em ações ordiná-
rias ou em dinheiro.  
 
No momento de emissão dos bônus, a taxa de juros de mercado pre-
dominante para dívida similar sem a opção de conversão é de 9%. No 
momento da emissão, o valor de mercado da ação ordinária é de $ 3. 
Os tributos sobre o lucro são desconsiderados. 
 
Resultado atribuível aos detentores de ações ordinárias da controlado-
ra – Ano 1: $ 1.000.000   
Ações ordinárias em poder dos acionistas: 1.200.000  
Bônus conversíveis em poder dos acionistas: 2.000 
Alocação dos recebimentos da emissão do bônus: 
Componente de dívida (passivo)       $ 1.848.122 (a) 
Componente de patrimônio líquido    $   151.878 
                                                            $ 2.000.000 
 
(a)  Isso representa o valor presente do principal e juros descontados a 9% - 

$ 2.000.000 pagáveis ao final de três anos; $ 120.000 pagáveis anual-
mente, em atraso de três anos. 

 

Os componentes de dívida e de patrimônio líquido são determinados 
em conformidade com a NBC TG 39 – Instrumentos Financeiros: 
Apresentação. Esses montantes são reconhecidos como os valores 
contábeis iniciais dos componentes de dívida e de patrimônio líquido. 
O valor atribuído ao elemento de conversão da opção de patrimônio 
líquido da emissão é uma adição ao patrimônio líquido e não é ajustado. 
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Lucro por ação básico - Ano 1: 
$ 1.000.000 / 1.200.000 =  $ 0,83  por ação ordinária 
 
Lucro por ação diluído - Ano 1: 
Presume-se que o emissor liquidará o contrato pela emissão de ações 
ordinárias. O efeito diluível é, portanto, calculado de acordo com o 
inciso 59 da Norma. 
 
($ 1.000.000 + $ 166.331) (a) / (1.200.000 + 500.000) (b) = $ 0,69 por 
ação ordinária 
 
(a) O resultado é ajustado pela adição de $ 166.331 ($ 1.848.122 × 
9%) do passivo em razão da passagem do tempo. 
(b) 500.000 ações ordinárias = 250 ações ordinárias × 2.000 bônus 
conversíveis. 
 
Exemplo 9 - Cálculo do número médio ponderado de ações ordi-
nárias: determinação da ordem em que os instrumentos diluidores 
devem ser incluídos (a)  
(a) Este exemplo não ilustra a classificação dos componentes de ins-

trumentos financeiros conversíveis como passivo ou patrimônio lí-
quido ou a classificação dos juros e dividendos relacionados como 
despesa e patrimônio líquido, conforme exigido pela NBC TG 39 – 
Instrumentos Financeiros: Apresentação. 

 
Referência principal: NBC TG 41, item 44 
Referência secundária: NBC TG 41, itens 10, 12, 19, 31 a 33, 36, 
41 a 47, 49 e 50 
 

Lucros $  
Resultado das operações em continuidade atribuível à controla-
dora 

16.400.000 

Menos dividendos de ações preferenciais (6.400.000) 
Resultado das operações em continuidade atribuível aos deten-
tores de ações ordinárias da controladora 

10.000.000 

Prejuízo das operações descontinuadas atribuível à controladora (4.000.000) 
Resultado atribuível aos detentores de ações ordinárias da 
controladora 

6.000.000 

Ações ordinárias em poder dos acionistas 2.000.000 
Preço médio de mercado da ação ordinária durante o ano 75,00 
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Ações ordinárias potenciais  
 
Opções: 100.000 com preço de exercício de $ 60  
Ações preferenciais conversíveis: 800.000 ações com valor nominal 
de $ 100  com direito a dividendo cumulativo de $ 8 por ação. Cada 
ação preferencial é conversível em duas ações ordinárias.  
Bônus conversíveis de 5%: Valor nominal de $ 100.000.000. Cada 
bônus de $ 1.000 é conversível em 20 ações ordinárias. Não há amor-
tização do prêmio ou desconto que afete a determinação da despesa de 
juros. 
Alíquota de imposto: 40% 
 
Aumento no lucro atribuível aos detentores de ações ordinárias 
provenientes da conversão de ações ordinárias potenciais 
 

 
Aumento nos 

lucros  
$ 

Aumento no número 
de ações ordinárias 

Lucro por 
ação incre-

mental  
$ 

Opções 
Aumento nos lucros  
Ações adicionais emitidas sem 
recebimento 
100.000 × ($ 75 – $ 60) ÷ $ 75 

Zero 20.000 Zero 

Ações preferenciais conversí-
veis 
Aumento no resultado: $ 800.000 
× 100 × 0,08 
Ações adicionais:  
2 × 800.000 

6.400.000 1.600.000 4,00 

Bônus conversíveis de 5%  
Aumento no resultado: $ 
100.000.000 × 0,05 × (1 – 0,40) 
Ações adicionais: 100.000 × 20 

3.000.000 2.000.000 1,50 

 
Portanto, a ordem para inclusão dos instrumentos diluidores é:   
(1)  Opções 
(2)  Bônus conversíveis de 5%  
(3)  Ações preferenciais conversíveis 
 
Cálculo do lucro por ação diluído 
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Resultado das opera-
ções em continuidade 
atribuível aos detentores 
de ações ordinárias da 
controladora (número de 
controle) - $ 

Ações ordinárias 
Por ação 
$ 

Conforme divulgado 10.000.000 2.000.000 5,00 
Opções  – 20.000  
 10.000.000 2.020.000 4,95 diluído 
Bônus conversíveis de 
5% 

3.000.000 2.000.000  

 13.000.000 4.020.000 
3,23 

diluído 
Ações preferenciais 
conversíveis 

6.400.000 1.600.000  

 19.400.000 5.620.000 
3,45 

Antidiluidor 

 
Em razão de o lucro por ação diluído aumentar ao se levar em consi-
deração as ações preferenciais conversíveis (de $ 3,23 para $ 3,45), as 
ações preferenciais conversíveis são antidiluidores e são desconside-
radas no cálculo do lucro por ação diluído. Portanto, o lucro por ação 
diluído das operações em continuidade é de $ 3,23: 
 

 LPA básico ($) LPA diluído ($) 
Resultado das operações em continui-
dade atribuível aos detentores de 
ações ordinárias da controladora 

5,00 3,23 

Prejuízo das operações descontinua-
das atribuível aos detentores de ações 
ordinárias da controladora 

(2,00) (a) (0,99) (b) 

Resultado atribuível aos detentores de 
ações ordinárias da controladora 

3,00 (c) 2,24 (d) 

 
(a)   ($ 4.000.000) ÷ 2.000.000 = ($ 2,00) 
(b)  ($ 4.000.000) ÷ 4.020.000 = ($ 0,99) 
(c)  $ 6.000.000 ÷ 2.000.000 = $ 3,00 
(d)  ($ 6.000.000 ÷ 3.000.000) ÷ 4.020.000 = $ 2.24 

 

Exemplo 10 - Instrumentos de controlada: cálculo do lucro por 
ação básico e diluído (a)  
(a) Este exemplo não ilustra a classificação dos componentes de ins-

trumentos financeiros conversíveis como passivo ou patrimônio lí-
quido ou a classificação dos juros e dividendos relacionados como 
despesa e patrimônio líquido, conforme exigido pela NBC TG 39 – 
Instrumentos Financeiros: Apresentação. 
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Referência: NBC TG 41, itens 40, A11 e A12 
 
Controladora: 
Resultado atribuível aos detentores de ações ordinárias da controlado-
ra: $ 12.000  (excluindo quaisquer lucros da controlada, ou dividendos 
pagos por ela) 
Ações ordinárias em poder dos acionistas: 10.000 
 
Instrumentos da controlada possuídos pela controladora: 
800 ações ordinárias 
30 warrants exercíveis para comprar ações ordinárias da controlada 
300 ações preferenciais conversíveis  
 
Controlada:  
Resultado: $ 5.400  
Ações ordinárias em poder dos acionistas: 1.000 
Warrants: 150, exercíveis para comprar ações ordinárias da controlada 
Preço de exercício: $ 10  
Preço médio de mercado da ação ordinária: $ 20  
Ações preferenciais conversíveis: 400, cada uma conversível em uma 
ação ordinária 
Dividendos de ações preferenciais: $ 1 por ação 
 
Não foi necessária nenhuma eliminação ou ajuste decorrente de tran-
sações entre companhias, exceto pelos dividendos. 
Para os propósitos deste exemplo, os tributos sobre o lucro foram 
desconsiderados. 
 
Lucro por ação da controlada  
LPA básico - $ 5,00  calculado: ($ 5.400 (a) – $ 400 (b))/ 1.000 (c) 
LPA diluído - $ 3,66  calculado: ($ 5.400 (d) /(1.000 + 75 (e)  + 400 (f)) 
 
Lucro por ação consolidado 
LPA básico - $ 1,63  calculado: ($ 12.000 (g)  + $ 4.300 (h))/ 10.000 (i) 
LPA diluído - $ 1,61 calculado: ($ 12.000 + $ 2.928 (j) + $ 55 (l) + $ 
1.098 (m)) / 10.000 
 
(a)  Resultado da controlada atribuível aos detentores de ações ordinárias. 
(b)  Dividendos pagos pela controlada sobre ações preferenciais conversíveis. 
(c)  Ações ordinárias em circulação da controlada. 
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(d)  Resultado da controlada atribuível aos detentores de ações ordinárias ($ 5.000) acrescido 
pelos dividendos preferenciais de $ 400 para o propósito de cálculo do lucro por ação diluí-
do. 

(e)  Ações adicionais provenientes de warrants, calculadas: [($ 20 - $ 10) ÷ $ 20] × 150. 
(f)  Ações ordinárias da controlada consideradas em circulação pela conversão de ações prefe-

renciais conversíveis, calculadas: 400 ações preferenciais conversíveis × fatos de conversão 
de 1. 

(g)  Resultado da controladora atribuível aos detentores de ações ordinárias da controladora. 
(h)  Parte dos resultados da controlada a ser incluída nos lucros por ação básico consolidado, 

calculada: (800 × $ 5.00) + (300 × $ 1,00). 
(i)  Ações ordinárias em circulação da controladora. 
(j)  Participação proporcional da entidade controlada nos lucros da controlada atribuível às 

ações ordinárias, calculada: (800 ÷ 1.000) × (1.000 ações × 3,66 por ação). 
(l)  Participação proporcional da controladora nos lucros da controlada atribuível aos warrants, 

calculada: (30 ÷ 150) × (75 ações adicionais × $ 3,66 por ação). 
(m)  Participação proporcional da entidade controladora nos lucros da controlada atribuível às 

ações preferenciais conversíveis, calculada: (300 ÷ 400) × (400 ações provenientes da con-
versão × $ 3,66 por ação). 

 
Exemplo 11 - Instrumentos de capital próprio que participam nos 
dividendos e ações ordinárias de duas classes (a) 
 (a)  Este exemplo não ilustra a classificação dos componentes de 

instrumentos financeiros conversíveis como passivo ou patrimônio 
líquido ou a classificação dos juros e dividendos relacionados co-
mo despesa e patrimônio líquido, conforme exigido pela NBC TG 
39 – Instrumentos Financeiros: Apresentação. 

Referência: NBC TG 41, itens A13 e A14 
 
Resultado atribuível aos detentores de ações da controladora: $ 
100.000  
Ações ordinárias em poder dos acionistas: 10.000  
Ações preferenciais não conversíveis: 6.000   
Dividendo anual não cumulativo de ações preferenciais (antes de qual-
quer dividendo ser pago sobre as ações ordinárias): $ 5,50 por ação 
 
Após o pagamento de dividendos para as ações ordinárias no valor de 
$ 2,10 por ação, as ações preferenciais participam em dividendos adi-
cionais na razão de 20:80 para com as ações ordinárias (isto é, após o 
pagamento de dividendos no valor de  $ 5,50  e  $ 2,10  para as ações 
preferenciais e ordinárias, respectivamente, as ações preferenciais 
participam em quaisquer dividendos adicionais a uma razão de 1/4 do 
valor pago às ações ordinárias em uma base por ação).  
 
Dividendos pagos para as ações preferenciais: $ 33.000 ($ 5,50 por 
ação) 
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Dividendos pagos para as ações ordinárias: $ 21.000 ($ 2,10 por ação) 
 
Lucro por ação básico é calculado da seguinte forma: 
 

 $  
Resultado atribuível aos detentores de ações da controladora 100.000 
Menos dividendos pagos:  
Preferenciais (33.000) 
Ordinárias (21.000) 
Lucros não distribuídos 46.000 

 
Alocação dos lucros não distribuídos: 
Alocação por ação ordinária = A  
Alocação por ação preferencial = B; B = 1/4 A 
 
(A × 10.000) + (1/4 × A × 6.000) = $ 46.000  
 A = $ 46.000 ÷ (10.000 + 1.500)  
 A = $ 4,00  
 B = 1/4 A  
 B = $ 1,00  
 
Valores por ação básicos  
 

 Ações preferenciais Ações ordinárias 
Lucros distribuídos $ 5,50 $ 2,10 
Lucros não distribuídos $ 1,00 $ 4,00 
Totais $ 6,50 $ 6,10 

 
Exemplo 12 - Cálculo e apresentação do lucro por ação básico e 
diluído (exemplo abrangente) (a) 
(a) Este exemplo não ilustra a classificação dos componentes de instrumentos financeiros 

conversíveis como passivo ou patrimônio líquido ou a classificação dos juros de dividendos 
relacionados como despesa e patrimônio líquido, conforme exigido pela NBC TG 39 (R2) – 
Instrumentos Financeiros: Apresentação. 

 

Este exemplo ilustra o cálculo, trimestral e anual, do lucro por ação 
básico e diluído no ano de 20X1 da Companhia A, que possui estrutu-
ra de capital complexa. O número de controle é o resultado do período 
das operações em continuidade atribuível à entidade controladora. 
Assume-se que os outros fatos relevantes são os seguintes: 
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Preço médio de mercado das ações ordinárias: Os preços médios de 
mercado das ações ordinárias para o ano calendário de 20X1 são os 
seguintes: 
  
Primeiro trimestre $ 49  
Segundo trimestre $ 60  
Terceiro trimestre  $ 67  
Quarto trimestre    $ 67   
 
O preço médio de mercado das ações ordinárias entre 1º de julho e 1º 
de setembro era de $ 65.  
 
Ações ordinárias: O número de ações ordinárias em poder dos acio-
nistas no início de 20X1 era de 5.000.000. Em 1º de março de 20X1, 
200.000 ações ordinárias foram emitidas em troca de dinheiro.  
 
Bônus conversíveis: No último trimestre de 20X0, bônus conversíveis 
de 5% com o valor de principal de $ 12.000.000,  vencíveis em 20 
anos, foram vendidos em dinheiro por $ 1.000 (par). Os juros são pa-
gos duas vezes ao ano, em 1º de novembro e 1º de maio. Cada bônus 
de $ 1.000  é conversível em 40 ações ordinárias. Nenhum bônus foi 
convertido em 20X0. A totalidade da emissão foi convertida em 1º de 
abril de 20X1 visto que a emissão foi resgatada pela Companhia A.  
 
Ações preferenciais conversíveis: No segundo trimestre de 20X0, 
ações preferenciais conversíveis no valor de 800.000 foram emitidas 
em troca de ativos em transação de compra. O dividendo trimestral de 
cada ação preferencial conversível é de $ 0,05, pagável ao final do 
trimestre para as ações em poder dos acionistas na data. Cada ação 
preferencial é conversível em uma ação ordinária. Os detentores de 
ações preferenciais conversíveis no valor de 600.000 converteram 
suas ações preferenciais em ações ordinárias em 1º de junho de 20X1.  
 
Warrants: Warrants para comprar 600.000 ações ordinárias no valor 
de $ 55  por ação, com prazo de cinco anos, foram emitidas em 1º de 
janeiro de 20X1. Todos os warrants em poder dos acionistas foram 
exercidos em 1º de setembro de 20X1.  
 
Opções: Opções para comprar 1.500.000 ações ordinárias no valor de 
$ 75 por ação, com prazo de 10 anos, foram emitidas em 1º de julho 
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de 20X1. Nenhuma opção foi exercida durante o ano de 20X1 porque 
o preço das opções excedeu o preço de mercado das ações ordinárias. 
 
Alíquota de impostos: A alíquota de impostos era de 40% no ano de 
20X1. 
 

20X1 
Lucro (prejuízo) das operações 
em continuidade atribuível à 
controladora (a) 

Lucro (prejuízo) atribuível à 
controladora 

Primeiro trimestre 5.000.000 5.000.000 
Segundo trimestre 6.500.000 6.500.000 
Terceiro trimestre 1.000.000 (1.000.000) (b) 
Quarto trimestre (700.000) (700.000) 
Anual  11.800.000 9.800.000 

(a)  Este é o número de controle (antes do ajuste para os dividendos preferenciais). 
(b)  A Companhia A teve o prejuízo de $ 2.000.000 (líquido dos impostos) proveniente 

das operações descontinuadas no terceiro trimestre. 

 
Primeiro trimestre de 20X1  
 
Cálculo do LPA básico 
Resultado das operações em continuidade atribuível à controladora: $ 
5.000.000 
Menos: dividendos das ações preferenciais: ($ 40.000 ) (a)  
Resultado atribuível aos detentores de ações ordinárias da contro-
ladora: $ 4.960.000  
(a)  800.000 ações × $ 0,05. 
 

 

Datas 
 

Ações em 
poder dos 
acionistas 

Fração do 
período 

Média ponderada de 
ações 

1º de janeiro – 28 de fevereiro 5.000.000 2/3 3.333.333 
Emissão de ações em 1º de março 200.000   
1º de março – 31 de março 5.200.000 1/3 1.733.333 
Média ponderada de ações         5.066.666 
LPA básico    $ 0,98  

 
Cálculo do LPA diluído  
Resultado atribuível aos detentores de ações ordinárias da entida-
de controladora: $ 4.960.000 
Mais: impacto no lucro das conversões admitidas 
Dividendos de ações preferenciais: $ 40.000 (a) 
Juros dos bônus conversíveis de 5%: $ 90.000 (b) 
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Efeitos das conversões admitidas: $ 130.000 
Resultado atribuível aos detentores de ações ordinárias da controlado-
ra, incluindo as conversões admitidas: $ 5.090.000  
Média ponderada de ações: 5.066.666 
Mais: ações adicionais de conversões admitidas 
Warrants: 0 (c) 
Ações preferenciais conversíveis  800.000 
Bônus conversíveis de 5%:  480.000 
Ações ordinárias potenciais diluídas: 1.280.000 
Média ponderada de ações ajustada: 6.346.666  
LPA diluído: $ 0,80  
 
(a)  800.000 ações × $ 0,05. 
(b)  ($ 12.000.000 × 5%) ÷ 4; menos impostos a uma alíquota de 40%. 
(c)  Assumiu-se que os warrants não foram exercidos porque eles eram antidiluidores no perío-

do ($ 55 [preço de exercício] > $ 49 [preço médio]). 
 

Segundo trimestre de 20X1  
 

Cálculo do LPA básico 
Resultado das operações em continuidade atribuível à controladora: $ 
6.500.000 
Menos: dividendos das ações preferenciais: ($ 10.000) (*) 
Resultado atribuível aos detentores de ações ordinárias da contro-
ladora: $ 6.490.000 
(*)  200.000 ações × $ 0,05. 
 

Datas 
Ações em 
poder dos 
acionistas 

Fração do 
período 

Média 
ponderada 
de ações 

1º de abril 5.200.000   
Conversão de bônus de 5% em 1º de abril 480.000   
1º  de abril – 31 de maio 5.680.000 2/3 3.786.666 
Conversão de ações preferenciais em 1º 
de junho 

600.000   

1º  de junho – 30 de junho 6.280.000 1/3 2.093.333 
Média ponderada de ações   5.880.000 
LPA básico   $ 1,10  

 

Cálculo do LPA diluído  
Resultado atribuível aos detentores de ações ordinárias da contro-
ladora: $ 6.490.000  
Mais: impacto no lucro das conversões admitidas 
Dividendos de ações preferenciais: $ 10.000 (a) 
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Efeitos das conversões admitidas: $ 10.000 
Resultado atribuível aos detentores de ações ordinárias da controlado-
ra, incluindo as conversões admitidas: $ 6.500.000  
Média ponderada de ações: 5.880.000 
Mais: ações adicionais de conversões admitidas 
Warrants: 50.000 (b) 
Ações preferenciais conversíveis  600.000 (c) 
Ações ordinárias potenciais diluídas: 650.000 
Média ponderada de ações ajustada: 6.530.000 
LPA diluído: $ 1,00  
 
(a)  200.000 ações × $ 0,05. 
(b)  $ 55 × 600.000 = $ 33.000.000; $ 33.000.000 ÷ $ 60 = 550.000; 600.000 – 550.000 = 50.000 

ações ou [($ 60 - $ 55) ÷ $ 60] × 600.000 ações = 50.000 ações. 
(c)  (800.000 ações × 2/3) + (200.000 ações × 1/3). 
 

Terceiro trimestre de 20X1  
Cálculo do LPA básico 
Resultado das operações em continuidade atribuível à controladora: $ 
1.000.000 
Menos: dividendos das ações preferenciais: ($ 10.000) 
Resultado das operações em continuidade atribuível aos detento-
res de ações ordinárias da entidade controladora: $ 990.000 
Prejuízo proveniente de operações descontinuadas atribuível à contro-
ladora: ($ 2.000.000) 
 

Prejuízo atribuível aos detentores de ações ordinárias da contro-
ladora: ($ 1.010.000) 
 

Datas 
Ações em poder 
dos acionistas 

Fração do 
período 

Média ponderada de 
ações 

1º de julho – 31 de 
agosto 

6.280.000 2/3 4.186.666 

Exercício de warrants 
em 1º de setembro 

600.000   

1º de setembro – 31 de 
setembro 

6.880.000 1/3 2.293.333 

Média ponderada de 
ações 

  6.480.000 

 

LPA básico 
Resultado das operações em continuidade: $ 0,15  
Prejuízo das operações descontinuadas: $ 0,31 
Prejuízo: $ 0,16 
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Cálculo do LPA diluído  
Resultado das operações em continuidade atribuível aos detento-
res de ações ordinárias da entidade controladora: $ 990.000  
Mais: impacto no lucro das conversões admitidas 
Dividendos de ações preferenciais: $ 10.000  
Efeitos das conversões admitidas: $ 10.000   
Resultado das operações em continuidade  atribuível aos detentores de 
ações ordinárias da controladora, incluindo as conversões admitidas: $ 
1.000.000  
Prejuízo proveniente de operações descontinuadas atribuível à contro-
ladora: ($ 2.000.000)   
Prejuízo atribuível aos detentores de ações ordinárias da controladora, 
incluindo as conversões admitidas: ($ 1.000.000) 
Média ponderada de ações: 6.480.000 
Mais: ações adicionais de conversões admitidas 
Warrants: 61.538 (a) 
Ações preferenciais conversíveis:  200.000   
Ações ordinárias potenciais diluídas: 261.538 
Média ponderada de ações ajustada: 6.741.538 
(a) [($ 65 - $ 55) ÷ 65] × 600.000 = 92.308 ações; 92.308 × 2/3 = 

61.538 ações. 
LPA diluído:  
Resultado das operações em continuidade: $ 0,15  
Prejuízo das operações descontinuadas: $ 0,30 
Prejuízo: $ 0,15 
 
Observação: As ações adicionais provenientes de conversões assumi-
das estão incluídas no cálculo dos valores por ação diluídos para os 
prejuízos de operações descontinuadas e prejuízos, embora elas sejam 
antidiluidoras. Isso ocorre, pois o número de controle (resultado das 
operações em continuidade atribuível aos detentores de ações ordiná-
rias da entidade controladora, ajustado para os dividendos de ações 
preferenciais) era positivo (isto é, lucro, em vez de prejuízo).  
 
Quarto trimestre de 20X1  
Cálculo do LPA básico 
Prejuízo das operações em continuidade atribuível à controladora: ($ 
700.000) 
Mais: dividendos das ações preferenciais: ($ 10.000) 
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Prejuízo atribuível aos detentores de ações ordinárias da contro-
ladora: ($ 710.000) 
 

Datas 
Ações em poder 
dos acionistas 

Fração do 
período 

Média ponderada de 
ações 

Outubro – 31 de de-
zembro 

6.880.000 3/3 6.880.000 

Média ponderada de 
ações 

  6.880.000 

 
LPA básico e diluído  
Prejuízo atribuível aos detentores de ações ordinárias da contro-
ladora: ($ 0,10 ) 
 
Observação: As ações adicionais provenientes de conversões assumi-
das não estão incluídas no cálculo dos valores por ação diluídos, pois 
o número de controle (prejuízo das operações em continuidade atribu-
ível aos detentores de ações ordinárias da controladora, ajustado para 
os dividendos de ações preferenciais) era negativo (isto é, prejuízo, em 
vez de lucro).  
 
Anual 2001 
Cálculo do LPA básico 
Resultado das operações em continuidade atribuível à controladora: $ 
11.800.000    
Menos: dividendos das ações preferenciais: ($ 70.000)   
Resultado das operações em continuidade atribuível aos detento-
res de ações ordinárias da entidade controladora: $ 11.730.000  
Prejuízo proveniente de operações descontinuadas atribuível a contro-
ladora: ($ 2.000.000)   
Resultado atribuível aos detentores de ações ordinárias da controlado-
ra: $ 9.730.000   
 

Datas 
Ações em 
poder dos 
acionistas 

Fração do 
período 

Média ponderada 
de ações 

1º de janeiro – 28 de fevereiro 5.000.000 2/12 833.333 
Emissão de ações em 1º de março 200.000   
1º de março – 31 de março 5.200.000 1/12 433.333 

Conversão de bônus de 5% em 1º de 
abril 480.000   
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1º  de abril – 31 de maio 5.680.000 2/12 946.667 
Conversão de ações preferenciais em 
1º de junho 

600.000   

1 º de junho - 31 de agosto 6.280.000 3/12 1.570.000 
Exercício de warrants em 1º de se-
tembro 

600.000   

1º de setembro – 31 de dezembro 6.880.000 4/12 2.293.333 
Média ponderada de ações   6.076.667 

 

LPA básico 
Resultado das operações em continuidade: $ 1,93 
Prejuízo das operações descontinuadas: ($ 0,33) 
Resultado: $ 1,60 
 

Cálculo do LPA diluído  
Resultado das operações em continuidade atribuível aos detento-
res de ações ordinárias da controladora: $ 11.730.000 
Mais: impacto no lucro das conversões admitidas 
Dividendos de ações preferenciais: $ 70.000    
Juros de bônus conversíveis de 5%: $ 90.000 (a) 
Efeitos das conversões admitidas: $ 160.000  
Resultado das operações em continuidade atribuível aos detentores de 
ações ordinárias da controladora incluindo as conversões admitidas: $ 
11.890.000 
Prejuízo proveniente de operações descontinuadas atribuível à contro-
ladora: ($ 2.000.000) 
Resultado atribuível aos detentores de ações ordinárias da controlado-
ra, incluindo as conversões admitidas: ($ 9.890.000) 
Média ponderada de ações: 6.076.667 
Mais: ações adicionais de conversões admitidas 
Warrants: 14.880 (b) 
Ações preferenciais conversíveis  450.000 (c) 
Bônus conversíveis de 5%: 120.000 (d) 
Ações ordinárias potenciais diluídas: 584.880 
Média ponderada de ações ajustada: 6.661.547 
 
(a)  ($ 12.000.000 × 5%) ÷ 4; menos impostos a uma alíquota de 40%. 
(b)  [($ 57.125* - $ 55) ÷ 57.125] × 600.000 = 22.320 ações × 8/12 = 14.880 ações. 

* Preço médio de mercado entre 1º de janeiro de 20X1 e 1º de setembro de 20X1.  
(c)  (800.000 ações × 5/12) + (200.000 ações × 7/12). 
(d)  480.000 ações × 3/12. 
 

LPA diluído: 
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Resultado das operações em continuidade: $ 1,78 
Prejuízo das operações descontinuadas: ($ 0,30) 
Prejuízo: ($ 1,48) 
 

A seguir, ilustra-se como a Companhia A pode apresentar seus dados 
de lucro por ação na sua demonstração do resultado abrangente. Note-
se que os valores por ação decorrentes do prejuízo das operações des-
continuadas não necessitam ser apresentados na demonstração do 
resultado abrangente.  
 

Para o exercício findo em 20X1 
 

Lucro por ação ordinária 
Resultado das operações em continuidade: $ 1,93  
Prejuízo das operações descontinuadas: ($ 0,33) 
Resultado: $ 1,60 
 

Lucro por ação ordinária diluído  
Resultado das operações em continuidade: $ 1,78  
Prejuízo das operações descontinuadas: ($ 0,30) 
Resultado: $ 1,48 
 

A tabela a seguir inclui os dados de lucro por ação, por trimestre e 
anual, para a Companhia A. O objetivo desta tabela é ilustrar que a 
soma dos quatro lucros por ação trimestrais não é necessariamente 
igual ao lucro por ação anual. A Norma não exige a divulgação dessa 
informação. 
 

 Primeiro 
trimestre 

Segundo 
trimestre 

Terceiro 
trimestre 

Quarto 
trimestre 

Anual 

LPA básico $ $ $ $ $ 
Lucro (prejuízo) das 
operações em conti-
nuidade 

0,98 1,10 0,15 (0,10) 1,93 

Prejuízo das opera-
ções descontinuadas 

– – (0,31) – (0,33) 

Lucro (prejuízo) 0,98 1,10 (0,16) (0,10) 1,60 
LPA diluído      
Lucro (prejuízo) das 
operações em conti-
nuidade 

0,80 1,00 0,15 (0,10) 1,78 

Prejuízo das opera-
ções descontinuadas 

– – (0,30) – (0,30) 

Lucro (prejuízo) 0,80 1,00 (0,15) (0,10) 1,48 
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Apêndice C – Outros exemplos  
 

Este apêndice acompanha, mas não faz parte da Norma. 
 

Exemplo 1A - Cálculo do resultado por ação usando apenas ações 
ordinárias (exemplo básico) 
 

Referência: NBC TG 41, itens 9 e 10. 
 

Fatos: 
O capital social da Companhia Alfa, em 20X1, é representado por 
3.194.196 ações ordinárias nominativas, escriturais sem valor nomi-
nal. Não houve emissão de ações nos exercícios de 20X1 e 20X0. Os 
lucros líquidos dos exercícios de 20X1 e 20X0 foram, respectivamen-
te, de $ 7.379 e $ 6.785 (valores em milhares). 
 

Memória de cálculo do resultado por ação: 
 

Ano 

Lucro 
líquido 

do 
exercício 

Quantidade de ações 
ordinárias 

Resultado por ação 

20X1 7.379  3.194  2,3101 

20X0 6.785  3.194  2,1242 
 

Divulgação na Demonstração do Resultado: 
 
Demonstração do Resultado Consolidado 
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 20X1 e 20X0 
(Valores expressos em milhares, exceto lucro por ação) 
    
  20X1 20X0 
Lucro líquido do exercício $ 7.379  $ 6.785  
Quantidade de ações ordinárias 3.194.196  3.194.196  
Lucro líquido básico e diluído por ação $ 2,310 $ 2,124 
   
 

Comentários: 
 

1.  É facultada a não elaboração de nota explicativa específica em 
decorrência da simplicidade de cálculo do resultado por ação. Des-
taca-se que a companhia possui apenas uma classe de ações e não 
ocorreu alteração na quantidade de ações nos períodos analisados. 
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2.  A quantidade de ações é divulgada na face da Demonstração do 
Resultado, bem como em nota explicativa relativa ao capital social 
da companhia. 

 

Exemplo 1B - Desdobramento de ações sem envolvimento de ope-
ração financeira 
 

Utilizando as informações apresentadas no exemplo 1A, considere 
ainda, para cálculo do resultado por ação, que a companhia tenha efe-
tuado um desdobramento de ações, em 31 de dezembro de 20X1, no 
qual foram emitidas duas ações para cada ação já existente. 
 

Memória de cálculo do resultado por ação: 
 

Ano Lucro líquido do exercício em $ mil Quant. de  
ações ordinárias (*) 

Resultado por ação 

20X1 $ 7.379 9.582.588 $ 0,770 
20X0 $ 6.785 9. 582.588 $ 0,708 

(*) 3.194.196 x 3 = 9.582.588 ações ordinárias (após desdobramento) 
 

Comentários: 
 

1.  O desdobramento das ações, sem alteração do valor do capital so-
cial, deve ser considerado no cálculo do resultado por ação do ano 
de ocorrência do evento, bem como obriga que a companhia refaça 
os cálculos do exercício imediatamente anterior para fins de com-
paração. 

 

2. Caso o desdobramento ocorra no início do exercício seguinte (e-
vento subsequente), por exemplo, em 27 de janeiro de 20X2, tal 
tratamento também deve ser adotado. 

 

3.  As emissões de ações que não envolvem o ingresso de novos re-
cursos devem receber tratamento similar ao aplicado no caso de 
desdobramento de ações, isto é, devem ser computadas como se ti-
vessem sido emitidas no início do período considerado para o cál-
culo do resultado por ação. 

 

Exemplo 2 - Cálculo do resultado por ação usando apenas ações 
ordinárias com alteração de quantidade de ações no período 
 

Referência: NBC TG 41, itens 19 a 21. 
 

Fatos: 
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A Companhia Beta apurou lucro líquido de $ 125.935 no exercício de 
20X1 e prejuízo líquido de $ 12.701 no exercício de 20X0 (valores em 
milhares). 
 
O capital subscrito e integralizado da companhia, em 31 de dezembro 
de 20X1, é dividido em 79.995.345 (78.921.345, em 31 de dezembro 
de 20X0) ações ordinárias nominativas e escriturais, sem valor nomi-
nal, todas com os mesmos direitos e vantagens (líquido das ações em 
tesouraria). 
 
Uma Assembleia Geral Extraordinária aprovou o aumento de capital 
de $ 1.800.000 com a emissão (em dinheiro) de 6.374.000 ações escri-
turais, todas nominativas e sem valor nominal.  A oferta pública de 
ações ocorreu em 19 de março de 20X0. 
 
O Conselho de Administração, na reunião realizada em 28 de junho de 
20X0, aprovou o programa de aquisição de ações ordinárias de emis-
são da companhia, para manutenção em tesouraria e posterior cance-
lamento ou alienação, sem redução do capital. 
 
Durante a sua vigência, a companhia adquiriu 5.300.000 ações ordiná-
rias de sua própria emissão, sendo 2.300.000 ações em 31 de julho de 
20X0 e 3.000.000 ações em 25 de marco de 20X1. 
 
O Conselho de Administração aprovou o encerramento do programa 
em 15 de abril de 20X1. Em Assembleia Geral Extraordinária realiza-
da em 20 de maio de 2009 foi aprovado o cancelamento dessas referi-
das ações. 
 
A companhia evidenciou a seguinte movimentação na quantidade de 
ações para os exercícios findos em 31 de dezembro de 20X1 e 20X0: 
 

Nota – Capital Social - Movimentação na quantidade de ações 

 Data 
Ações emiti-

das 
Ações em 
tesouraria 

Ações totais 
com os acio-

nistas 

Saldo no início do ano 1/1/20X0 78.921.345  - 78.921.345  

Emissão de novas ações 19/3/20X0 6.374.000  - 6.374.000  
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Compra de ações pró-
prias 

31/7/20X0 - (2.300.000) (2.300.000) 

Saldo no final do ano 31/12/20X0 85.295.345  (2.300.000) 82.995.345  

Emissão de novas ações 25/3/20X1 - (3.000.000) (3.000.000) 

Saldo no final do ano 31/12/20X1 85.295.345  (5.300.000) 79.995.345  
 

Memória de cálculo da média ponderada do número de ações: 
Exercício de 20X0: 
 

Data Quantidade de ações Número de dias - % Média ponderada de ações 
1/1/20X0 78.921.345  365 – 100% 78.921.345  
19/3/20X0 6.374.000  287 - 78,630%  5.011.885  
31/7/20X0 (2.300.000) 153 – 41,918% (964.110) 
  82.995.345    82.969.120  

 

Exercício de 20X1: 
 

Data Quantidade de 
 ações 

Numero de dias Média ponderada  
de ações 

1/1/20X1 82.995.345  365 – 100% 82.995.345  
25/3/20X1 (3.000.000) 281 – 76,986% (2.309.589) 

  79.995.345    80.685.756  
 

Memória de cálculo do resultado por ação: 
 

Ano Lucro (prejuízo) líquido do exercício em $ 
mil 

Quantidade de 
ações 

Resultado por 
ação 

20X1 $ 125.935   80.685.756 $ 1,561 
20X0 $ (12.701) 82.969.120 $ (0,153) 

 

Divulgação na Demonstração do Resultado:  
 
Demonstração do Resultado   
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 20X1 e 20X0  
(Valores expressos em milhares, exceto lucro por ação) 
    
  20X1 20X0 
Lucro (prejuízo) líquido do exercício $ 125.935  $ (12.701) 
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação  $ 1,561 $ (0,153) 
   

 

Divulgação em notas explicativas: 
 

Nota - Resultado por ação   
   
A tabela a seguir estabelece o cálculo do lucro (prejuízo) líquido por ação para os 
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exercícios findos em 31 de dezembro de 20X1 e 20X0 (em milhares, exceto valor 
por ação): 
   
Numerador 20X1 20X0 
Lucro (prejuízo) líquido do exercício $ 125.935 $ (12.701) 
   
Denominador   
Média ponderada do número de ações ordiná-
rias 80.685.756  82.969.120  
   
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação 
ordinária $ 1,561  $ (0,153) 
   

 

Comentários: 
 

1.  É fundamental divulgar, em nota explicativa, as informações ne-
cessárias para apuração da quantidade média de ações no período. 

2.  Deve-se considerar, para efeito do cálculo da quantidade média 
ponderada de ações, o número de dias corridos entre a data efetiva 
do evento e a data de encerramento do exercício social. 

3.  O resultado básico e diluído por ação podem ser divulgados em 
uma só linha quando forem iguais. 

4.  O resultado por ação deve ser apurado tanto nas situações de lucro 
quanto nos casos de prejuízo apurado no exercício. 

 

Exemplo 3 - Cálculo do resultado por ação usando ações ordiná-
rias e preferenciais com direitos diferentes 
 

Referência: NBC TG 41, itens 11, 13 e 14. 
 

Fatos: 
 

A Companhia Delta apurou lucro líquido, nos exercícios de 20X1 e 
20X0, nos montantes de $ 763.258 e $ 238.839, respectivamente (va-
lores em milhares). 
 

O capital subscrito e integralizado da companhia é composto de ações 
ordinárias e preferenciais nominativas e escriturais sem valor nominal. 
Para as ações preferenciais é assegurado o recebimento de dividendos, 
em dinheiro, 10% maior que o pago às ações ordinárias e a prioridade 
no reembolso, em caso de liquidação da companhia, sem prêmio, pelo 
valor patrimonial. 
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A companhia evidenciou as seguintes informações em notas explicativas: 
 
Nota 5 - Patrimônio líquido - Capital social  
   
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 
Capital total em ações 20X1 20X0 
 - Ordinárias 137.232.198  137.232.198  
 - Preferenciais 269.619.276  213.245.276  
 406.851.474  350.477.474  
   

 

Em Assembleia Geral Extraordinária aprovou o aumento de capital de 
$ 3.340.000 com a emissão (em dinheiro) de 56.374.000 ações prefe-
renciais escriturais, todas nominativas e sem valor nominal. A oferta 
pública de ações ocorreu em 30 de junho de 20X1. Não ocorreu alte-
ração na quantidade de ações no exercício de 20X0. 
 

Memória de cálculo da média ponderada do número de ações: 
 

Exercício de 20X1: 
 
 

Data 
Quantidade de ações  

preferenciais 
Número de dias Média ponderada de ações 

1/1/20X1 213.245.276  365 213.245.276  
30/6/20X1 56.374.000  184 28.418.674  

  269.619.276    241.663.950  

 
Memória de cálculo do número teórico de ações, conforme renta-
bilidade específica das ações preferenciais: 
 

Ano Quantidade média de ações 
preferenciais 

Fator de 
ajuste (*) 

Quant. média de ações prefe-
renciais ajustadas 

20X1 241.663.950  1,10  265.830.345  
20X0 213.245.276  1,10  234.569.804  
(*) Remuneração 10% acima das ações ordinárias.  

 
Memória de cálculo do resultado por ação: 
 

Ano 

Lucro líquido  
do exercício 

(a) em $ 
mil 

Quant. média de ações 
após ajuste 

(b) 

Resultado por 
 ação ordinária 

(*)  
(a/b=c) 

Resultado por ação 
preferencial  

(c x 1,1) 

20X1 $ 763.258  403.062.543 $ 1,894 $ 2,083 
20X0 $ 238.839  371.802.002 $ 0,642 $ 0,707 

(*) Em 20X1: 137.232.198 ações ordinárias e 265.830.345 ações preferenciais. Em 20X0: 137.232.198 
ações ordinárias e 234.569.804 ações preferenciais. 
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Lucro atribuível aos acionistas em $ mil Ano 
Ordinárias Preferenciais Total 

20X1 $ 259.869 $ 503.389 $ 763.258 
20X0 $ 88.156 $ 150.683 $ 238.839 

 
Divulgação na Demonstração do Resultado: 
 
Demonstração do Resultado 
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 20X1 e 20X0 
(Valores expressos em milhares, exceto lucro por ação) 
   
 20X1 20X0 
Lucro (prejuízo) líquido do exercício $ 763.258  $ 238.839  
   
Resultado básico e diluído por ação atribuído aos acionistas da companhia 
   por ação preferencial $ 2,083 $ 0,707  
   por ação ordinária $ 1,894 $ 0,642  
   

 

Divulgação em notas explicativas: (modelo padrão) 
 
Nota - Resultado por ação  
A tabela a seguir estabelece o cálculo de lucros por ação para os exercícios findos em 31 de 
dezembro de 20X1 e 20X0 (em milhares, exceto valor por ação): 
   
 Exercícios findos em 31 de dezembro 
Numerador 20X1 20X0 
Lucro líquido do exercício atribuído aos acionistas da companhia 
Lucro disponível aos acionistas 
preferenciais 

$ 503.389 $ 150.683 

Lucro disponível aos acionistas 
ordinários 

$ 259.869 $ 88.156 

 $ 763.258 $ 238.839  
   
Denominador (em milhares de ações) 
Média ponderada de número de 
ações preferenciais 

241.663.950            213.245.276 

Média ponderada de número de 
ações ordinárias 

137.232.198  137.232.198 

Total 378.896.148  350.477.474 
   
Resultado básico e diluído por ação 
 Ação preferencial $ 2,083  $ 0,707  
 Ação ordinária $ 1,894  $ 0,642  
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Divulgação em notas explicativas: (modelo alternativo) 
 
Nota - Resultado por ação  
A tabela a seguir estabelece o cálculo de lucros por ação para os exercícios findos 
em 31 de dezembro de 20X1 e 20X0 (em milhares, exceto valor por ação): 
   
 Exercícios findos em 31 de dezembro 
Numerador 20X1 20X0 
Lucro líquido do exercício 
disponível aos acionistas 

$ 763.258 $ 238.839 

   
Denominador   
Média ponderada do número de 
ações ordinárias 

137.232.198  137.232.198  

Média ponderada do número de 
ações preferenciais 

241.663.950  213.245.276  

Remuneração adicional das 
ações preferenciais (10%) 

1,10 1,10 

Média ponderada do número de 
ações preferenciais ajustadas 

265.830.345  234.569.804  

Denominador para lucros 
básicos por ação 

403.062.543  371.802.002  

   
Lucro básico e diluído por ação 
ordinária 

$ 1,894  $ 0,642  

10% - Ações preferenciais 1,10 1,10 
Lucro básico e diluído por ação 
preferencial 

$ 2,083  $ 0,707  

   
~ 
Comentários: 
 

1. O cálculo do resultado por ação deve ser apurado para cada grupo 
de classe e espécie de ações com as mesmas categorias. 

2.  O exemplo apresenta dois modelos básicos de notas explicativas, 
sendo recomendada a adoção do primeiro modelo para melhor vi-
sualização. 

3.  O resultado básico e diluído por ação podem ser divulgados em 
uma só linha quando forem iguais. 

4.  Destaca-se que os modelos de notas explicativas apresentadas no 
guia de implementação são apenas ilustrativos e devem ser ajusta-
dos às realidades da entidade, considerando as alternativas de for-
ma de demonstração do cálculo do resultado por ação. 
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Exemplo 4 - Cálculo do resultado por ação usando instrumentos 
de divida conversíveis e não conversíveis em ações 
 

Referência: NBC TG 41, itens 12, 15, 33, 34, 35 e 49 (ajustes no 
resultado e instrumentos conversíveis). 
 

Observação: Para fins didáticos, os exemplos a seguir apresentam 
apenas os cálculos do resultado por ação para um exercício. 
 

Fatos: 
(valores em milhares) 
 

A Companhia Gamma apurou lucro líquido no exercício de 20X1 no 
montante de $ 1.484.763. O lucro do exercício inclui o resultado nega-
tivo de operações descontinuadas no montante de $ 150.000. 
 

O capital subscrito e integralizado da companhia, em 31 de dezembro 
de 20X1, é dividido em 256.262.172 ações ordinárias e 108.649.976 
ações preferenciais. Não foi realizada nenhuma emissão ou recompra 
de ações no exercício. 
 

Para as ações preferenciais, é assegurado o recebimento de dividen-
dos, em dinheiro, 6% maior que o pago às ações ordinárias e a priori-
dade no reembolso, em caso de liquidação da companhia, sem prêmio, 
pelo valor patrimonial. 
 

A companhia também emitiu debêntures conversíveis em ações (sem ágio 
ou deságio), em 1º de janeiro de 20X1, no montante de $ 200 milhões, 
com rendimento de 9% ao ano. Foram emitidas 80 milhões de debêntu-
res, sendo cada bloco de 3 (três) debêntures conversíveis em 1 (uma) ação 
preferencial após dois anos ou em 2 (duas) ações preferenciais após 4 
anos (conversão, obrigatória em uma das duas datas, em ações preferen-
ciais com os mesmos benefícios das ações já existentes). 
 

Memória de cálculo do resultado básico por ação: 
 

1o Passo: Determinar o resultado líquido atribuível aos acionistas: 
 
  20X1 em $ mil 
Lucro líquido do exercício $ 1.484.763  
 (+) Perdas em operações descontinuadas  $ 150.000  
Lucro líquido atribuível aos acionistas da companhia $ 1.634.763  
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2o Passo: Calcular o número teórico de ações, conforme rentabili-
dade específica das ações preferenciais: 
 

Ano Quantidade média de ações 
preferenciais 

Fator de 
ajuste (*) 

Quant. média de ações 
preferenciais ajustadas 

20X1 108.649.976  1,06  115.168.975  
(*) Remuneração acima das ações ordinárias.  

 

3º Passo: Calcular o resultado básico por ação: 
 

Ano 
Lucro líquido do 

exercício  
(a) 

Quant. média de 
ações após ajuste1 

(b) 

Resultado por 
ação ordinária (a 

/ b = c) 

Resultado por 
ação preferencial  

(c x 1,06) 
20X1 $ 1.634.763  371.431.147 $ 4,401 $ 4,665 

 (1) Em 20X1: 256.262.172 ações ordinárias e 115.168.975 ações preferenciais = 371.431.147 
 

 Lucro atribuível aos acionistas em $ mil 
Ano Ordinárias Preferenciais Total 

20X1 $ 1.127.875 $ 506.888 $ 1.634.763 
 

Memória de cálculo do resultado diluído por ação: 
 

1o Passo: Determinar o resultado líquido atribuível aos acionistas: 
 
 

  20X1 em $ mil 
Lucro líquido do exercício $ 1.484.763  
 (+) Perdas em operações descontinuadas  $ 150.000  
 (+) Juros aos detentores de instrumentos conversí-
veis (*) 

$ 12.600  

Lucro líquido atribuível aos acionistas da companhia $ 1.647.363  
(*) Rendimento líquido de imposto de renda (alíquota de 30%, por exemplo) [$ 200 milhões x 9% x 0,7]. 

 
2o Passo: Calcular o número teórico de ações, conforme rentabili-
dade específica das ações preferenciais: 
 

Ano 
Quantidade média de ações 

preferenciais (**) 
Fator de ajuste 

(*) 

Quant. média  
de ações preferenciais  

ajustadas 
20X1 148.649.976  1,06  157.568.975  

 (*) Remuneração 6% acima das ações ordinárias. 
 (**) Inclui 40 milhões de ações decorrentes da diluição pela conversão de debêntures em ações (80 
milhões de ações / 2 (proporção de conversão)). 
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3o Passo: Calcular o resultado diluído por ação: 
 

Ano 

Lucro líquido  
do exercício 
ajustado I 

(a) em $ mil 

Quant. média  
de ações  

após ajuste 
 (b) 

Resultado por 
ação ordinária (1)  

(a/b=c) 

Resultado por  
ação preferencial 

 antes da alocação 
 específica 
 (c x 1,06) 

20X1 $ 1.634.763  413.831  $ 3,950 $ 4,187 
 (1) Em 20X1: 256.262.172 ações ordinárias e 157.568.975 ações preferenciais. 

 

 Lucro Atribuível aos acionistas em $ mil (exceto 
resultado por ação) 

 Ordinárias Preferenciais Total 
Lucro líquido do exercício ajusta-
do I 

 $ 1.012.316  $ 622.447  $ 1.634.763  

Juros aos detentores de instru-
mentos conversíveis 

  $ 12.600  $ 12.600  

Lucro líquido do exercício 
ajustado II 

$ 1.012.316  $ 635.047  $ 1.647.363  

Quantidade de ações 256.262.172  148.649.976   
Resultado diluído por ação $ 3,950  $ 4,272   

 
Divulgação na Demonstração do Resultado: 
 
Demonstração do Resultado 
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 20X1 
(Valores expressos em milhares, exceto lucro por ação) 
  
 20X1 
Lucro líquido do exercício $ 1.484.763  
  
Resultado básico por ação atribuído aos acionistas da companhia  
   por ação preferencial $ 4,665 
   por ação ordinária $ 4,401 
Resultado diluído por ação atribuído aos acionistas da companhia 
   por ação preferencial $ 4,272 
   por ação ordinária $ 3,950 
  

 
 

Divulgação em notas explicativas: 
 
Nota – Resultado por ação 
 
A tabela a seguir estabelece o cálculo de lucros por ação para o exercício findo em 
31 de dezembro de 20X1 (em milhares, exceto valor por ação): 
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Resultado básico por ação 

 

  Exercício findo em 31 de dezembro  
Lucro líquido atribuível aos acionistas da 
companhia 

20X1 

Lucro líquido do exercício $ 1.484.763  
 (+) Perdas em operações descontinuadas  $ 150.000  
Lucro líquido do período ajustado $ 1.634.763  
  
Numerador  
Lucro líquido do exercício atribuído aos acionistas da companhia 
Lucro disponível aos acionistas preferenciais $ 506.888 
Lucro disponível aos acionistas ordinários $ 1.127.875 
 $ 1.634.763 
  
Denominador (em milhares de ações) 
Média ponderada de número de ações preferen-
ciais 

108.649.976  

Média ponderada de número de ações ordinárias 256.262.172  
Total 364.912.148  
  
Resultado básico por ação 
 Ação preferencial $ 4,665  
 Ação ordinária $ 4,401  
  
Resultado diluído por ação:  
  Exercício findo em 31 de dezembro  
Lucro líquido atribuível aos acionistas da 
companhia 

20X1 

Lucro líquido do exercício $ 1.484.763  
 (+) Perdas em operações descontinuadas  $ 150.000  
 (+) Juros aos detentores de instrumentos con-
versíveis (9% ao ano) 

$ 12.600  

Lucro líquido do período ajustado $ 1.647.363  
  
Numerador  
Lucro líquido do exercício atribuído aos acionistas da companhia 
Lucro disponível aos acionistas preferenciais $ 635.047 
Lucro disponível aos acionistas ordinários $ 1.012.316 
 $ 1.647.363 
  
Denominador (em milhares de ações) 
Média ponderada de número de ações preferen-
ciais 

148.649.976  

Média ponderada de número de ações ordinárias 256.262.172  
Total 404.912.148  
  
Resultado diluído por ação 
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 Ação preferencial $ 4,272  
 Ação ordinária $ 3,950  
  

 

Comentários: 
 

1.  Se os resultados básico e diluído por ação forem diferentes, deve-
se efetuar a divulgação dos cálculos em notas explicativas de cada 
um deles separadamente. 

2.  O cálculo do resultado por ação deve ser apurado para cada grupo 
de classe e espécie de ações com as mesmas categorias. Caso as 
debêntures sejam convertidas em uma classe de debêntures com 
características específicas (especialmente em se tratando de remu-
neração), estas devem ser evidenciadas em linha específica na face 
das demonstrações contábeis e em notas explicativas. 

3.  Deve-se observar que o resultado do exercício deve ser ajustado 
em diversas situações específicas, por exemplo: resultado de ope-
rações descontinuadas. 

4.  No resultado por ação, os juros inerentes aos instrumentos utiliza-
dos na base de cálculo do resultado por ação são ajustados no re-
sultado líquido do exercício e alocados especificamente ao resulta-
do atribuível aos acionistas que têm direito aos referidos juros, nes-
te caso para as ações preferenciais. 

5.  No cálculo do resultado diluído por ação, deve-se utilizar a condi-
ção de conversão mais favorável para os novos acionistas. 

 

Exemplo 5 - Cálculo do resultado por ação usando opções de ações 
lançadas pela companhia 
 

Referência: NBC TG 41, itens 45 a 47. 
 

Observação: Para fins didáticos, os exemplos a seguir apresentam 
apenas os cálculos do resultado por ação para um exercício. 
 

Fatos: 
A Companhia Mega apurou lucro líquido no exercício de 20X1 no 
montante de $ 384.583 (valores em milhares). 
 

O capital subscrito e integralizado da companhia, em 31 de dezembro 
de 20X1, é dividido em 57.542.982 ações ordinárias e 9.800.000 ações 
preferenciais. 
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Para as ações preferenciais, é assegurado o recebimento de dividen-
dos, em dinheiro, 5% maior que o pago às ações ordinárias, e a priori-
dade no reembolso, em caso de liquidação da companhia, sem prêmio, 
pelo valor patrimonial. 
 

A companhia lançou opções de compra de 5.000.000 ações ordinárias 
(emissão de novas ações) ao preço de exercício de $ 6 por ação. O 
preço médio de mercado (valor justo) de uma ação ordinária durante o 
ano de 20X1 é de $ 8. 
 

Memória de cálculo do resultado básico por ação: 
 

1o Passo: Calcular o número teórico de ações, conforme rentabili-
dade específica das ações preferenciais: 
 

Ano Quantidade média de ações 
preferenciais 

Fator de 
ajuste (*) 

Quant. média de ações 
preferenciais ajustadas 

20X1 9.800.000  1,05  10.290.000  
 (*) Remuneração 5% acima das ações ordinárias.  

 

2o Passo: Calcular o resultado básico por ação: 
 

Ano 

Lucro 
líquido do 
exercício 
(a) em $ 

mil 

Quant. média de ações após 
ajuste1 (b) em $ mil 

Resultado por 
ação ordinária 

(a/b=c) 

Resultado por ação 
preferencial  
(c x 1,05) 

20X1 $ 384.583  67.833  $ 5,670 $ 5,953 
 (1) Em 20X1: 57.542.982 ações ordinárias e 10.290.000 ações preferenciais. 
 

Lucro atribuível aos acionistas em $ mil  
Ano Ordinárias Preferenciais Total 
20X1 $ 326.243  $ 58.340  $ 384.583  

 

Memória de cálculo do resultado diluído por ação: 
 

1o Passo: Calcular o número médio ponderado de ações que teri-
am sido emitidas ao preço médio de mercado: 
 

Ano 

Número médio 
ponderado de 

ações sob opções 
 ( a ) 

Preço de 
exercício para 

as ações 
sujeitas a 
opções - $  

(b) 

Preço médio de 
mercado de uma 

ação ordinária 
durante o ano $  

(c) 

Número médio 
ponderado de 

ações  
(a - a x b / c) 

20X1 5.000.000  $ 6,00  $ 8,00 1.250.000  
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2º Passo: Calcular o resultado diluído por ação: 
 

Ano 

Lucro líquido do  
exercício  

(a)  em $ 
mil 

Quant. média de 
ações após ajuste 

(b) em $ mil 

Resultado por  
ação ordiná-

ria1  
(a/b=c) 

Resultado por 
ação preferenci-

al (c x 1,05) 

20X1 $ 384.583  69.083  $ 5,567 $ 5,845 
 (1) Em 20X1: 58.792.982 (57.542.982 + 1.250.000) ações ordinárias e 10.290.000 ações preferenciais. 

Lucro atribuível aos acionistas em $ mil  
Ano Ordinárias Preferenciais Total 
20X1 $ 327.299 $ 57.284 $ 384.583 

 

Divulgação na Demonstração do Resultado: 
 
Demonstração do Resultado 
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 20X1 
(Valores expressos em milhares, exceto lucro por ação) 
  
 20X1 
Lucro líquido do exercício $ 384.583  
  
Resultado básico por ação atribuído aos acionistas da companhia 
   por ação preferencial $ 5,953 
   por ação ordinária $ 5,670 
Resultado diluído por ação atribuído aos acionistas da companhia 
   por ação preferencial            $ 5,567 
   por ação ordinária $ 5,845 
  

 

Divulgação em notas explicativas: 
 
Nota - Resultado por ação  
  
A tabela a seguir estabelece o cálculo de lucros por ação para o exercício findo em 
31 de dezembro de 20X1 (em milhares, exceto valor por ação): 
  
Resultado básico por ação  
 Exercício findo em 31 de dezembro  
  20X1  
Numerador  
Lucro líquido do exercício atribuído aos acionistas da companhia 
Lucro disponível aos acionistas preferenciais $ 58.340 
Lucro disponível aos acionistas ordinários $ 326.243 
 $ 384.583 
  
Denominador (em milhares de ações) 
Média ponderada de numero de ações prefe-
renciais 

9.800.000  
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Média ponderada de número de ações ordiná-
rias 

57.542.982  

Total 67.342.982  
  
Resultado básico por ação  
 Ação preferencial $ 5,953  
 Ação ordinária $ 5,670  
  
Resultado diluído por ação  
  Exercício findo em 31 de dezembro  
  20X1  
Numerador  
Lucro líquido do exercício atribuído aos acionistas da companhia 
Lucro disponível aos acionistas preferenciais $ 57.284  
Lucro disponível aos acionistas ordinárias $ 327.299  
 $ 384.583 
  
Denominador (em milhares de ações) 
Média ponderada de número de ações prefe-
renciais 

$ 9.800.000  

Média ponderada de número de ações ordiná-
rias 

$ 58.792.982  

Total $ 68.592.982  
  
Resultado diluído por ação  
 Ação preferencial $ 5,845 
Ação ordinária $ 5,567 
  

 

Comentários: 
 

1.  As ações potenciais devem ser tratadas como diluidoras quando, e 
somente quando, a sua conversão em ações possa diminuir o resul-
tado por ação ou possa aumentar o prejuízo por ação proveniente 
das operações continuadas. 

2.  As opções e os bônus de subscrição só têm efeito diluidor quando o 
preço médio de mercado das ações durante o período exceder o 
preço de exercício das opções e dos bônus. O resultado por ação 
anteriormente apresentado não é ajustado retroativamente para re-
fletir as alterações nos preços das ações. 

 
 
(1) Publicada no DOU, de 09-08-2010. 
(2) Redação dada pela NBC TG 41 (R1), publicada no DOU de 20-12-2013. 
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A Resolução CFC n.º 1.329/11 alterou a sigla e a numeração desta Norma de NBC T 19.40 para NBC 
TG 43 e de outras normas citadas: de NBC T 1 para NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL; de NBC T 
19.18 para NBC TG 13; de NBC T 19.27 para NBC TG 26 (R1); de NBC T 19.35 para NBC TG 35 (R1); 
de NBC T 19.36 para NBC TG 36 (R2); de NBC T 19.39 para NBC TG 37 (R2); de NBC T 19.41 para 
NBC TG 1000.  

 
 

RESOLUÇÃO CFC nº 1.315(1) 

de 09 de dezembro de 2010 
 
 

Aprova a NBC TG 43 – Adoção Inicial 
das NBC Ts Convergidas em 2009. 

 
 
O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercí-

cio de suas atribuições legais e regimentais, e com fundamento no 
disposto na alínea “f” do art. 6º do Decreto-Lei n.º 9.295-46, alterado 
pela Lei n.º 12.249-10, 

 
RESOLVE:  
 
Art. 1º Aprovar a NBC TG 43 – Adoção Inicial das NBC Ts 

Convergidas em 2009 que tem por base o Pronunciamento Técnico 
CPC 43 (R1) (IFRS 1 do IASB).  

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

aplicando-se aos exercícios encerrados a partir de dezembro de 2010, 
quando será revogada a Resolução CFC n.º 1.254-09, publicada no 
DOU, Seção I, de 24-12-09. 

 
Brasília, 9 de dezembro de 2010. 
 
Juarez Domingues Carneiro – Presidente 
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NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 
NBC TG 43 – ADOÇÃO INICIAL DAS NBC Ts 

CONVERGIDAS EM 2009 
 

Índice Item 
INTRODUÇÃO IN1 – IN15 
OBJETIVO 1 
ALCANCE 2 – 6 
PROCEDIMENTOS 7 – 12 

 

Introdução 
 

IN1. O processo de convergência às normas internacionais de 
contabilidade por parte das empresas brasileiras, buscada há muitos 
anos, passou a ser legalmente determinada, a partir da edição da Lei 
no. 11.638-07, às companhias abertas, e estendida às demais empresas 
brasileiras pelo esforço conjunto das entidades instituidoras do Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (ABRASCA, APIMEC, BM&FBO- 
VESPA, CFC, FIPECAFI e IBRACON), com o apoio das instituições 
que participam como membros convidados deste mesmo CPC (CVM, 
SUSEP, BACEN, RFB e mais recentemente FEBRABAN e CNI). 

 
IN2. Esse processo de convergência abrange duas etapas: a pri-

meira, desenvolvida em 2008, com a emissão por parte deste CFC de 
normas, interpretações e comunicados técnicos que culminaram com a 
edição da NBC TG 13 – Adoção Inicial da Lei nº. 11.638-07 e da Me-
dida Provisória nº. 449-08 e mais a NBC T 19.19 – Instrumentos Fi-
nanceiros: Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação. Foram todos 
aplicados já em 2008 por força da própria lei e da normatização de 
quase todos os órgãos reguladores contábeis brasileiros.  

 
IN3. A segunda etapa foi cumprida durante 2009 e início de 

2010, com a edição das NBC Ts dos Pronunciamentos Técnicos CPC 
15 a 41 (com exceção das NBC Ts dos CPC 34(*) e CPC 42(**)) e 
diversas Interpretações. Esses documentos emitidos em 2009 estão 
sendo sugeridos como de adoção obrigatória por parte dos órgãos 
reguladores que já se manifestaram quanto aos referidos documentos, 
para 2010, com efeito retroativo para 2009 para fins comparativos. 
Consequentemente, o ano de 2009 continuou regido ainda pelos do-
cumentos da primeira fase. 
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(*) O Pronunciamento Técnico CPC 34 – Exploração e Avaliação de Recursos 
Minerais não foi emitido, mesmo tendo ido à audiência pública, por não ser de aplica-
ção compulsória pelo IASB, já que não está completo com relação a todas as fases 
relativas à prospecção, exploração, avaliação e extração de minérios. 

 
(**) O Pronunciamento Técnico CPC 42 – Contabilidade e Evidenciação em 

Economia Altamente Inflacionária (IAS 29 do IASB) não foi emitido tendo em vista 
sua inaplicabilidade na situação brasileira atual e pela experiência brasileira anterior 
com a correção integral de demonstrações contábeis. Esta é mencionada nas normas 
que se referem à situação de alta inflação. Não obstante, é obrigatória a aplicação do 
conteúdo do IAS 29, com a técnica da correção integral, para as situações de investi-
das em países com alta inflação. 

 
IN4. Todos os documentos emitidos por este CFC estão totalmen-

te convergentes às normas internacionais de contabilidade emitidas 
pelo IASB – International Accounting Standards Board, com a única 
diferença de que algumas opções dadas por aquele organismo não 
foram aqui adotadas, tendo às vezes sido mantida apenas uma. É o 
caso da reavaliação de imobilizado, vedada por lei no Brasil atualmen-
te, ou da utilização de dois formatos para a demonstração do resultado 
abrangente, aqui estando admitido apenas um deles, etc. De qualquer 
forma, os documentos estão de tal forma redigidos que permitem, no 
entendimento deste CFC, que as demonstrações contábeis elaboradas 
sob seus critérios possam ser tomadas como estando totalmente de 
acordo com as normas do IASB, com as únicas exceções contidas no 
IN5 a seguir. 

 
IN5. A única exceção de caráter obrigatório/legal diz respeito às 

demonstrações contábeis individuais de entidade que tenha investi-
mento em controlada avaliado pelo método da equivalência patrimo-
nial. O IASB não reconhece esse tipo de demonstração, exigindo que, 
no caso da existência de controlada, a entidade elabore e divulgue, no 
lugar das demonstrações individuais, demonstrações consolidadas. O 
IASB admite demonstrações da investidora com investimento em 
controlada, mas desde que o investimento seja avaliado pelo valor 
justo ou mesmo pelo custo (ver NBC TG 35 – Demonstrações Separa-
das), e dá o nome a essas demonstrações de demonstrações separadas, 
tornando-as diferentes das demonstrações individuais. Nossa legisla-
ção societária, todavia, exige a apresentação dessas demonstrações 
individuais e este CFC as reconhece e por isso as inclui em seus do-
cumentos. O mesmo deve ser aplicado aos investimentos em empre-
endimentos controlados em conjunto. Outra exceção, esta de caráter 
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temporário para a entidade que optou por tal procedimento, é a manu-
tenção de saldo em conta do ativo diferido, procedimento esse permi-
tido pela NBC TG 13 – Adoção Inicial da Lei nº 11.638-07 e da Me-
dida Provisória nº 449-08, e que tem caráter de transição até a total 
amortização desses saldos. 

 
IN6. O fato de existirem exclusivamente essas exceções apenas 

para as demonstrações contábeis individuais faz com que as demons-
trações contábeis consolidadas sejam capazes de produzir demonstra-
ções totalmente conformes com as normas do IASB. 

 
IN7. Por outro lado, conforme contido na IN1 da NBC TG 37 – A-

doção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade, muitas socie-
dades brasileiras estão obrigadas a adotar, por exigência de diversos ór-
gãos reguladores contábeis brasileiros, a partir de 2010, as Normas Inter-
nacionais de Contabilidade emanadas do IASB – International Accoun-
ting Standards Board (International Financial Reporting Standards – 
IFRSs), em suas demonstrações contábeis consolidadas. 

 
IN8. Só que algumas dessas normas têm como consequência a-

justes retrospectivos. Por isso o IASB emitiu sua IFRS 1 First-time 
Adoption of International Financial Reporting Standards, cuja mais 
recente versão (Bound Volume 2010, que inclui emendas promovidas 
nas IFRSs até 31 de dezembro de 2009), tem o objetivo de regular a 
situação quando a entidade aplicar integralmente as Normas Interna-
cionais pela primeira vez. Por isso, para que se atendam às exigências 
dos órgãos reguladores de que as empresas a eles subordinadas apre-
sentem demonstrações consolidadas de acordo com as IFRSs, é neces-
sário que elas apliquem também o disposto nesse documento IFRS 1.  

 
IN9. Por isso o CFC emitiu a NBC TG 37, aplicável às demons-

trações consolidadas das entidades obrigadas por seus órgãos regula-
dores à emissão de demonstrações contábeis consolidadas de acordo 
com as normas internacionais de contabilidade a partir de 2010. Para a 
emissão dessa Norma foi tomada como base a IFRS 1, de forma que 
as demonstrações consolidadas possam ser declaradas pela adminis-
tração da sociedade como estando conformes com as Normas Interna-
cionais de Contabilidade como emitidas pelo IASB (denominadas 
simplesmente de IFRSs). 
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IN10. A necessidade da emissão desses documentos sobre a ado-
ção inicial das IFRSs se deve ao fato de muitas das normas internacio-
nais mudarem as práticas contábeis a partir de certa data, o que impli-
caria, em muitos casos, em se voltar a datas de há já muito tempo. Por 
isso a IFRS 1 procura simplificar determinadas adoções iniciais, de-
terminando quais os procedimentos que têm efeitos obrigatórios ape-
nas prospectivamente a partir da adoção inicial e quais os que têm 
efeitos retrospectivos e até quando. A NBC TG 37 seguiu a mesma 
orientação e ainda simplificou certos procedimentos quando de opções 
dadas pelo IASB. Assim, a adoção da NBC TG 37 objetivou que as 
demonstrações consolidadas brasileiras possam ser consideradas como 
estando de acordo com as IFRSs conforme emitidas pelo IASB. 

 
IN11. Por outro lado, para que as demonstrações consolidadas pa-

ra fins de atendimento à legislação societária brasileira, bem como as 
demonstrações separadas e as individuais (estas com as exceções cita-
das no IN5 acima), possam, no seu conjunto, ser declaradas como 
estando de acordo com as normas internacionais de contabilidade, é 
necessário que os mesmos requisitos contidos na IFRS 1 sejam adota-
dos nas demonstrações separadas e individuais.  

 
IN12. É totalmente indesejável, por razões de custos e de infor-

mação aos usuários externos, que se tenham dois conjuntos de de-
monstrações com critérios contábeis distintos e com resultados líqui-
dos e patrimônios líquidos diferentes. Assim, o que esta Norma faz é 
procurar exatamente essa harmonização. Com isso, faz com que se 
efetuem os ajustes necessários nas demonstrações contábeis individu-
ais das empresas brasileiras de tal forma que elas produzam, quando 
consolidadas, os mesmos valores de ativos, passivos, patrimônio lí-
quido e resultado que a consolidação elaborada conforme as IFRSs e a 
NBC TG 37 (com as exceções antes comentadas do ativo diferido e do 
investimento em controlada e em controlada em conjunto no balanço 
individual). Para isso, basta transpor-se às demonstrações contábeis 
individuais os ajustes efetuados para a adoção das IFRSs nas demons-
trações contábeis consolidadas de acordo com a NBC TG 37 – Ado-
ção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade. Daí a emissão 
desta Norma dirigida às demonstrações individuais e separadas. Esses 
ajustes incluem, ainda, aqueles decorrentes da adoção antecipada das 
IFRS nas demonstrações consolidadas. 
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IN13. O CFC torna público seu compromisso de emitir novos do-
cumentos (normas, interpretações e comunicados técnicos) assim que 
emitidos pelo IASB, no sentido de manter as práticas contábeis brasi-
leiras totalmente conforme as normas internacionais para fim da ela-
boração e apresentação das demonstrações contábeis individuais das 
empresas brasileiras (com a exceção comentada até que legalmente 
seja possível a convergência completa ou até que exista mudança por 
parte do IASB). 

 
IN14. O CFC lembra também que, no caso das pequenas e mé-

dias empresas que adotarem a NBC TG 1000 – Contabilidade para 
Pequenas e Médias Empresas, os procedimentos para sua adoção ini-
cial estão contidos naquela mesma norma especial. E lembra ainda 
que as empresas que seguirem a NBC TG 1000 não podem afirmar 
estarem de acordo com as IFRSs, sendo necessário afirmarem estarem 
de acordo com a NBC TG 1000 e, se cumpridos todos os requisitos, 
de acordo com a IFRS para Pequenas e Médias Empresas. 

 
IN15. Finalmente, este CFC relembra o conteúdo da NBC TG 

ESTRUTURA CONCEITUAL– Estrutura Conceitual para a Elabora-
ção e Apresentação das Demonstrações Contábeis e da NBC TG 26 – 
Apresentação das Demonstrações Contábeis. Eles correspondem ao 
contido nos documentos do IASB Framework for the Preparation and 
Presentation of Financial Statements e IAS 1 – Presentation of Fi-
nancial Statements, nos quais é expressa e repetidamente exigida a 
contínua obediência da prevalência da essência sobre a forma. E isso a 
ponto de, caso a adoção de qualquer norma, interpretação ou comuni-
cado técnico provoque deformação das demonstrações contábeis de tal 
maneira que a efetiva realidade não seja devidamente apresentada, 
deve a entidade não aplicar esse documento, no seu todo ou em parte, 
substituindo-o pelo procedimento julgado mais apropriado à situação 
para que as demonstrações contábeis atinjam seu objetivo. Os proce-
dimentos, inclusive de fundamentação e evidenciação, relativos a essa 
situação que se espera seja extremamente rara, devem ser devidamente 
divulgados como citado no item 19 da NBC TG 26. 
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Objetivo 
 
1. O objetivo desta Norma é fornecer as diretrizes necessárias pa-

ra que as demonstrações contábeis de uma entidade que estejam de 
acordo com as normas, interpretações e comunicados técnicos do 
CFC, e as divulgações contábeis intermediárias para os períodos par-
ciais cobertos por essas demonstrações contábeis possam ser declara-
das, com as exceções do contido nos itens 4 e 5, como estando con-
formes com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo 
IASB – International Accounting Standards Board (IFRSs). 

 
Alcance 
 
2. A entidade deve aplicar esta Norma às primeiras demonstra-

ções contábeis consolidadas, individuais e separadas elaboradas a 
partir das datas determinadas pelos órgãos reguladores contábeis bra-
sileiros. 

 
3. As demonstrações subsequentes devem dar continuidade às 

práticas dessas demonstrações iniciais até que normas, interpretações 
ou comunicados técnicos deste CFC provoquem modificações. 

 
4. As demonstrações contábeis individuais de entidades com in-

vestimento em controlada ou empreendimento controlado em conjunto 
avaliado pela equivalência patrimonial de acordo com o exigido pela 
legislação brasileira vigente não são consideradas, com esse método 
de avaliação, como estando conformes com as normas internacionais 
de contabilidade.  

 
5. A manutenção pela entidade de saldo no ativo diferido, nos 

termos da NBC TG 13, é permitida pela legislação contábil brasileira 
vigente, todavia, não está em conformidade com as normas interna-
cionais de contabilidade, ocasionando diferenças entre os resultados e 
patrimônio conforme as normas do CFC e as IFRSs. Este CFC enten-
de que a permissão de manutenção do saldo do ativo diferido existente 
quando da adoção das modificações da Lei nº. 11.638-07 e MP nº. 
449-08, prevista na NBC TG 13, atinge apenas as demonstrações con-
tábeis individuais, haja vista que essa permissão não foi acolhida pela 
NBC TG 36 – Demonstrações Consolidadas e, devido ao objetivo 
deste CFC de que as demonstrações consolidadas brasileiras possam 
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ser consideradas como estando de acordo com as IFRSs conforme 
emitidas pelo IASB. Assim, o efeito da manutenção desses saldos (de 
ativos diferidos) deve ser totalmente eliminado nas demonstrações con-
solidadas para que se alcance a plena convergência com as normas in-
ternacionais nessas demonstrações consolidadas. Este tratamento ex-
cepcional não deve ser utilizado por analogia em outras situações. 

 
5A. A manutenção pela entidade de saldo em reserva de capital 

decorrente de prêmio na emissão de debêntures e de doação ou sub-
venção para investimentos, quando da adoção da Lei nº. 11.638-07 e 
da Medida Provisória nº. 449-08 (convertida na Lei no 11.941-09), nos 
termos da NBC TG 13, também é permitida pela legislação contábil 
brasileira vigente. A simples manutenção desses saldos de contas de 
reservas no patrimônio líquido da entidade não gera, necessariamente, 
diferenças de prática contábil entre as normas do CFC e as IFRS. To-
davia, esse procedimento, em certos casos, pode ocasionar diferenças 
entre os resultados do período e os patrimônios líquidos conforme as 
normas do CFC e as IFRSs. Também nesses casos o entendimento 
deste CFC é que devem ser feitos os devidos ajustes nas demonstra-
ções individuais e consolidadas conforme as normas para que sejam 
eliminadas quaisquer diferenças em relação às demonstrações conso-
lidadas em IFRS.  

 
6. As exceções citadas nos itens 4 e 5 desta Norma e no item 34A 

da NBC TG 37 – Adoção Inicial das Normas Internacionais de Conta-
bilidade são as únicas divergências admitidas entre as demonstrações 
elaboradas até este momento com obediência aos documentos emiti-
dos por este CFC e as normas internacionais de contabilidade. 

 
Procedimentos 
 
7. A entidade deve, primeiramente, fazer a aplicação da NBC TG 

37 – Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade às 
suas demonstrações consolidadas quando adotar tais normas interna-
cionais pela primeira vez. Sugere-se que inclusive as entidades que 
não são requeridas a adotar as normas internacionais de contabilidade 
também assim procedam, tendo em vista o objetivo mencionado no 
item 1 desta Norma. 
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8. A seguir, a entidade deve transpor, para suas demonstrações in-
dividuais, todos os ajustes que forem necessários, ou pelos quais optar, 
na aplicação da NBC TG 37, de forma a obter o mesmo patrimônio 
líquido em ambos os balanços patrimoniais, consolidado e individual, 
observado o item 6 desta Norma. Para isso, pode ser necessário promo-
ver os ajustes contábeis em seus investimentos em controladas e em 
empreendimentos controlados em conjunto, de tal forma que a aplica-
ção da equivalência patrimonial sobre eles promova essa igualdade de 
patrimônios líquidos. Adicionalmente, devem ser eliminadas, por meio 
de ajustes nas demonstrações individuais, as diferenças eventualmente 
existentes entre essas demonstrações e as demonstrações consolidadas, 
em função da adoção antecipada das IFRS no consolidado. 

 
9. Se algum procedimento for impraticável de ser aplicado e cau-

sar diferença entre os dois patrimônios líquidos de que trata o item 8, 
esse fato deve ser evidenciado, com sua divulgação e os motivos do 
impedimento da igualdade que se procura. 

 
10. As demonstrações contábeis individuais subsequentes devem 

obedecer a todos os requisitos necessários para que as demonstrações 
consolidadas a partir delas possam ser declaradas como estando con-
formes com as normas internacionais de contabilidade.  

 
11. Como consequência do contido no item anterior, à exceção do 

item 6, não é admitida demonstração contábil consolidada com resul-
tado e patrimônio líquido diferentes, ou outros elementos ou contas 
não modificáveis pelo processo de consolidação por valores diferentes 
dos contidos nas demonstrações individuais da controladora. Assim, 
os mesmos critérios de reconhecimento e mensuração precisam ser 
utilizados em ambos os conjuntos de demonstrações contábeis, e na 
mesma data de transição em que as IFRS forem adotadas, devendo ser 
feitos os ajustes necessários nas demonstrações individuais. 

 
12. As demonstrações contábeis separadas eventualmente apresenta-

das por opção da entidade devem também ser elaboradas a partir das de-
monstrações individuais, admitidos como ajustes unicamente os determi-
nados pela modificação do método de avaliação dos investimentos em 
controladas, coligadas e empreendimentos controlados em conjunto. 
 
(1) Publicada no DOU, de 17-12-2010. 
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NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE 
NBC TG 44, de 19 de abril de 2013(1) (2) 

 
 

Dispõe sobre demonstrações combinadas. 
 
 

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercí-
cio de suas atribuições legais e regimentais e com fundamento no dis-
posto na alínea "f" do art. 6º do Decreto-Lei n.º 9.295-46, alterado 
pela Lei n.º 12.249-10, faz saber que foi aprovada em seu Plenário, a 
seguinte Norma Brasileira de Contabilidade - NBC: 

 
Objetivo e alcance 
 
1. O objetivo desta Norma é orientar quanto aos critérios para e-

laboração, às circunstâncias envolvidas e à forma da apresentação de 
demonstrações contábeis combinadas de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil, assim como esclarecer o seu significado. 

 
Definições, forma e conteúdo das demonstrações combinadas 
Demonstrações combinadas 
 
2. Demonstrações contábeis combinadas representam um único 

conjunto de demonstrações contábeis de entidades que estão sob con-
trole comum. 

 
3. A entidade que controle uma ou mais entidades e elabore relató-

rios contábeis-financeiros deve apresentar demonstrações contábeis con-
solidadas. No entanto, nem todas as entidades controladoras elaboram 
relatórios financeiros. Por exemplo, a entidade controladora pode ser um 
indivíduo ou grupo de indivíduos, tal como uma família. Se esse for o 
caso, demonstrações contábeis combinadas podem fornecer informação 
importante sobre entidades sob controle comum, como um grupo. 
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Objetivo das demonstrações combinadas 
 
4. As demonstrações combinadas são elaboradas com o objetivo de 

apresentar as informações contábeis como se as diversas entidades sob 
controle comum fossem apenas uma única entidade, considerando os 
mesmos procedimentos utilizados quando da elaboração de demonstra-
ções contábeis consolidadas. A diferença básica é que demonstrações 
consolidadas são elaboradas para a controladora e incluem as demons-
trações de suas controladas e das entidades em que assume a maioria 
dos riscos e benefícios, enquanto nas demonstrações combinadas não há 
uma controladora, mas um grupo de entidades sob controle comum. A 
administração deve exercer seu julgamento na determinação das entida-
des sob controle comum a serem combinadas, bem como o propósito 
dessas demonstrações contábeis combinadas. Caso existam outras enti-
dades no grupo de empresas sob controle comum que não tenham sido 
combinadas, a administração deve esclarecer as razões que determina-
ram a inclusão das entidades que foram combinadas. 

 
5. Como as demonstrações combinadas representam o conjunto 

de determinadas entidades e não uma entidade controladora e suas 
controladas, há sempre necessidade de identificar a quem pertencem 
referidas entidades. Assim, se as demonstrações combinadas se referi-
rem a: 

(a) um grupo de entidades sob controle comum que ainda não te-
nha passado por processo de reestruturação societária, como é o caso 
da criação de uma holding pertencente, por exemplo, a uma pessoa 
física ou conjunto de pessoas físicas, essas demonstrações combinadas 
devem ser referidas como "Entidades do Grupo Econômico XXX" 
definindo essa identificação; 

(b) um grupo de entidades após processo de reestruturação socie-
tária, em que já tenha sido constituída uma holding, ou uma das enti-
dades tenha passado a deter o controle societário de uma ou várias 
entidades, mas ainda reste outra ou restem outras entidades sob con-
trole comum, referidas demonstrações contábeis podem se referir às 
informações contábeis combinadas da "Entidade YYY". 

 
6. Demonstrações contábeis combinadas não podem ser confun-

didas com informações financeiras pro forma. Enquanto as informa-
ções financeiras pro forma objetivam demonstrar como as informa-
ções contábeis históricas teriam sido afetadas caso uma transação em 
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particular tivesse sido concluída em um momento anterior (como, por 
exemplo, combinações de negócios), as demonstrações contábeis 
combinadas são elaboradas com o objetivo de apresentar as informa-
ções como se as diversas entidades que estão sob controle comum 
fossem apenas uma única entidade, conservando-se, todavia, as opera-
ções históricas efetivamente ocorridas. Informações financeiras pro 
forma estão tratadas no CTG 06, emitido por este CFC. 

 

Controle comum 
 

7. O controle comum existe entre entidades distintas quando o 
controlador (pessoa(s) física(s) ou jurídica(s)), direta ou indiretamen-
te, tem o poder sobre a investida (ver itens 10 a 14 da NBC TG 36), 
está exposto a, ou detém direitos sobre, retornos variáveis decorrentes 
de seu envolvimento com a investida (ver itens 15 e 16 da NBC TG 
36) e tem a capacidade de utilizar o seu poder sobre a investida para 
afetar o valor de seus retornos (ver itens 17 e 18 da NBC TG 36). 

 

8. Na determinação da existência de controle deve-se utilizar a 
definição de controle prevista nos itens 5 a 19 da NBC TG 36 - De-
monstrações Consolidadas, bem como as demais orientações contidas 
na mesma Norma. 

 

Forma e conteúdo 
 

9. As demonstrações combinadas diferem das demonstrações 
consolidadas, pois nestas últimas, como definido na NBC TG 36, a 
entidade controladora deve possuir participação societária, direta ou 
indireta, nas suas controladas ou assumir a maioria dos riscos e bene-
fícios daquelas entidades. 

 

10. As demonstrações combinadas devem ser elaboradas, no que 
for pertinente, de acordo com os conceitos e técnicas aplicáveis para a 
consolidação de demonstrações contábeis. Em resumo, as demonstra-
ções combinadas representam a soma de demonstrações individuais, 
com a eliminação de saldos e transações entre as entidades combinadas, 
bem como dos ajustes decorrentes de eventuais resultados ainda não 
realizados entre essas entidades, e do alinhamento de práticas contábeis. 

 

11. As demonstrações combinadas devem abranger todas as de-
monstrações contábeis exigidas pela NBC TG 26 – Apresentação das 
Demonstrações Contábeis de forma comparativa; a saber: balanço patri-
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monial, demonstração do resultado, demonstração do resultado abrangen-
te, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos 
fluxos de caixa e demonstração do valor adicionado (este último quando 
aplicável), acompanhadas de notas explicativas. Essas demonstrações 
combinadas devem ser apresentadas no formato e de acordo com as nor-
mas, as interpretações e os comunicados técnicos do CFC. 

 
12. Em notas explicativas às demonstrações combinadas, devem 

ser divulgadas todas as informações requeridas quando da elaboração 
de demonstrações contábeis consolidadas, de acordo com a NBC TG 
36. Adicionalmente, em notas explicativas devem ser incluídos: 

(a) breve descrição do contexto operacional de cada entidade 
combinada; 

(b) os percentuais de participação da entidade ou das pessoas físi-
cas que detêm o controle sobre cada entidade incluída nas demonstra-
ções combinadas; 

(c) justificativa do propósito da apresentação das demonstrações 
combinadas; 

(d) as razões que determinaram a inclusão das entidades incluídas 
nas demonstrações combinadas, caso existam outras entidades sob 
controle comum que não tenham sido combinadas; 

(e) divulgação de cada uma das entidades incluídas nas demons-
trações combinadas, do valor total dos ativos, do patrimônio líquido, 
do lucro (prejuízo) líquido e de outros resultados abrangentes e do 
total das eliminações, caso necessário; 

(f) esclarecimento de que as demonstrações combinadas estão 
sendo apresentadas apenas para fornecimento de análises adicionais a 
terceiros e que não representam as demonstrações contábeis indivi- 
duais ou consolidadas de uma pessoa jurídica e suas controladas; 

(g) esclarecimento de que as demonstrações combinadas não de-
vem ser tomadas por base para fins de cálculo dos dividendos, de im-
postos ou para quaisquer outros fins societários ou estatutários. 

 
Circunstâncias em que são apresentadas as 
demonstrações combinadas 
 
13. Em determinadas situações, entidades são economicamente 

unidas por estarem sob controle comum. Nesses casos, a apresentação 
das demonstrações combinadas tem um significado mais representati-
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vo do que a apresentação das demonstrações contábeis individuais de 
cada entidade. 

 

14. A apresentação das demonstrações combinadas não substitui 
a necessidade de divulgação de demonstrações contábeis individuais 
e/ou consolidadas para órgãos reguladores e/ou para o público con-
forme requerido pelas respectivas legislações aplicáveis. 

 

Instruções para elaboração 
 
15. A elaboração e a divulgação das demonstrações combinadas 

devem observar o requerido em todas as normas, as interpretações e os 
comunicados técnicos do CFC, especialmente a NBC TG 36. 

 

16. No caso de as demonstrações combinadas incluírem entidades 
adquiridas ou vendidas durante o exercício/período, as demonstrações 
combinadas do resultado, do resultado abrangente, dos fluxos de caixa 
e do valor adicionado, quando aplicável, devem compreender as ope-
rações dessas entidades apenas para o período em que as entidades 
estejam sob controle comum. Considerando ainda essa mesma situa-
ção, o primeiro balanço patrimonial combinado é o da data de aquisi-
ção da condição de controle comum, e o último, o da data da perda 
dessa condição de controle comum. 

 

17. Entretanto, caso não tenham sido apresentadas demonstrações 
combinadas para períodos ou datas anteriores para um grupo de entidades 
sob controle comum, e por causa de um processo de reestruturação e 
reorganização societária alguma(s) entidade(s) não esteja(m) mais sob 
controle comum, podem ser elaboradas demonstrações contábeis combi-
nadas incluindo somente aquelas entidades que permanecem ou que irão 
permanecer com o mesmo grupo de controle comum. Evidenciação espe-
cial sobre essa situação precisa ser provida por meio de nota explicativa 
das demonstrações combinadas. 

 

Demonstrações combinadas quando existem entidades 
com controle compartilhado 
 

18. Em linha com a NBC TG 19 - Negócios em Conjunto (Joint 
Arrangements), devem também ser incluídas, com o reconhecimento 
dos interesses nos ativos, passivos, receitas e despesas, nas demons-
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trações combinadas, as demonstrações das operações controladas em 
conjunto pelo grupo de entidades sob controle comum. 

 
Demonstrações combinadas pro forma 
 
19. A elaboração e apresentação de informações pro forma, a par-

tir de demonstrações contábeis combinadas pro forma, é permitida 
desde que tais informações pro forma atendam integralmente os pre-
ceitos do Comunicado Técnico CTG 06 - Apresentação de Informa-
ções Financeiras Pro Forma. 

 
Vigência 
 
20. Esta Norma entre em vigor na data de sua publicação. 
 
Juarez Domingues Carneiro 
Presidente do CFC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Publicada no DOU de 26-06-2013. 
(2) A Resolução CFC nº 1.442, de 19-04-2013, estabeleceu novo critério para elabo-
ração de atos normativos. 
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NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 
NBC TG 45 (R2) – DIVULGAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES EM 

OUTRAS ENTIDADES 
 
Índice Item 
OBJETIVO 1 – 4 
ATINGINDO O OBJETIVO 2 – 4 
ALCANCE 5 – 6 
JULGAMENTOS E PREMISSAS SIGNIFICATIVOS 7 – 9 
PARTICIPAÇÃO EM CONTROLADA 10 – 19 
Participação de não controladores nas atividades e nos fluxos de caixa do grupo 
econômico 

12 

Natureza e extensão de restrições significativas 13 
Natureza dos riscos associados às participações de entidade em entidades 
estruturadas consolidadas 

14 – 17 

Mudança na participação societária de controladora em controlada que não 
resulta na perda de controle 

18 

Perda de controle de controlada durante o período de reporte 19 
PARTICIPAÇÃO EM NEGÓCIOS EM CONJUNTO E EM COLIGADAS 20 – 23 
Natureza, extensão e efeitos financeiros das participações da entidade em 
negócios em conjunto e em coligadas 

21 – 22 

Riscos associados às participações da entidade em empreendimentos controla-
dos em conjunto (joint ventures) e em coligadas 

23 

PARTICIPAÇÃO EM ENTIDADES ESTRUTURADAS NÃO CONSOLIDADAS 24 – 31 
Natureza das participações 26 – 28 
Natureza dos riscos 29 – 31 
APÊNDICE A – DEFINIÇÃO DE TERMOS  
APÊNDICE B – GUIA DE APLICAÇÃO  

 

Objetivo 
 

1. O objetivo desta Norma é exigir que a entidade divulgue in-
formações que permitam aos usuários de suas demonstrações contá-
beis avaliar: 

(a) a natureza de suas participações em outras entidades e os ris-
cos associados a tais participações; e 

(b) os efeitos dessas participações sobre a sua posição financeira, 
seu desempenho financeiro e seus fluxos de caixa. 

 

Atingindo o objetivo 
 

2. Para atingir o objetivo do item 1, a entidade deve divulgar: 
(a) os julgamentos usados e as premissas significativas conside-

radas para determinar: 
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(i) a natureza de sua participação em outra entidade ou ne-
gócio; 

(ii) o tipo de negócio em conjunto no qual ela possui parti-
cipação 

(itens 7 a 9); 
(iii) que ela atende a definição de entidade de investimento, 

se aplicável (item 9A); e (2) 

 

(b) as informações sobre suas participações em: 
(i) controladas (itens 10 a 19); 
(ii)  negócios em conjunto e coligadas (itens 20 a 23); e 
(iii) entidades estruturadas que não são controladas pela en-

tidade (entidades estruturadas não consolidadas) (itens 24 a 31). 
 

3. Se as divulgações exigidas por esta Norma, juntamente com as 
divulgações exigidas por outras normas, interpretações e comunicados 
técnicos do CFC, não atingirem o objetivo do item 1, a entidade deve 
divulgar quaisquer informações adicionais necessárias para atingir 
esse objetivo. 

 

4. A entidade deve considerar o nível de detalhe necessário para 
atingir o objetivo de divulgação e a ênfase que deve ser dada a cada 
uma das exigências desta Norma. Ela deve agregar ou desagregar di-
vulgações de modo que informações úteis não sejam obscurecidas, 
seja pela inclusão de grande quantidade de detalhes insignificantes ou 
pela agregação de itens que possuem características diferentes (ver 
itens B2 a B6). 

 

Alcance 
 

5. Esta Norma deve ser aplicada por entidade que tenha partici-
pação em quaisquer das seguintes situações: 

(a) controladas; 
(b) negócios em conjunto (ou seja, operações em conjunto ou em-

preendimentos controlados em conjunto (joint ventures)); 
(c) coligadas; 
(d) entidades estruturadas não consolidadas. 
 

6. Esta Norma não se aplica a: 
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(a) planos de benefícios pós-emprego ou outros planos de benefí-
cios de longo prazo a empregados aos quais se aplique a NBC TG 33 
– Benefícios a Empregados; 

b) demonstrações separadas de entidade às quais se aplique a 
NBC TG 35 – Demonstrações Separadas. Contudo: (3) 

(i)  se a entidade tiver participações em entidades estrutu-
radas não consolidadas e elaborar demonstrações separadas co-
mo suas únicas demonstrações contábeis, ela deve aplicar os re-
quisitos dos itens 24 a 31 ao elaborar essas demonstrações sepa-
radas; (3) 

(ii) a entidade de investimento que elaborar demonstrações 
contábeis em que todas as suas controladas são mensuradas ao 
valor justo por meio do resultado, de acordo com o item 31 da 
NBC TG 36, deve apresentar as divulgações relativas a entidades 
de investimento exigidas por esta norma; (3) 

(c) participação detida por entidade que tenha participação em 
negócio em conjunto, mas que não tenha o controle conjunto desse 
negócio em conjunto, a menos que sua participação resulte em influ-
ência significativa sobre o acordo ou constitua participação em enti-
dade estruturada; 

(d) participação em outra entidade que seja contabilizada de acor-
do com a NBC TG 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e 
Mensuração. Contudo, a entidade deve aplicar esta Norma: 

(i) quando essa participação for uma participação em coli-
gada ou em empreendimento controlado em conjunto (joint ven-
ture) que, de acordo com a NBC TG 18 – Investimento em Coli-
gada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Con-
junto, seja mensurada ao valor justo por meio do resultado; ou 

(ii) quando essa participação for uma participação em enti-
dade estruturada não consolidada. 
 

Julgamentos e premissas significativos 
 

7. A entidade deve divulgar informações sobre julgamentos e 
premissas significativos que fez (e mudanças a esses julgamentos e 
premissas) ao determinar: 
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(d) que tem o controle de outra entidade, ou seja, uma investida, 
conforme descrito nos itens 5 e 6 da NBC TG 36 – Demonstrações 
Consolidadas; 

(e) que possui o controle conjunto de negócio ou influência signi-
ficativa sobre outra entidade; e 

(f) o tipo de negócio em conjunto (ou seja, operação em conjunto 
(joint operation) ou empreendimento controlado em conjunto (joint 
venture)) quando o negócio tiver sido estruturado por meio de veículo 
separado. 

 

8. Os julgamentos e premissas significativos divulgados de acor-
do com o item 7 incluem aqueles adotados pela entidade quando as 
mudanças nos fatos e circunstâncias são tais que a conclusão sobre se 
ela tem controle, controle conjunto ou influência significativa se mo-
difica durante o período de reporte. 

 

9. Para dar cumprimento ao item 7, a entidade deve divulgar, por 
exemplo, julgamentos e premissas significativos adotados ao determi-
nar se: 

(a) ela não controla outra entidade, mesmo que detenha mais do 
que a metade dos direitos de voto da outra entidade; 

(b) ela controla outra entidade, mesmo que detenha menos do que 
a metade dos direitos de voto da outra entidade; 

(c) ela é agente ou principal (ver itens 58 a 72 da NBC TG 36); 

(d) ela não tem influência significativa, mesmo que detenha 20% 
ou mais dos direitos de voto de outra entidade; 

(e) ela tem influência significativa, mesmo que detenha menos de 
20% dos direitos de voto de outra entidade. 

 

Condição de entidade de investimento 
 

9A. Quando a controladora se qualificar como sendo entidade de 
investimento de acordo com o item 27 da NBC TG 36, a entidade de 
investimento deve divulgar informações sobre julgamentos e premis-
sas significativos que adotou ao determinar que é entidade de investi-
mento. Se a entidade de investimento não tiver uma ou mais das ca-
racterísticas típicas de entidade de investimento (ver item 28 da NBC 
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TG 36), ela deve divulgar as suas razões para concluir que ainda assim 
é definida como entidade de investimento. (2) 

 

9B. Quando se tornar ou deixar de ser entidade de investimento, a 
entidade deve divulgar a mudança da condição de entidade de inves-
timento e as razões para a mudança. Além disso, a entidade que se 
tornar entidade de investimento deve divulgar o efeito da mudança de 
condição sobre as demonstrações contábeis para o período apresenta-
do, incluindo: 

(a) o valor justo total, na data da mudança de condição, das con-
troladas que deixaram de ser consolidadas; 

(b) o ganho ou a perda total, se houver, calculado de acordo com 
o item B101 da NBC TG 36; e 

(c) a rubrica da demonstração do resultado nas quais o ganho ou a 
perda for reconhecida (se não apresentada separadamente). (2) 

 

Participação em controlada 
 

10. A entidade deve divulgar informações que possibilitem aos 
usuários de suas demonstrações consolidadas: 

(a) compreender: 
(i) a composição do grupo econômico; e 
(ii) a participação de sócios não controladores nas ativida-

des e fluxos de caixa do grupo econômico (ver item 12); e 
(b) avaliar: 

(i) a natureza e a extensão de restrições significativas sobre 
sua capacidade de acessar ou usar ativos e liquidar passivos do 
grupo (ver item 13); 

(ii)  a natureza dos riscos associados as suas participações 
em entidades estruturadas consolidadas e mudanças nesses riscos 
(ver itens 14 a 17); 

(ii)  os efeitos de mudanças em sua participação societária 
em controlada que não resultam em perda de controle (ver item 
18); e 

(iv) os efeitos da perda de controle de controlada durante o 
período de reporte (ver item 19). 
 

11. Quando as demonstrações contábeis de controlada utilizadas 
na elaboração de demonstrações consolidadas forem referentes a uma 
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data ou período diferente do das demonstrações consolidadas (ver 
itens B92 e B93 da NBC TG 36), a entidade deve divulgar: 

(a) a data do final do período de reporte das demonstrações con-
tábeis dessa controlada; e 

(b) a razão para utilizar uma data ou um período diferente. 
 

Participação de não controladores nas atividades e nos 
fluxos de caixa do grupo econômico 
 

12. A entidade deve divulgar para cada uma de suas controladas 
que tenha participação de não controladores que sejam materiais para 
a entidade que reporta: 

(a) o nome da controlada; 
(b) a sede (e o país de constituição, se diferente do da sede) da 

controlada; 
(c) a proporção de participações societárias detidas por sócios não 

controladores; 
(d) a proporção de direitos de voto detidos por sócios não contro-

ladores, se diferente da proporção de participações societárias detidas; 
(e) os lucros e os prejuízos alocados à participação de não contro-

ladores da controlada durante o período de reporte; 
(f) participação de não controladores acumulada da controlada ao 

final do período de reporte; 
(g) informações financeiras resumidas sobre a controlada (ver i-

tem B10). 
 

Natureza e extensão de restrições significativas 
 

13. A entidade deve divulgar: 

(a) restrições significativas (por exemplo, restrições legais, con-
tratuais e regulatórias) sobre a sua capacidade de acessar ou usar os 
ativos e liquidar os passivos do grupo, tais como: 

(i) aquelas que restringem a capacidade da controladora ou 
de suas controladas de transferir caixa ou outros ativos para (ou 
de) outras entidades dentro do grupo econômico; 

(ii) garantias ou outras exigências que possam restringir 
que dividendos e outras distribuições de capital sejam pagos ou 
que empréstimos e adiantamentos sejam feitos ou pagos a (ou 
por) outras entidades dentro do grupo econômico; 
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(b) a natureza e a extensão em que direitos de proteção de sócios 
não controladores podem restringir significativamente a capacidade da 
entidade de acessar ou usar os ativos e liquidar os passivos do grupo 
(como, por exemplo, quando a controladora é obrigada a liquidar pas-
sivos de controlada antes de liquidar seus próprios passivos ou quando 
a aprovação de sócios não controladores é exigida seja para acessar os 
ativos seja para liquidar os passivos de controlada); 

(c) os valores contábeis, nas demonstrações consolidadas, dos a-
tivos e passivos aos quais se aplicam essas restrições. 

 

Natureza dos riscos associados às participações de entidade 
em entidades estruturadas consolidadas 
 

14.  A entidade deve divulgar os termos de quaisquer acordos contra-
tuais que possam exigir que a controladora ou suas controladas forneçam 
suporte financeiro a uma entidade estruturada consolidada, incluindo 
eventos ou circunstâncias que possam expor a entidade que reporta a 
informação a uma perda (por exemplo, acordos de liquidez ou gatilhos de 
classificação de crédito associados a obrigações de comprar ativos da 
entidade estruturada ou de fornecer suporte financeiro). 

 

15. Se, durante o período de reporte, a controladora ou quaisquer 
de suas controladas tiver, sem ter a obrigação contratual de fazê-lo, 
fornecido suporte financeiro ou outro a uma entidade estruturada con-
solidada (por exemplo, adquirindo ativos da entidade estruturada ou 
instrumentos emitidos por ela), a entidade deve divulgar: 

(a) o tipo e o valor do suporte fornecido, incluindo situações nas 
quais a controladora ou suas controladas tenham auxiliado a entidade 
estruturada na obtenção de suporte financeiro; e 

(b) as razões para o fornecimento do suporte. 
 

16.  Se, durante o período de reporte, a controladora ou quaisquer de 
suas controladas tiver, sem ter a obrigação contratual de fazê-lo, forneci-
do suporte financeiro ou outro a uma entidade estruturada anteriormente 
não consolidada e esse fornecimento de suporte tiver resultado no contro-
le da entidade estruturada pela entidade, a entidade deve divulgar uma 
explicação dos fatores relevantes para chegar a essa decisão. 

 

17. A entidade deve divulgar quaisquer intenções atuais de forne-
cer suporte financeiro, ou outro tipo de suporte, a uma entidade estru-
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turada consolidada, incluindo intenções de auxiliar a entidade estrutu-
rada a obter suporte financeiro. 

 
Mudança na participação societária de controladora em 
controlada que não resultam na perda de controle 
 
18. A entidade deve apresentar quadro demonstrativo que mostre 

os efeitos sobre o patrimônio líquido atribuível aos proprietários da 
controladora de quaisquer mudanças na participação societária em 
controlada que não resultam na perda de controle. 

 
Perda de controle de controlada durante o 
período de reporte 
 
19. A entidade deve divulgar o ganho ou a perda, se houver, cal-

culado de acordo com o item 25 da NBC TG 36 e: 

(a) a parcela desse ganho ou perda atribuível à mensuração de 
qualquer investimento retido na ex-controlada, pelo seu valor justo na 
data em que o controle é perdido; e 

(b) as rubricas da demonstração do resultado na qual o ganho ou a 
perda estiver reconhecido (se não apresentado separadamente). 

 
Participações em controladas não consolidadas 
(entidades de investimento) (2) 

 
19A. A entidade de investimento, que, de acordo com a NBC TG 

36, seja obrigada a aplicar a exceção à consolidação e, em decorrência 
disso, contabilize seu investimento em controlada ao valor justo por 
meio do resultado, deve divulgar esse fato. (2) 

 
19B. Para cada controlada não consolidada, a entidade de inves-

timento deve divulgar: 
(a) o nome da controlada; 
(b) a sede (e o país de constituição, se diferente do da sede) da 

controlada; e 
(c) a proporção da participação societária detida pela entidade de 

investimento e, se diferente, a proporção de direitos de voto detidos. (2) 
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19C. Se a entidade de investimento for a controladora de outra 
entidade de investimento, a controladora deve fornecer também as 
divulgações contidas em 19B(a) a (c) para investimentos que sejam 
controlados por sua controlada qualificada como entidade de investi-
mento. A divulgação pode ser fornecida pela inclusão, nas demonstra-
ções contábeis da controladora, das demonstrações contábeis da con-
trolada (ou controladas) que contêm as informações acima. (2) 

 
19D. A entidade de investimento deve divulgar: 
(a) a natureza e a extensão de quaisquer restrições significativas 

(por exemplo, resultantes de acordos de empréstimo, requisitos regula-
tórios ou acordos contratuais) sobre a capacidade de controlada não 
consolidada de transferir recursos à entidade de investimento na forma 
de dividendos em dinheiro ou de pagar empréstimos ou adiantamentos 
feitos à controlada não consolidada pela entidade de investimento; e 

(b) quaisquer compromissos ou intenções atuais de fornecer su-
porte financeiro ou outro a uma controlada não consolidada, incluindo 
compromissos ou intenções de auxiliar a controlada na obtenção de 
suporte financeiro. (2) 

 
19E. Se, durante o período das demonstrações contábeis, a enti-

dade de investimento ou quaisquer de suas controladas tiver, sem ter a 
obrigação contratual de fazê-lo, fornecido suporte financeiro ou outro 
tipo de suporte a uma controlada não consolidada (por exemplo, ad-
quirindo ativos da controlada ou instrumentos emitidos por ela ou 
auxiliando-a na obtenção de suporte financeiro), a entidade deve di-
vulgar: 

(a) o tipo e o valor do suporte fornecido a cada controlada não 
consolidada; e 

(b) as razões para o fornecimento do suporte. (2) 
 
19F. A entidade de investimento deve divulgar os termos de quais-

quer acordos contratuais que poderiam exigir que a entidade ou suas con-
troladas não consolidadas fornecessem suporte financeiro à entidade não 
consolidada, controlada e estruturada, incluindo eventos ou circunstâncias 
que poderiam expor a entidade que está divulgando suas demonstrações 
contábeis a uma perda (por exemplo, acordos de liquidez ou gatilhos de 
classificação de crédito associados a obrigações de comprar ativos da 
entidade estruturada ou de fornecer suporte financeiro). (2) 
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19G. Se, durante o período das demonstrações contábeis, a enti-
dade de investimento ou qualquer de suas controladas não consolida-
das tiver, sem ter a obrigação contratual de fazê-lo, fornecido suporte 
financeiro ou outro tipo de suporte à entidade não consolidada e estru-
turada que a entidade de investimento não controlava e se esse forne-
cimento de suporte tiver resultado no controle da entidade estruturada 
pela entidade de investimento, a entidade de investimento deve divul-
gar uma explicação dos fatores relevantes para chegar à decisão de 
fornecer esse suporte. (2) 

 
Participação em negócios em conjunto e em coligadas 
 
20. A entidade deve divulgar informações que possibilitem aos 

usuários de suas demonstrações contábeis avaliar: 

(a) a natureza, a extensão e os efeitos financeiros de suas partici-
pações em negócios em conjunto e em coligadas, incluindo a natureza 
e os efeitos de sua relação contratual com os demais investidores que 
têm o controle conjunto, ou influência significativa, sobre os negócios 
em conjunto e sobre coligadas (ver itens 21 e 22); e 

(b) a natureza dos riscos associados as suas participações em em-
preendimentos controlados em conjunto (joint ventures) e em coliga-
das e as mudanças nesses riscos (ver item 23). 

 
Natureza, extensão e efeitos financeiros das participações da 
entidade em negócios em conjunto e em coligadas 
 
21. A entidade deve divulgar: 

(a) para cada negócio em conjunto e coligada que seja material 
para a entidade que reporta a informação: 

(i) o nome do negócio em conjunto ou coligada; 

(ii)  a natureza da relação da entidade com o negócio em 
conjunto ou com a coligada (descrevendo, por exemplo, a nature-
za das atividades do negócio em conjunto ou da coligada e se elas 
são estratégicas para as atividades da entidade); 

(iii)  a sede (e o país de constituição, se aplicável e se dife-
rente do da sede) do negócio em conjunto ou da coligada; 
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(iv) a proporção de participações societárias detidas pela en-
tidade ou participações detidas por outros meios (participating 
share) (acordos contratuais, por exemplo) e, se diferente, a pro-
porção de direitos de voto detidos (se aplicável); 

(b) para cada empreendimento controlado em conjunto (joint ven-
ture) e coligada que seja material para a entidade que reporta a infor-
mação: 

(i) se o investimento no empreendimento controlado em 
conjunto (joint venture) ou na coligada é mensurado usando-se o 
método da equivalência patrimonial ou o valor justo; 

(ii)  informações financeiras resumidas sobre o empreendi-
mento controlado em conjunto (joint venture) ou sobre coligada, 
conforme especificado nos itens B12 e B13; 

(iii) se o investimento em empreendimento controlado em 
conjunto (joint venture) ou em coligada for contabilizado usando-
se o método da equivalência patrimonial, o valor justo de seu in-
vestimento no empreendimento controlado em conjunto (joint 
venture) ou na coligada, se houver preço de mercado cotado para 
o investimento; 

(c) informações financeiras, conforme especificado no item B16, so-
bre os investimentos da entidade em empreendimentos em conjunto (joint 
ventures) e em coligadas que não sejam individualmente materiais: 

(i) de modo agregado para todos os empreendimentos con-
trolados em conjunto (joint ventures) que sejam individualmente 
imateriais e separadamente; 

(ii) de modo agregado para todas as coligadas que sejam 
individualmente imateriais. 
 
21A. A entidade de investimento não precisa fornecer as divulga-

ções exigidas pelos itens 21(b) e 21(c). (2) 

 
22. A entidade também deve divulgar: 

(a) a natureza e a extensão de quaisquer restrições significativas 
(por exemplo, resultantes de acordos de empréstimo, exigências regu-
latórias ou acordos contratuais entre investidores com controle conjun-
to ou influência significativa sobre empreendimento controlado em 
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conjunto (joint venture) ou sobre coligada) sobre a capacidade de em-
preendimentos controlados em conjunto (joint ventures) ou de coliga-
das de transferir recursos à entidade na forma de dividendos ou lucros 
em caixa ou de pagar empréstimos ou adiantamentos feitos pela enti-
dade; 

(b) quando as demonstrações contábeis do empreendimento con-
trolado em conjunto (joint venture) ou da coligada, utilizadas na apli-
cação do método da equivalência patrimonial, forem referentes a uma 
data ou período diferente do das demonstrações contábeis da entidade: 

(i) a data do final do período de reporte das demonstrações 
contábeis desse empreendimento controlado em conjunto (joint 
venture) ou dessa coligada; e 

(ii) a razão para utilizar uma data ou período diferente; 

(c) a parcela não reconhecida de perdas com empreendimento 
controlado em conjunto (joint venture) ou com coligada, tanto para o 
período de reporte quanto cumulativamente, se a entidade tiver deixa-
do de reconhecer sua parcela das perdas com o empreendimento con-
trolado em conjunto (joint venture) ou com a coligada ao aplicar o 
método da equivalência patrimonial. 

 

Riscos associados às participações da entidade em 
empreendimentos controlados em conjunto (joint ventures) 
e em coligadas 
 

23. A entidade deve divulgar: 

(a) compromissos relacionados com seus empreendimentos con-
trolados em conjunto (joint ventures), separadamente do valor de ou-
tros compromissos, conforme especificado nos itens B18 a B20. 

(b) de acordo com a NBC TG 25 – Provisões, Passivos Contin-
gentes e Ativos Contingentes, a menos que a probabilidade de perda 
seja remota, os passivos contingentes incorridos com relação a suas 
participações em empreendimentos controlados em conjunto (joint 
ventures) ou em coligadas (incluindo sua parcela de passivos contin-
gentes incorridos em conjunto com outros investidores que tenham o 
controle conjunto ou influência significativa sobre os empreendimen-
tos controlados em conjunto (joint ventures) ou coligadas), separada-
mente do valor de outros passivos contingentes. 
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Participação em entidades estruturadas não consolidadas 
 

24. A entidade deve divulgar informações que possibilitem aos 
usuários de suas demonstrações contábeis: 

(a) compreender a natureza e a extensão de suas participações em 
entidades estruturadas não consolidadas (ver itens 26 a 28); e 

(b) avaliar a natureza dos riscos associados a suas participações 
em entidades estruturadas não consolidadas e mudanças nesses riscos 
(ver itens 29 a 31). 

 

25. As informações exigidas pelo item 24(b) incluem informações 
sobre a exposição da entidade ao risco como resultado do envolvimen-
to que teve com entidades estruturadas não consolidadas em períodos 
anteriores (por exemplo, patrocínio de entidade estruturada), mesmo 
que, na data de reporte, a entidade não tenha mais qualquer envolvi-
mento contratual com a entidade estruturada. 

 

25A. A entidade de investimento não precisa fornecer as divulga-
ções exigidas pelo item 24 para a entidade estruturada não consolidada 
que ela controle e para a qual ela apresente as divulgações exigidas 
pelos itens 19A a 19G. (2) 

 

Natureza das participações 
 

26. A entidade deve divulgar informações qualitativas e quantita-
tivas sobre suas participações em entidades estruturadas não consoli-
dadas, incluindo, entre outras, a natureza, o propósito, o porte e as 
atividades da entidade estruturada e como a entidade estruturada é 
financiada. 

 

27. Se a entidade tiver patrocinado uma entidade estruturada não 
consolidada em relação à qual não forneça as informações exigidas 
pelo item 29 (por exemplo, porque não tem participação na entidade 
na data de reporte), a entidade deve divulgar: 

(a) como determinou quais entidades estruturadas patrocinou; 

(b) o resultado dessas entidades estruturadas durante o período de 
reporte, incluindo uma descrição dos tipos de resultado apresentados; 
e 
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(c) o valor contábil (no momento da transferência) de todos os a-
tivos transferidos a essas entidades estruturadas durante o período de 
reporte. 

 
28. A entidade deve apresentar as informações do item 27(b) e (c) 

em formato tabular, salvo se outro formato for mais adequado, e deve 
classificar suas atividades de patrocínio em categorias relevantes (ver 
itens B2 a B6). 

 

Natureza dos riscos 
 

29. A entidade deve divulgar em formato tabular, salvo se outro 
formato for mais apropriado, um resumo do que segue: 

(a) os valores contábeis dos ativos e passivos reconhecidos em 
suas demonstrações contábeis relativos às suas participações em enti-
dades estruturadas não consolidadas; 

(b) as rubricas do balanço patrimonial em que esses ativos e pas-
sivos estiverem reconhecidos; 

(c) o valor que melhor representa a exposição máxima da entida-
de à perda decorrente de suas participações em entidades estruturadas 
não consolidadas, incluindo como a exposição máxima à perda é de-
terminada. Se não puder quantificar sua exposição máxima à perda 
decorrente de suas participações em entidades estruturadas não conso-
lidadas, a entidade deve divulgar esse fato e as razões para tanto; 

(d) uma comparação dos valores contábeis dos ativos e passivos 
da entidade que se referem a suas participações em entidades estrutu-
radas não consolidadas e a exposição máxima da entidade a perdas 
decorrentes dessas entidades. 

 

30. Se durante o período de reporte a entidade tiver, sem ter a o-
brigação contratual de fazê-lo, fornecido suporte financeiro ou outro a 
uma entidade estruturada não consolidada na qual anteriormente teve 
ou atualmente tenha participação (por exemplo, compra de ativos da 
entidade estruturada ou instrumentos emitidos por ela), a entidade 
deve divulgar: 

(a) o tipo e o valor do suporte fornecido, incluindo situações nas 
quais a entidade tenha auxiliado a entidade estruturada na obtenção de 
suporte financeiro; e 
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(b) as razões para o fornecimento do suporte. 
 

31. A entidade deve divulgar quaisquer intenções atuais de forne-
cer suporte financeiro ou outro tipo de suporte a uma entidade estrutu-
rada não consolidada, incluindo intenções de auxiliar a entidade estru-
turada a obter suporte financeiro. 

 
Em razão dessas alterações, as disposições não alteradas desta 

Norma são mantidas e a sigla da NBC TG 45 (R1), publicada no 
DOU, Seção I, de 17-04-14, passa a ser NBC TG 45 (R2). 

 
As alterações desta Norma entram em vigor na data de sua publi-

cação, aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro 
de 2016. 

 
Brasília, 23 de outubro de 2015. 
 
José Martonio Alves Coelho – Presidente 
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Apêndice A – Definição de termos 
 
Este Apêndice é parte integrante desta Norma. 
 
Entidade estruturada – A entidade que tenha sido designada de 

modo que os direitos de voto ou similares não sejam o fator dominante 
ao decidir quem controla a entidade, como, por exemplo, quando 
quaisquer direitos de voto referem-se somente a tarefas administrati-
vas e as atividades relevantes são dirigidas por meio de acordos con-
tratuais. 

 
Os itens B22 a B24 fornecem informações adicionais sobre enti-

dades estruturadas. 
 
Participação em outra entidade – Para os fins desta Norma, parti-

cipação em outra entidade refere-se ao envolvimento contratual e não 
contratual que exponha a entidade à variabilidade dos retornos oriun-
dos do desempenho da outra entidade. Participação em outra entidade 
pode ser comprovada pela, mas não está limitada à, detenção de ins-
trumentos patrimoniais ou de dívida, bem como outras formas de en-
volvimento, como, por exemplo, o fornecimento de recursos como 
fonte de financiamento (funding), suporte de liquidez, melhoria de 
crédito e garantias. Isso inclui os meios pelos quais a entidade tem o 
controle ou controle conjunto de outra entidade ou influência signifi-
cativa sobre ela. A entidade não tem necessariamente participação em 
outra entidade unicamente devido à relação típica cliente/fornecedor. 

 
Os itens B7 a B9 fornecem informações adicionais sobre partici-

pações em outras entidades. 
 
Os itens B55 a B57 da NBC TG 36 explicam a variabilidade dos 

retornos. 
 
Resultado de entidade estruturada – Para os fins desta Norma, 

resultado de entidade estruturada inclui, entre outros, taxas recorrentes 
e não recorrentes, juros, dividendos, distribuições de lucros, ganhos ou 
perdas sobre a remensuração ou desreconhecimento de participações 
em entidades estruturadas e ganhos ou perdas decorrentes da transfe-
rência de ativos e passivos à entidade estruturada. 
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Os termos a seguir são definidos na NBC TG 35, na NBC TG 18, 
na NBC TG 36 e na NBC TG 19 – Negócios em Conjunto e são utili-
zados nesta Norma com os significados especificados nesses docu-
mentos: 

• coligada 
• demonstrações consolidadas 
• controle de entidade 
• método da equivalência patrimonial 
• grupo econômico 
• entidade de investimento (2)

 

• negócio em conjunto 
• controle conjunto 
• operação em conjunto 
• empreendimento controlado em conjunto (joint venture) 
• participação de não controladores 
• controladora 
• direitos de proteção 
• atividades relevantes 
• demonstrações separadas 
• veículo separado 
• influência significativa 
• controlada. 
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Apêndice B – Guia de aplicação 
 
Este Apêndice é parte integrante da Norma. Ele descreve a apli-

cação dos itens 1 a 31 e tem a mesma autoridade que as demais par-
tes da Norma. 

 
B1. Os exemplos deste Apêndice retratam situações hipotéticas. 

Embora alguns aspectos dos exemplos possam estar presentes em 
situações reais, todos os fatos e circunstâncias relevantes de uma situ-
ação específica devem ser avaliados ao aplicar esta Norma. 

 
Agregação (item 4) 
 
B2. A entidade deve decidir, à luz das circunstâncias, a quantida-

de de detalhes que deve fornecer para satisfazer as necessidades de 
informações dos usuários e a ênfase que deve colocar nos diferentes 
aspectos das exigências e como agregar as informações. É necessário 
encontrar um equilíbrio entre sobrecarregar as demonstrações contá-
beis com detalhes excessivos, que podem não auxiliar os usuários de 
demonstrações contábeis, e omitir informações como resultado da 
excessiva agregação. 

 
B3. A entidade pode agregar as divulgações exigidas por esta 

Norma para participações em entidades similares se a agregação for 
consistente com o objetivo de divulgação e com o requisito do item 
B4 e não dificultar o entendimento das informações fornecidas. A 
entidade deve divulgar como agregou suas participações em entidades 
similares. 

 
B4. A entidade deve apresentar informações separadamente para 

participações em: 
(a) controladas; 
(b) empreendimentos controlados em conjunto (joint ventures); 
(c) operações em conjunto; 
(d) coligadas; e 
(e) entidades estruturadas não consolidadas. 
 
B5. Ao determinar se agrega ou não informações, a entidade deve 

considerar informações quantitativas e qualitativas sobre as diferentes 
características de risco e de retorno de cada entidade cuja agregação 
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estiver considerando e a significância de cada uma dessas entidades 
para a entidade que reporta a informação. A entidade deve apresentar 
as divulgações de modo a explicar claramente aos usuários das de-
monstrações contábeis a natureza e a extensão de suas participações 
nessas outras entidades. 

 
B6. São exemplos de níveis de agregação dentro das classes de 

entidades definidas no item B4 que podem ser apropriados: 
(a) natureza das atividades (por exemplo, entidade de pesquisa e 

desenvolvimento, entidade de securitização de cartão de crédito rotati-
vo); 

(b) classificação por setor; 
(c) geografia (por exemplo, país ou região). 
 
Participação em outras entidades 
 
B7. A participação em outra entidade refere-se ao envolvimento 

contratual e não contratual que exponha a entidade que reporta a in-
formação à variabilidade de retornos oriundos do desempenho da ou-
tra entidade. A consideração do propósito e da estrutura da outra enti-
dade pode ajudar a entidade que reporta a informação, quando da ava-
liação se tem participação nessa entidade e, portanto, se está obrigada 
a fornecer as divulgações desta Norma. Essa avaliação deve incluir a 
consideração dos riscos que a outra entidade foi destinada a criar e os 
riscos que a outra entidade foi destinada a transferir à entidade que 
reporta a informação e a outras partes. 

 
B8. A entidade que reporta a informação está normalmente ex-

posta à variabilidade de retornos oriundos do desempenho de outra 
entidade pela detenção de instrumentos (por exemplo, instrumentos 
patrimoniais ou de dívida emitidos por outra entidade) ou por ter outro 
envolvimento que absorva essa variabilidade. Por exemplo, suponha-
se que a entidade estruturada detém uma carteira de empréstimos. A 
entidade estruturada obtém um swap de inadimplência de crédito 
(credit default swap) de outra entidade (a entidade que reporta a in-
formação) para proteger-se da inadimplência de pagamentos de prin-
cipal e de juros sobre o empréstimo. A entidade que reporta a infor-
mação tem envolvimento que a expõe à variabilidade de retornos ori-
undos do desempenho da entidade estruturada porque o swap de ina-
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dimplência de crédito (credit default swap) absorve a variabilidade de 
retornos da entidade estruturada. 

 
B9. Alguns instrumentos se destinam a transferir o risco da enti-

dade que reporta a informação para outra entidade. Esses instrumentos 
criam variabilidade de retornos para a outra entidade, mas normalmen-
te não expõem a entidade que reporta a informação à variabilidade de 
retornos oriundos do desempenho de outra entidade. Por exemplo, 
suponha-se que uma entidade estruturada é constituída para oferecer 
oportunidades de investimento a investidores que desejam ter uma 
exposição ao risco de crédito da entidade Z (a entidade Z não está 
relacionada com nenhuma parte envolvida no acordo). A entidade 
estruturada obtém recursos emitindo a esses investidores títulos vincu-
lados ao risco de crédito da entidade Z (notas de crédito vinculadas 
(credit linked-notes)) e utiliza o produto dessa emissão para investir 
em carteira de ativos financeiros livres de risco. A entidade estrutura-
da obtém exposição ao risco de crédito da entidade Z ao celebrar um 
swap de inadimplência de crédito (credit default swap (CDS)) com a 
contraparte do swap. O CDS transfere o risco de crédito da entidade Z 
à entidade estruturada em troca da taxa paga pela contraparte do swap. 
Os investidores da entidade estruturada recebem retorno mais alto que 
reflete tanto o retorno da entidade estruturada oriundo de sua carteira 
de ativos quanto à taxa do CDS. A contraparte do swap não tem en-
volvimento com a entidade estruturada que a exponha à variabilidade 
de retornos oriundos do desempenho da entidade estruturada, uma vez 
que o CDS transfere a variabilidade à entidade estruturada, em vez de 
absorver a variabilidade de retornos da entidade estruturada. 

 
Informações financeiras resumidas para controladas, 
empreendimentos controlados em conjunto (joint ventures) 
e coligadas (itens 12 e 21) 
 
B10. Para cada controlada que tenha participação de não contro-

ladores que sejam materiais para a entidade que reporta a informação, 
devem ser divulgados: 

(a) dividendos ou lucros pagos a sócios não controladores; 
(b) informações financeiras resumidas sobre os ativos, passivos, 

lucros, prejuízos e fluxos de caixa da controlada que permitam aos 
usuários compreender as participações de não controladores nas ativi-
dades e fluxos de caixa do grupo. Essas informações podem incluir, 
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por exemplo, entre outras, ativo circulante, ativo não circulante, passi-
vo circulante, passivo não circulante, receita, lucros, prejuízos e resul-
tado abrangente total. 

 
B11. As informações financeiras resumidas exigidas pelo item 

B10(b) devem ser os valores antes das eliminações entre empresas. 
 
B12. Para cada empreendimento controlado em conjunto (joint 

venture) e coligada que seja material para a entidade que reporta a 
informação, devem ser divulgados: 

(a) dividendos ou distribuição de lucros recebidos do empreendi-
mento controlado em conjunto (joint venture) ou da coligada; 

(b) informações financeiras resumidas para o empreendimento 
controlado em conjunto (joint venture) ou para a coligada (ver itens 
B14 e B15), incluindo, entre outras: 

(i) ativos circulantes; 
(ii)  ativos não circulantes; 
(iii)  passivos circulantes; 
(iv) passivos não circulantes; 
(v) receitas; 
(vi) lucros e prejuízos de operações em continuidade; 
(vii)  lucros e prejuízos após impostos de operações descon-

tinuadas; 
(viii)  outros resultados abrangentes; 
(ix) resultado abrangente total. 

 
B13. Além das informações financeiras resumidas exigidas pelo 

item B12, a entidade deve divulgar, para cada empreendimento con-
trolado em conjunto (joint venture) que seja material para a entidade 
que reporta a informação, o que segue: 

(a) caixa e equivalentes de caixa incluídos no item B12(b)(i); 
(b) passivos financeiros circulantes (excluindo contas a pagar a 

fornecedores e outras e provisões) incluídos no item B12(b)(iii); 
(c) passivos financeiros não circulantes (excluindo contas a pagar 

a fornecedores e outras e provisões) incluídos no item B12(b)(iv); 
(d) depreciação e amortização; 
(e) receita de juros; 
(f) despesa de juros; 
(g) despesa ou receita de imposto sobre a renda. 
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B14. As informações financeiras resumidas, apresentadas de a-
cordo com os itens B12 e B13, devem ser os valores incluídos nas 
demonstrações contábeis, elaboradas em conformidade com as nor-
mas, as interpretações e os comunicados técnicos do CFC, do empre-
endimento controlado em conjunto (joint venture) ou da coligada (e 
não a parcela da entidade sobre esses valores). Se a entidade contabili-
zar sua participação no empreendimento controlado em conjunto (joint 
venture) ou na coligada usando o método da equivalência patrimonial: 

(a) os valores incluídos nas demonstrações contábeis, elaboradas 
em conformidade com as normas, as interpretações e os comunicados 
técnicos do CFC, do empreendimento controlado em conjunto (joint 
venture) ou da coligada devem ser ajustados para refletir ajustes feitos 
pela entidade ao utilizar o método da equivalência patrimonial, como, 
por exemplo, ajustes ao valor justo feitos por ocasião da aquisição e 
ajustes para refletir diferenças nas políticas contábeis; 

(b) a entidade deve fornecer uma conciliação das informações fi-
nanceiras resumidas apresentadas com o valor contábil de sua partici-
pação no empreendimento controlado em conjunto (joint venture) ou 
na coligada. 

 
B15. A entidade pode apresentar as informações financeiras re-

sumidas exigidas pelos itens B12 e B13 com base nas demonstrações 
contábeis do empreendimento controlado em conjunto (joint venture) 
ou da coligada se: 

(a) a entidade mensurar sua participação no empreendimento con-
trolado em conjunto (joint venture) ou na coligada ao valor justo de 
acordo com a NBC TG 18; e 

(b) o empreendimento controlado em conjunto (joint venture) ou 
a coligada não elaborar demonstrações contábeis em conformidade 
com as normas, as interpretações e os comunicados técnicos do CFC, 
e a elaboração nessa base for impraticável ou acarretar custo excessi-
vo. 

Nesse caso, a entidade deve divulgar em que base as informações 
financeiras resumidas foram elaboradas. 

 
B16. A entidade deve divulgar, de modo agregado, o valor contá-

bil de suas participações em todos os empreendimentos controlados 
em conjunto (joint ventures) ou em coligadas individualmente materi-
ais que sejam contabilizadas usando o método da equivalência patri-
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monial. A entidade deve divulgar também, separadamente, o valor 
agregado de sua parcela dos seguintes itens referentes a esses empre-
endimentos controlados em conjunto (joint ventures) ou essas coliga-
das: 

(a) lucros e prejuízos de operações em continuidade; 
(b) lucros e prejuízos após impostos de operações descontinuadas; 
(c) outros resultados abrangentes; 
(d) resultado abrangente total. 
A entidade deve fornecer as divulgações separadamente para em-

preendimentos controlados em conjunto (joint ventures) e coligadas. 
 
B17. Quando a participação da entidade em controlada, empreen-

dimento controlado em conjunto (joint venture) ou em coligada (ou 
parcela de sua participação em empreendimento controlado em con-
junto (joint venture) ou coligada) for classificada como mantida para 
venda, de acordo com a NBC TG 31 – Ativo Não Circulante Mantido 
para Venda e Operação Descontinuada, a entidade não está obrigada a 
divulgar informações financeiras resumidas para essa controlada, em-
preendimento controlado em conjunto (joint venture) ou coligada de 
acordo com os itens B10 a B16. 

 
Compromissos para empreendimentos controlados 
em conjunto (joint ventures) (item 23a) 
 
B18. A entidade deve divulgar o total de compromissos assumi-

dos, mas não reconhecidos na data de reporte (incluindo sua parcela 
de compromissos assumidos em conjunto com outros investidores que 
tenham o controle conjunto de empreendimento controlado em con-
junto (joint venture)), em relação às suas participações em empreen-
dimentos controlados em conjunto (joint ventures). Compromissos são 
aqueles que podem dar origem a uma saída futura de caixa ou de ou-
tros recursos. 

 
B19. Compromissos não reconhecidos que podem dar origem a 

uma saída futura de caixa ou de outros recursos incluem: 
(a) compromissos não reconhecidos de fornecer recursos finan-

ceiros (funding) ou recursos como resultado de, por exemplo: 
(i) constituição ou contratos de aquisição de empreendi-

mento controlado em conjunto (joint venture) (que, por exemplo, 
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exijam que a entidade aporte recursos ao longo de um período es-
pecífico); 

(ii)  projetos intensivos em capital conduzidos por empreen-
dimento controlado em conjunto (joint venture); 

(iii)  obrigações de compra incondicionais, que compreen-
dam a aquisição de equipamentos, estoques ou serviços que a en-
tidade esteja comprometida a adquirir de empreendimento contro-
lado em conjunto (joint venture) ou em nome dele; 

(iv) compromissos não reconhecidos de conceder emprésti-
mos ou outro suporte financeiro a empreendimento controlado 
em conjunto (joint venture); 

(v) compromissos não reconhecidos de aportar recursos a 
empreendimento controlado em conjunto (joint venture), como, 
por exemplo, ativos ou serviços; 

(vi) outros compromissos não reconhecidos e não cancelá-
veis relativos a empreendimento controlado em conjunto (joint 
venture); 
(b) compromissos não reconhecidos de adquirir a participação de 

outra parte (ou parcela dessa participação) em empreendimento con-
trolado em conjunto (joint venture) se evento específico ocorrer ou 
não ocorrer no futuro. 

 
B20. Os requisitos e exemplos dos itens B18 e B19 ilustram al-

guns dos tipos de divulgação exigidos pelo item 18 da NBC TG 05 – 
Divulgação sobre Partes Relacionadas. 

 
Participação em entidades estruturadas não consolidadas 
(itens 24 a 31) 
 
Entidade estruturada 
 
B21. Entidade estruturada é uma entidade que foi projetada de 

modo que os direitos de voto ou similares não são o fator dominante 
ao decidir quem controla a entidade, como, por exemplo, quando 
quaisquer direitos de voto referem-se somente a tarefas administrati-
vas, e as atividades relevantes são dirigidas por meio de acordos con-
tratuais. 

 
B22. A entidade estruturada frequentemente possui algumas ou 

todas as características ou atributos seguintes: 
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(a) atividades restritas; 
(b) objeto social restrito e bem definido, como, por exemplo, efe-

tuar arrendamento eficiente em termos fiscais, conduzir atividades de 
pesquisa e desenvolvimento, oferecer fonte de capital ou de financia-
mento a uma entidade ou oferecer oportunidades de investimento a 
investidores pela transferência aos investidores dos riscos e benefícios 
associados aos ativos da entidade estruturada; 

(c) patrimônio insuficiente para permitir que a entidade estrutura-
da financie suas atividades sem suporte financeiro subordinado; 

(d) financiamento na forma de múltiplos instrumentos contratu-
almente vinculados a investidores que criam concentrações de riscos 
de crédito ou outros riscos (tranches). 

 
B23. Exemplos de entidades que são consideradas como entida-

des estruturadas incluem, entre outros: 
(a) veículos de securitização; 
(b) financiamentos lastreados em ativos (asset-backed); 
(c) alguns fundos de investimento. 
 
B24. A entidade que é controlada por direitos de voto não é uma 

entidade estruturada pelo simples fato de que, por exemplo, recebe 
recursos financeiros de terceiros após sua reestruturação. 

 
Natureza dos riscos decorrentes de participações em 
entidades estruturadas não consolidadas (itens 29 a 31) 
 
B25. Além das informações exigidas pelos itens 29 a 31, a enti-

dade deve divulgar informações adicionais que sejam necessárias para 
atingir o objetivo de divulgação do item 24(b). 

 
B26. São exemplos de informações adicionais que, dependendo 

das circunstâncias, podem ser relevantes para avaliação dos riscos aos 
quais a entidade está exposta quando tem participação em entidade 
estruturada não consolidada: 

(a) os termos do acordo que poderia exigir que a entidade forne-
cesse suporte financeiro à entidade estruturada não consolidada (por 
exemplo, acordos de liquidez ou gatilhos de classificação de crédito 
associados a obrigações de comprar ativos da entidade estruturada ou 
de fornecer suporte financeiro), incluindo: 
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(i) descrição de eventos ou circunstâncias que podem ex-
por a entidade que reporta a informação a uma perda; 

(ii)  se há quaisquer termos que limitam a obrigação; 
(iii) se há quaisquer outras partes que fornecem suporte fi-

nanceiro e, em caso afirmativo, como a obrigação da entidade 
que reporta a informação se classifica em relação às obrigações 
das demais partes; 
(b) perdas incorridas pela entidade durante o período de reporte 

em relação às suas participações em entidades estruturadas não conso-
lidadas; 

(c) os tipos de receitas que a entidade recebeu durante o período 
de reporte em decorrência de suas participações em entidades estrutu-
radas não consolidadas; 

(d) se a entidade está obrigada a absorver perdas da entidade es-
truturada não consolidada antes de outras partes, o limite máximo 
dessas perdas para a entidade e (se relevante) o ordenamento (ranking) 
e os valores de potenciais perdas assumidas por partes cujas participa-
ções se classifiquem abaixo da participação da entidade na entidade 
estruturada não consolidada; 

(e) informações sobre quaisquer acordos de liquidez, garantias ou 
outros compromissos com terceiros que possam afetar o valor justo ou 
o risco das participações da entidade em entidades estruturadas não 
consolidadas; 

(f) quaisquer dificuldades que a entidade estruturada não consoli-
dada tenha experimentado ao financiar suas atividades durante o perí-
odo de reporte; 

(g) em relação à estrutura de financiamento da entidade estrutura-
da não consolidada, as formas de financiamento (por exemplo, títulos 
negociáveis de curto prazo (commercial papers) ou títulos de médio 
prazo) e sua vida média ponderada. Tais informações podem incluir 
análise de vencimento dos ativos e do financiamento de uma entidade 
estruturada não consolidada, se a entidade estruturada tiver ativos de 
prazo mais longo financiados por passivos de prazo mais curto. 

 
 
 
 

(1) Publicada no DOU, de 30-01-2013. 
(2) Redação dada pela NBC TG 45 (R1), publicada no DOU de 17-04-2014. 
(3) Redação dada pela NBC TG 45 (R2), publicada no DOU de 06-11-2015. 
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NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 
NBC TG 46 (R1) – MENSURAÇÃO DO VALOR JUSTO 

 
A letra R mais o número que identifica sua alteração (R1, R2, R3, ...) foi adicionada à sigla da 
Norma para identificar o número da consolidação e facilitar a pesquisa no site do CFC. As 
citações desta Norma em outras é identifica pela sua sigla sem a referência a R1, R2, R3, pois 
essas referências são sempre da norma em vigor, evitando, assim, que em cada alteração da 
norma não haja necessidade de se ajustar as citações em outras normas. 
 
Índice Item 
OBJETIVO 1 – 4 
ALCANCE 5 – 8 
MENSURAÇÃO 9 – 90 
Definição de valor justo 9 – 10 
Ativo ou passivo 11 – 14 
Transação 15 – 21 
Participantes do mercado 22 – 23 
Preço 24 – 26 
Aplicação a ativos não financeiros 27 – 33 
Aplicação a passivos e a instrumentos patrimoniais próprios da enti-
dade 

34 – 47 

Aplicação a ativos financeiros e passivos financeiros com posições 
de compensação em riscos de mercado ou risco de crédito da con-
traparte 

48 – 56 

Valor justo no reconhecimento inicial 57 – 60 
Técnicas de avaliação 61 – 66 
Informações para técnicas de avaliação 67 – 71 
Hierarquia de valor justo 72 – 90 
DIVULGAÇÃO 91 – 99 
APÊNDICE A – Definição de TERMOS  
APÊNDICE B – GUIA DE APLICAÇÃO  
APÊNDICE C – Disposições transitórias  
EXEMPLOS ILUSTRATIVOS  

 
Objetivo 
 
1. O objetivo desta Norma é: 
a) definir valor justo; 
b) estabelecer em uma única Norma a estrutura para a mensura-

ção do valor justo; e 
c) estabelecer divulgações sobre mensurações do valor justo. 
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2. O valor justo é uma mensuração baseada em mercado e não 
uma mensuração específica da entidade. Para alguns ativos e passivos, 
pode haver informações de mercado ou transações de mercado obser-
váveis disponíveis e para outros pode não haver. Contudo, o objetivo 
da mensuração do valor justo em ambos os casos é o mesmo – estimar 
o preço pelo qual uma transação não forçada para vender o ativo ou 
para transferir o passivo ocorreria entre participantes do mercado na 
data de mensuração sob condições correntes de mercado (ou seja, um 
preço de saída na data de mensuração do ponto de vista de participante 
do mercado que detenha o ativo ou o passivo). 

 
3. Quando o preço para um ativo ou passivo idêntico não é ob-

servável, a entidade mensura o valor justo utilizando outra técnica de 
avaliação que maximiza o uso de dados observáveis relevantes e mi-
nimiza o uso de dados não observáveis.  Por ser uma mensuração ba-
seada em mercado, o valor justo é mensurado utilizando-se as premis-
sas que os participantes do mercado utilizariam ao precificar o ativo 
ou o passivo, incluindo premissas sobre risco. Como resultado, a in-
tenção da entidade de manter um ativo ou de liquidar ou, de outro 
modo, satisfazer um passivo não é relevante ao mensurar o valor justo. 

 
4. A definição de valor justo se concentra em ativos e passivos 

porque eles são o objeto primário da mensuração contábil.  Além dis-
so, esta Norma deve ser aplicada aos instrumentos patrimoniais pró-
prios da entidade mensurados ao valor justo. 

 
Alcance 
 
5. Esta Norma é aplicável quando outra norma requerer ou per-

mitir mensurações do valor justo ou divulgações sobre mensurações 
do valor justo (e mensurações – tais como valor justo menos despesas 
para vender – baseadas no valor justo ou divulgações sobre essas 
mensurações), salvo conforme especificado nos itens 6 e 7. 

 
6. Os requisitos de mensuração e divulgação desta Norma não se 

aplicam a: 
(a) transações de pagamento baseadas em ações dentro do alcance 

da NBC TG 10 – Pagamento Baseado em Ações; 
(b) transações de arrendamento dentro do alcance da NBC TG 06 

– Operações de Arrendamento Mercantil; e 
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(c) mensurações que tenham algumas similaridades com o valor 
justo, mas que não representem o valor justo, como, por exemplo, o 
valor realizável líquido a que se refere a NBC TG 16 – Estoques ou o 
valor em uso a que se refere a NBC TG 01 – Redução ao Valor Recu-
perável de Ativos. 

 
7. As divulgações requeridas por esta Norma não são exigidas 

para: 
(g) ativos de planos mensurados ao valor justo de acordo com a 

NBC TG 33 – Benefícios a Empregados; 
(h) (eliminado); e 
(i) ativos cujo valor recuperável seja o valor justo menos as des-

pesas de alienação, de acordo com a NBC TG 01. 
 
8. A estrutura de mensuração do valor justo descrita nesta Nor-

ma se aplica tanto à mensuração inicial quanto à subsequente se o 
valor justo for exigido ou permitido por outras normas. 

 
Mensuração 
 
Definição de valor justo 
 
9. Esta Norma define valor justo como o preço que seria recebi-

do pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um 
passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado 
na data de mensuração. 

 
10. O item B2 descreve a abordagem geral de mensuração do va-

lor justo. 
 
Ativo ou passivo 
 
11. A mensuração do valor justo destina-se a um ativo ou passivo 

em particular.  Portanto, ao mensurar o valor justo, a entidade deve 
levar em consideração as características do ativo ou passivo se os par-
ticipantes do mercado, ao precificar o ativo ou o passivo na data de 
mensuração, levarem essas características em consideração.  Essas 
características incluem, por exemplo: 

(b) a condição e a localização do ativo; e 
(b) restrições, se houver, para a venda ou o uso do ativo. 



 1552 

 
12. O efeito sobre a mensuração resultante de uma característica 

específica pode diferir dependendo de como essa característica é leva-
da em consideração pelos participantes do mercado. 

 
13. O ativo ou o passivo mensurado ao valor justo pode ser qual-

quer um dos seguintes: 
(a) um ativo ou passivo individual (por exemplo, um instrumento 

financeiro ou um ativo não financeiro); ou 
(b) um grupo de ativos, grupo de passivos ou grupo de ativos e 

passivos (por exemplo, uma unidade geradora de caixa ou um negó-
cio). 

 
14. A determinação de se o ativo ou o passivo é ativo ou passivo 

independente, grupo de ativos, grupo de passivos ou grupo de ativos e 
passivos para fins de reconhecimento ou divulgação, depende de sua 
unidade de contabilização (unit of account).  A unidade de contabili-
zação (unit of account) para o ativo ou o passivo deve ser determinada 
de acordo com a norma que exigir ou permitir a mensuração do valor 
justo, salvo conforme previsto nesta Norma. 

 
Transação 
 
15. A mensuração do valor justo presume que o ativo ou o passivo 

é trocado em uma transação não forçada entre participantes do merca-
do para a venda do ativo ou a transferência do passivo na data de men-
suração nas condições atuais de mercado. 

 
16. A mensuração do valor justo presume que a transação para a 

venda do ativo ou transferência do passivo ocorre: 
(a) no mercado principal para o ativo ou passivo; ou 
(b) na ausência de mercado principal, no mercado mais vantajoso 

para o ativo ou passivo. 
 
17. A entidade não necessita empreender uma busca exaustiva de 

todos os possíveis mercados para identificar o mercado principal ou, 
na ausência de mercado principal, o mercado mais vantajoso, mas ela 
deve levar em consideração todas as informações que estejam dispo-
níveis.  Na ausência de evidência em contrário, presume-se que o mer-
cado no qual a entidade normalmente realizaria a transação para a 
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venda do ativo ou para a transferência do passivo seja o mercado prin-
cipal ou, na ausência de mercado principal, o mercado mais vantajoso. 

 
18. Se houver mercado principal para o ativo ou passivo, a men-

suração do valor justo deve representar o preço nesse mercado (seja 
esse preço diretamente observável ou estimado utilizando-se outra 
técnica de avaliação), ainda que o preço em mercado diferente seja 
potencialmente mais vantajoso na data de mensuração. 

 
19. A entidade deve ter acesso ao mercado principal (ou mais van-

tajoso) na data de mensuração. Como diferentes entidades (e negócios 
dentro dessas entidades) com diferentes atividades podem ter acesso a 
diferentes mercados, o mercado principal (ou mais vantajoso) para o 
mesmo ativo ou passivo pode ser diferente para diferentes entidades (e 
negócios dentro dessas entidades). Portanto, o mercado principal (ou 
mais vantajoso) (e, assim, os participantes do mercado) deve ser con-
siderado do ponto de vista da entidade, permitindo assim diferenças 
entre entidades com atividades diferentes. 

 
20. Embora a entidade deva ser capaz de acessar o mercado, ela 

não precisa ser capaz de vender o ativo específico ou transferir o pas-
sivo específico na data de mensuração para que possa mensurar o va-
lor justo com base no preço desse mercado. 

 
21. Ainda que não haja mercado observável para o fornecimento 

de informações de preços em relação à venda de um ativo ou à transfe-
rência de um passivo na data de mensuração, a mensuração do valor 
justo deve presumir que uma transação ocorra naquela data, conside-
rada do ponto de vista de um participante do mercado que detenha o 
ativo ou deva o passivo. Essa transação presumida estabelece uma 
base para a estimativa do preço para a venda do ativo ou para a trans-
ferência do passivo.  

 
Participantes do mercado 
 
22. A entidade deve mensurar o valor justo de um ativo ou passi-

vo utilizando as premissas que os participantes do mercado utilizariam 
ao precificar o ativo ou o passivo, presumindo-se que os participantes 
do mercado ajam em seu melhor interesse econômico. 
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23. Ao desenvolver essas premissas, a entidade não precisa identi-
ficar participantes do mercado específicos. Em vez disso, a entidade 
deve identificar características que distinguem os participantes do 
mercado de modo geral, considerando fatores específicos para todos 
os itens seguintes: 

(a) ativo ou passivo; 
(b) mercado principal (ou mais vantajoso) para o ativo ou passivo; e 
(c) participantes do mercado com os quais a entidade realizaria 

uma transação nesse mercado. 
 
Preço 
 
24. Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ati-

vo ou pago pela transferência de um passivo em uma transação não 
forçada no mercado principal (ou mais vantajoso) na data de mensura-
ção nas condições atuais de mercado (ou seja, preço de saída), inde-
pendentemente de esse preço ser diretamente observável ou estimado 
utilizando-se outra técnica de avaliação. 

 
25. O preço no mercado principal (ou mais vantajoso) utilizado 

para mensurar o valor justo do ativo ou passivo não deve ser ajustado 
para refletir custos de transação. Os custos de transação devem ser 
contabilizados de acordo com outras normas. Os custos de transação 
não são uma característica de um ativo ou passivo; em vez disso, são 
específicos de uma transação e podem diferir dependendo de como a 
entidade realizar a transação para o ativo ou passivo. 

 
26. Os custos de transação não incluem custos de transporte.  Se a 

localização for uma característica do ativo (como pode ser o caso para, 
por exemplo, uma commodity), o preço no mercado principal (ou mais 
vantajoso) deve ser ajustado para refletir os custos, se houver, que 
seriam incorridos para transportar o ativo de seu local atual para esse 
mercado. 

 
Aplicação a ativos não financeiros 
 
Melhor uso possível para ativos não financeiros 
 
27. A mensuração do valor justo de um ativo não financeiro leva 

em consideração a capacidade do participante do mercado de gerar 
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benefícios econômicos utilizando o ativo em seu melhor uso possível 
(highest and best use) ou vendendo-o a outro participante do mercado 
que utilizaria o ativo em seu melhor uso.  

 
28. O melhor uso possível de um ativo não financeiro leva em 

conta o uso do ativo que seja fisicamente possível, legalmente permi-
tido e financeiramente viável, conforme abaixo: 

(a) um uso que seja fisicamente possível leva em conta as 
características físicas do ativo que os participantes do 
mercado levariam em conta ao precificar o ativo (por 
exemplo, a localização ou o tamanho do imóvel); 

(b) um uso que seja legalmente permitido leva em conta 
quaisquer restrições legais sobre o uso do ativo que os 
participantes do mercado levariam em conta ao preci-
ficá-lo (por exemplo, as regras de zoneamento aplicá-
veis a um imóvel);  

(c) um uso que seja financeiramente viável leva em conta 
se o uso do ativo que seja fisicamente possível e le-
galmente permitido gera receita ou fluxos de caixa 
adequados (levando em conta os custos para converter 
o ativo para esse uso) para produzir o retorno do in-
vestimento que os participantes do mercado exigiriam 
do investimento nesse ativo colocado para esse uso. 

 
29. O melhor uso possível é determinado do ponto de vista dos 

participantes do mercado, ainda que a entidade pretenda um uso dife-
rente. Contudo, presume-se que o uso atual pela entidade de ativo não 
financeiro seja o seu melhor uso, a menos que o mercado ou outros 
fatores sugiram que um uso diferente pelos participantes do mercado 
maximizaria o valor do ativo. 

 
30. Para proteger sua posição competitiva, ou por outras razões, a 

entidade pode pretender não utilizar ativamente um ativo não financei-
ro adquirido ou pode pretender não utilizá-lo de acordo com o seu 
melhor uso possível. Por exemplo, um ativo intangível adquirido que a 
entidade planeje utilizar defensivamente impedindo que outros o utili-
zem.  Não obstante, a entidade deve mensurar o valor justo de ativo 
não financeiro presumindo o seu melhor uso possível pelos participan-
tes do mercado.  
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Premissa de avaliação para ativos não financeiros 
 
31. O melhor uso possível (highest and best use) de ativo não fi-

nanceiro estabelece a premissa de avaliação utilizada para mensurar o 
valor justo do ativo, conforme abaixo: 

(a) o melhor uso possível de ativo não financeiro pode oferecer o 
valor máximo aos participantes do mercado por meio de seu uso em 
combinação com outros ativos como um grupo (conforme instalados 
ou, de outro modo, configurados para uso) ou em combinação com 
outros ativos e passivos (por exemplo, um negócio); 

(v) se o melhor uso possível do ativo for o uso do ativo em 
combinação com outros ativos ou com outros ativos e passivos, o 
valor justo do ativo é o preço que seria recebido em uma transa-
ção atual para a venda do ativo, presumindo-se que o ativo seria 
utilizado com outros ativos ou com outros ativos e passivos e 
que esses ativos e passivos (ou seja, seus ativos complementares 
e os respectivos passivos) estariam disponíveis aos participantes 
do mercado; 

(vi) os passivos associados ao ativo e aos ativos comple-
mentares incluem passivos que financiem capital de giro, mas 
não incluem passivos utilizados para financiar outros ativos que 
não aqueles compreendidos no grupo de ativos;  

(vii)  as premissas sobre o melhor uso de ativo não financei-
ro devem ser consistentes para todos os ativos (para os quais o 
melhor uso seja relevante) do grupo de ativos ou do grupo de a-
tivos e passivos dentro do qual o ativo seria utilizado; 
(b) o melhor uso possível de ativo não financeiro poderia fornecer 

o valor máximo para os participantes do mercado de forma individual.  
Se o melhor uso possível do ativo for utilizá-lo de forma individual, o 
seu valor justo deve ser o preço que seria recebido em uma transação 
atual pela venda do ativo a participantes do mercado que o utilizariam 
de forma individual. 

 
32. A mensuração do valor justo de ativo não financeiro presume 

que o ativo seja vendido de forma consistente com a unidade de con-
tabilização especificada em outras normas (que pode ser um ativo 
individual).  Esse é o caso mesmo quando essa mensuração do valor 
justo presume que o melhor uso possível do ativo é utilizá-lo em com-
binação com outros ativos ou com outros ativos e passivos, já que a 
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mensuração do valor justo presume que o participante do mercado já 
detém os ativos complementares e os passivos correspondentes. 

 
33. O item B3 descreve a aplicação do conceito de premissa de 

avaliação para ativos não financeiros. 
 
Aplicação a passivos e a instrumentos patrimoniais 
próprios da entidade 
 
Princípios gerais 
 
34. A mensuração do valor justo presume que um passivo finan-

ceiro ou não financeiro ou o instrumento patrimonial próprio da enti-
dade (por exemplo, participações patrimoniais emitidas como contra-
prestação em combinação de negócios) seja transferido a um partici-
pante do mercado na data de mensuração.  A transferência de passivo 
ou de instrumento patrimonial próprio da entidade presume o seguin-
te: 

(a) o passivo permaneceria em aberto e o cessionário participante 
do mercado ficaria obrigado a satisfazer a obrigação. O passivo não 
seria liquidado com a contraparte nem seria, de outro modo, extinto na 
data de mensuração;  

(b) o instrumento patrimonial próprio da entidade permaneceria 
em aberto e o cessionário participante do mercado assumiria os direi-
tos e as responsabilidades a ele associados.  O instrumento não seria 
cancelado nem, de outro modo, extinto na data de mensuração. 

 
35. Mesmo quando não há mercado observável para fornecer in-

formações de preços em relação à transferência de passivo ou de ins-
trumento patrimonial próprio da entidade (por exemplo, devido a res-
trições contratuais ou outras restrições legais que impeçam a transfe-
rência desses itens), pode haver mercado observável para esses itens 
se eles forem mantidos por outras partes como ativos (por exemplo, 
título de dívida corporativo ou opção de compra sobre ações da enti-
dade).  

 
36. Em todos os casos, a entidade deve maximizar o uso de dados 

observáveis relevantes e deve minimizar o uso de dados não observá-
veis para atingir o objetivo da mensuração do valor justo, qual seja, 
estimar o preço pelo qual uma transação não forçada para a transfe-
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rência do passivo ou instrumento patrimonial ocorreria entre partici-
pantes do mercado na data de mensuração nas condições atuais de 
mercado. 

 
Passivos e instrumentos patrimoniais mantidos por outras partes 

como ativos 
 
37. Quando um preço cotado para a transferência de passivo ou 

instrumento patrimonial próprio da entidade idêntico ou similar não 
está disponível, e o item idêntico é mantido por outra parte como ati-
vo, a entidade deve mensurar o valor justo do passivo ou instrumento 
patrimonial do ponto de vista de participante do mercado que detenha 
o item idêntico como ativo na data de mensuração. 

 
38. Nesses casos, a entidade deve mensurar o valor justo do pas-

sivo ou instrumento patrimonial da seguinte forma: 
(a) utilizando o preço cotado em mercado ativo para o item idên-

tico mantido por outra parte como ativo, se esse preço estiver disponí-
vel; 

(b) se esse preço não estiver disponível, utilizando outros dados 
observáveis, tais como o preço cotado em mercado que não seja ativo 
para o item idêntico mantido por outra parte como ativo; 

(c) se os preços observáveis de (a) e (b) não estiverem disponí-
veis, utilizando outra técnica de avaliação, como, por exemplo: 

(i) abordagem de receita (por exemplo, técnica de valor 
presente que leve em conta o fluxo de caixa futuro que um parti-
cipante do mercado esperaria receber por deter o passivo ou o 
instrumento patrimonial como ativo (ver itens B10 e B11)); 

(ii)  abordagem de mercado (por exemplo, utilizando preços 
cotados para passivos ou instrumentos patrimoniais similares 
mantidos por outras partes como ativos (ver itens B5 a B7)). 
 
39. A entidade deve ajustar o preço cotado de passivo ou de ins-

trumento patrimonial próprio da entidade, mantido por outra parte 
como ativo, somente se houver fatores específicos para o ativo que 
não forem aplicáveis à mensuração do valor justo do passivo ou ins-
trumento patrimonial.  A entidade deve garantir que o preço do ativo 
não reflita o efeito de uma restrição que impeça a venda desse ativo.  
Alguns fatores que podem indicar que o preço cotado do ativo deve 
ser ajustado incluem os seguintes:  



 1559 

(a) o preço cotado para o ativo corresponde a um passivo ou ins-
trumento patrimonial similar (mas não idêntico) mantido por outra 
parte como ativo.  Por exemplo, o passivo ou o instrumento patrimo-
nial pode ter característica particular (por exemplo, qualidade de cré-
dito do emitente) que seja diferente daquela refletida no valor justo do 
passivo ou instrumento patrimonial similar mantido como ativo; 

(b) a unidade de contabilização para o ativo não é a mesma para o 
passivo ou para o instrumento patrimonial.  Por exemplo, para passi-
vos, em alguns casos o preço para um ativo reflete o preço combinado 
para um pacote que compreende tanto os valores devidos pelo emiten-
te quanto ao instrumento de melhoria de crédito de terceiro.  Se a uni-
dade de contabilização para o passivo não for para o pacote combina-
do, o objetivo é mensurar o valor justo do passivo do emitente, não o 
valor justo do pacote combinado.  Assim, nesses casos, a entidade 
deve ajustar o preço observado para o ativo a fim de excluir o efeito 
do instrumento de melhoria de crédito de terceiro. 

 
Passivos e instrumentos patrimoniais não mantidos por outras 

partes como ativos 
 
40. Quando um preço cotado para a transferência de passivo ou 

instrumento patrimonial próprio da entidade idêntico ou similar não 
está disponível, e o item idêntico não é mantido por outra parte como 
ativo, a entidade deve mensurar o valor justo do passivo ou instrumen-
to patrimonial utilizando uma técnica de avaliação do ponto de vista 
de participante do mercado que deva o passivo ou tenha exercido o 
direito sobre o patrimônio.  

 
41. Por exemplo, ao aplicar a técnica de valor presente, a entidade 

pode levar em conta qualquer uma das seguintes opções: 
(a) as saídas de caixa futuras em que um participante do mercado 

esperaria incorrer ao satisfazer a obrigação, incluindo a compensação 
que um participante do mercado exigiria por assumir a obrigação (ver 
itens B31 a B33);  

(b) o valor que um participante do mercado receberia para cele-
brar ou emitir um passivo ou instrumento patrimonial idêntico, utili-
zando as premissas que participantes do mercado utilizariam ao preci-
ficar o item idêntico (por exemplo, que tenha as mesmas característi-
cas de crédito) no mercado principal (ou mais vantajoso) para a emis-
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são de passivo ou instrumento patrimonial com os mesmos termos 
contratuais. 

 
Risco de descumprimento (non-performance) 
 
42. O valor justo de um passivo reflete o efeito do risco de des-

cumprimento (non-performance).  O risco de descumprimento (non-
performance) inclui, entre outros, o risco de crédito próprio da entidade 
(conforme definido na NBC TG 40 – Instrumentos Financeiros: Evi-
denciação).  Presume-se que o risco de descumprimento (non-
performance) seja o mesmo antes e depois da transferência do passivo. 

 
43. Ao mensurar o valor justo de um passivo, a entidade deve le-

var em conta o efeito de seu risco de crédito (situação de crédito) e 
quaisquer outros fatores que possam influenciar a probabilidade de 
que a obrigação seja ou não satisfeita. Esse efeito pode diferir depen-
dendo do passivo. Por exemplo: 

(a) se o passivo é uma obrigação de entregar caixa (passivo finan-
ceiro) ou uma obrigação de entregar bens ou serviços (passivo não 
financeiro); 

(b) os termos de melhorias de crédito relacionados ao passivo, se 
houver. 

 
44. O valor justo de um passivo reflete o efeito do risco de des-

cumprimento (non-performance) com base em sua unidade de conta-
bilização. O emitente de passivo emitido para um instrumento de me-
lhoria de crédito de terceiros indissociável que seja contabilizado se-
paradamente do passivo, não deve incluir o efeito da melhoria de cré-
dito (por exemplo, garantia de dívida de terceiro) na mensuração do 
valor justo do passivo. Se a melhoria de crédito for contabilizada sepa-
radamente do passivo, o emitente deve levar em conta sua própria 
situação de crédito, e não a do terceiro avalista, ao mensurar o valor 
justo do passivo. 

 
Restrição que impede a transferência de passivo ou de instrumen-

to patrimonial próprio da entidade 
 
45. Ao mensurar o valor justo de passivo ou de instrumento pa-

trimonial próprio, a entidade não deve incluir uma informação (input) 
separada ou um ajuste a outras informações (inputs) relativas à exis-
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tência de restrição que impeça a transferência do item. O efeito de 
restrição que impeça a transferência de passivo ou de instrumento 
patrimonial próprio da entidade é incluído de forma implícita ou ex-
plícita nas demais informações (inputs) da mensuração do valor justo. 

 
46. Por exemplo, na data da transação, tanto o credor quanto o a-

valista aceitaram o preço da transação para o passivo com pleno co-
nhecimento de que a obrigação inclui uma restrição que impede a sua 
transferência. Como resultado da inclusão da restrição no preço da 
transação, não se exige uma informação (input) separada ou um ajuste 
a uma informação (input) existente na data da transação para refletir o 
efeito da restrição sobre a transferência. Similarmente, não se exige 
uma informação (input) separada ou um ajuste a uma informação exis-
tente (input) em datas de mensuração subsequentes para refletir o efei-
to da restrição sobre a transferência. 

 
Passivo financeiro com elemento à vista 
 
47. O valor justo de passivo financeiro com elemento à vista (por 

exemplo, depósito à vista) não é menor que o valor a pagar à vista, 
descontado desde a primeira data em que o pagamento desse valor 
poderia ser exigido. 

 
Aplicação a ativos financeiros e passivos financeiros com po-

sições de compensação em riscos de mercado ou risco de crédito 
da contraparte 

 
48. A entidade que detém um grupo de ativos financeiros e passi-

vos financeiros está exposta a risco de mercado e a risco de crédito 
(conforme definido na NBC TG 40) de cada uma das contrapartes.  Se 
a entidade gerencia esse grupo de ativos financeiros e passivos finan-
ceiros com base em sua exposição líquida a risco de mercado ou a 
risco de crédito, ela pode aplicar uma exceção a esta Norma para a 
mensuração do valor justo.  Essa exceção permite que a entidade men-
sure o valor justo de grupo de ativos financeiros e passivos financeiros 
com base no preço que seria recebido pela venda de posição comprada 
líquida (ou seja, um ativo) para uma específica exposição a risco ou 
pago pela transferência de posição vendida líquida (ou seja, um passi-
vo) para uma específica exposição a risco em uma transação não for-
çada entre participantes do mercado na data de mensuração nas condi-
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ções de mercado atuais.  Consequentemente, a entidade deve mensurar 
o valor justo do grupo de ativos financeiros e passivos financeiros 
consistentemente com a forma pela qual os participantes do mercado 
precificariam a exposição a risco líquida na data de mensuração. 

 
49. Permite-se a entidade utilizar a exceção do item 48 somente se 

ela satisfizer todos os itens seguintes: 
(a) gerenciar o grupo de ativos financeiros e passivos financeiros 

com base na exposição líquida da entidade a um risco (ou riscos) de 
mercado específico ou ao risco de crédito de contraparte específica, de 
acordo com a estratégia de investimento ou gestão de risco documen-
tada da entidade; 

(b) fornecer informações, de acordo com essa base, sobre o grupo 
de ativos financeiros e passivos financeiros ao pessoal-chave da admi-
nistração da entidade, conforme definido na NBC TG 05 – Divulgação 
sobre Partes Relacionadas; e 

(c) for obrigada a, ou tiver optado por, mensurar esses ativos fi-
nanceiros e passivos financeiros ao valor justo no balanço patrimonial 
ao final de cada período de relatório. 

 
50. A exceção do item 48 não está relacionada à apresentação de 

demonstrações contábeis. Em alguns casos, a base para a apresentação 
de demonstrações contábeis no balanço patrimonial difere da base 
para a mensuração de instrumentos financeiros, como, por exemplo, 
caso uma Norma não exija ou permita que instrumentos financeiros 
sejam apresentados em base líquida.  Nesses casos, a entidade pode 
precisar alocar os ajustes no nível de carteira (ver itens 53 a 56) aos 
ativos ou passivos individuais que formam o grupo de ativos financei-
ros e passivos financeiros gerenciados com base na exposição líquida 
a risco da entidade.  A entidade deve realizar essas alocações de forma 
razoável e consistente, utilizando metodologia adequada às circuns-
tâncias. 

 
51. Para utilizar a exceção do item 48, a entidade deve tomar uma 

decisão sobre a política contábil de acordo com a NBC TG 23 – Polí-
ticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.  A 
entidade que utilizar a exceção deve aplicar essa política contábil, 
incluindo sua política para alocação de ajustes para refletir o spread 
entre os preços de compra e de venda (ver itens 53 a 55) e de ajustes 
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de crédito (ver item 56), se for o caso, de forma consistente de período 
a período para uma carteira específica. 

 

52. A exceção do item 48 se aplica somente a ativos financeiros, 
passivos financeiros e a outros contratos incluídos no alcance da NBC 
TG 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. 
As referências a ativos financeiros e passivos financeiros nos itens 48 
a 51 e 53 a 56 devem ser entendidas como aplicação a todos os 
contratos no alcance da, e contabilizados de acordo com, NBC TG 38, 
independentemente de onde se encontrarem as definições de ativos 
financeiros ou passivos financeiros na NBC TG 39 – Instrumentos 
Financeiros: Apresentação. (2) 

 

Exposição a riscos de mercado 
 

53. Ao utilizar a exceção do item 48 para mensurar o valor justo 
de grupo de ativos financeiros e passivos financeiros gerenciados com 
base na exposição líquida da entidade a risco (ou riscos) de mercado 
específico, a entidade deve aplicar o preço contido no spread entre os 
preços de compra e de venda que, nas circunstâncias, melhor represen-
tar o valor justo para a exposição líquida da entidade a esses riscos de 
mercado (ver itens 70 e 71). 

 

54. Ao utilizar a exceção do item 48, a entidade deve garantir que o 
risco (ou riscos) de mercado ao qual a entidade esteja exposta nesse 
grupo de ativos financeiros e passivos financeiros seja substancialmente 
o mesmo. Por exemplo, a entidade não combinaria o risco de taxa de 
juros associado a um ativo financeiro ao risco de preço de commodities 
associado a um passivo financeiro, pois fazê-lo não mitigaria a exposi-
ção da entidade ao risco de taxa de juros ou ao risco de preço de com-
modities. Ao utilizar a exceção do item 48, qualquer risco de base resul-
tante do fato de os parâmetros de risco de mercado não serem idênticos 
será levado em consideração na mensuração do valor justo dos ativos 
financeiros e passivos financeiros contidos no grupo. 

 

55. Similarmente, a duração da exposição da entidade a risco (ou 
riscos) de mercado específico em decorrência dos ativos financeiros e 
dos passivos financeiros será substancialmente a mesma. Por exemplo, 
a entidade que utiliza contrato futuro de 12 meses contra fluxos de 
caixa associados a 12 meses de exposição a risco de taxa de juros em 
instrumento financeiro de cinco anos dentro de grupo formado somen-
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te desses ativos financeiros e passivos financeiros mensura o valor 
justo da exposição ao risco de taxa de juros de 12 meses em base lí-
quida e o restante da exposição a risco de taxa de juros (ou seja, anos 
2 a 5) em base bruta.  

 

Exposição ao risco de crédito de contraparte específica 
 

56. Ao utilizar a exceção do item 48 para mensurar o valor justo de 
grupo de ativos financeiros e passivos financeiros celebrados com uma 
contraparte específica, a entidade deve incluir o efeito da exposição 
líquida da entidade ao risco de crédito dessa contraparte ou a exposição 
líquida da contraparte ao risco de crédito da entidade na mensuração do 
valor justo em situações em que os participantes do mercado levariam 
em conta quaisquer acordos existentes que mitigariam a exposição ao 
risco de crédito em caso de inadimplência (por exemplo, acordo princi-
pal de liquidação com a contraparte ou acordo que exija a troca de ga-
rantias com base na exposição líquida de cada parte ao risco de crédito 
da outra).  A mensuração do valor justo deve refletir as expectativas dos 
participantes do mercado sobre a probabilidade de que esse acordo seja 
legalmente exequível na hipótese de inadimplência. 

 

Valor justo no reconhecimento inicial 
 

57. Quando o ativo é adquirido ou o passivo assumido em transa-
ção de troca para esse ativo ou passivo, o preço da transação é o preço 
pago para adquirir o ativo ou recebido para assumir o passivo (preço 
de entrada).  Por outro lado, o valor justo do ativo ou passivo é o pre-
ço que seria recebido para vender o ativo ou pago para transferir o 
passivo (preço de saída).  As entidades não necessariamente vendem 
ativos pelos preços pagos para adquiri-los.  Similarmente, as entidades 
não necessariamente transferem passivos pelos preços recebidos para 
assumi-los.  

 

58. Em muitos casos, o preço da transação é igual ao valor justo 
(esse pode ser o caso, por exemplo, quando, na data da transação, a 
transação para a compra do ativo ocorre no mercado em que o ativo 
seria vendido). 

 

59. Ao determinar se o valor justo no reconhecimento inicial é i-
gual ao preço da transação, a entidade deve levar em conta fatores 
específicos da transação e do ativo ou passivo. O item B4 descreve 
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situações em que o preço da transação pode não representar o valor 
justo do ativo ou do passivo no reconhecimento inicial.  

 

60. Se outra norma exigir ou permitir que a entidade mensure o a-
tivo ou o passivo inicialmente ao valor justo e o preço da transação 
diferir do valor justo, a entidade deve reconhecer o ganho ou a perda 
resultante no resultado do período, a menos que essa Norma especifi-
que de outro modo. 

 

Técnicas de avaliação 
 

61. A entidade deve utilizar técnicas de avaliação que sejam apro-
priadas nas circunstâncias e para as quais haja dados suficientes dis-
poníveis para mensurar o valor justo, maximizando o uso de dados 
observáveis relevantes e minimizando o uso de dados não observáveis. 

 

62. O objetivo de utilizar uma técnica de avaliação é estimar o 
preço pelo qual uma transação não forçada para a venda do ativo ou 
para a transferência do passivo ocorreria entre participantes do merca-
do na data de mensuração nas condições atuais de mercado.  Três téc-
nicas de avaliação amplamente utilizadas são (i) abordagem de merca-
do, (ii) abordagem de custo e (iii) abordagem de receita.  Os principais 
aspectos dessas abordagens são resumidos nos itens B5 a B11. A enti-
dade deve utilizar técnicas de avaliação consistentes com uma ou mais 
dessas abordagens para mensurar o valor justo.  

 

63. Em alguns casos, uma única técnica de avaliação é apropriada 
(por exemplo, ao avaliar um ativo ou um passivo utilizando preços 
cotados em mercado ativo para ativos ou passivos idênticos). Em ou-
tros casos, múltiplas técnicas de avaliação são apropriadas (esse pode 
ser o caso, por exemplo, ao avaliar uma unidade geradora de caixa).  
Se múltiplas técnicas de avaliação forem utilizadas para mensurar o 
valor justo, os resultados (ou seja, as respectivas indicações do valor 
justo) serão avaliados considerando-se a razoabilidade da faixa de 
valores por eles indicada.  A mensuração do valor justo é o ponto den-
tro dessa faixa que melhor represente o valor justo nas circunstâncias. 

 

64. Se o preço da transação for o valor justo no reconhecimento 
inicial, e uma técnica de avaliação que utilizar dados não observáveis 
for utilizada para mensurar o valor justo em períodos subsequentes, a 
técnica de avaliação deve ser calibrada de modo que, no reconheci-
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mento inicial, o resultado da técnica de avaliação seja igual ao preço 
da transação.  A calibração assegura que a técnica de avaliação reflita 
as condições atuais de mercado e ajuda a entidade a determinar se é 
necessário um ajuste à técnica de avaliação (por exemplo, pode haver 
uma característica do ativo ou passivo que não seja capturada pela 
técnica de avaliação). Após o reconhecimento inicial, ao mensurar o 
valor justo utilizando uma técnica ou técnicas de avaliação que utili-
zem dados não observáveis, a entidade deve assegurar que essas técni-
cas de avaliação reflitam dados de mercado observáveis (por exemplo, 
o preço de ativo ou passivo similar) na data de mensuração.  

 

65. As técnicas de avaliação utilizadas para mensurar o valor justo 
devem ser aplicadas de forma consistente.  Contudo, uma mudança na 
técnica de avaliação ou em sua aplicação (por exemplo, mudança em 
sua ponderação quando múltiplas técnicas de avaliação forem utilizadas 
ou mudança no ajuste aplicado a uma técnica de avaliação) é apropriada 
se a mudança resultar em uma mensuração que seja igualmente ou mais 
representativa do valor justo nas circunstâncias.  Esse pode ser o caso 
se, por exemplo, qualquer dos eventos seguintes ocorrer: 

(a) novos mercados surgirem; 
(b) novas informações se tornarem disponíveis; 
(c) informações utilizadas anteriormente não mais estiverem dis-

poníveis; 
(d) houver uma melhora nas técnicas de avaliação; ou  
(e) houver mudanças nas condições de mercado.  
 

66. Revisões decorrentes de mudança na técnica de avaliação ou 
em sua aplicação devem ser contabilizadas como mudança na estima-
tiva contábil, de acordo com a NBC TG 23. Contudo, as divulgações 
da NBC TG 23 para mudança na estimativa contábil não são exigidas 
para revisões decorrentes de mudança na técnica de avaliação ou na 
sua aplicação.  

 

Informações para técnicas de avaliação 
 

Princípios gerais 
 

67. As técnicas de avaliação utilizadas para mensurar o valor justo 
devem maximizar o uso de dados observáveis relevantes e minimizar 
o uso de dados não observáveis. 
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68. Exemplos de mercados nos quais informações possam ser obser-
váveis para alguns ativos e passivos (por exemplo, instrumentos financei-
ros) incluem mercados bursáteis, mercados de revendedores, mercados 
intermediados e mercados não intermediados (ver item B34). 

 

69. A entidade deve selecionar informações que sejam consisten-
tes com as características do ativo ou passivo, as quais seriam levadas 
em conta por participantes do mercado em transação com o ativo ou 
passivo (ver itens 11 e 12). Em alguns casos, essas características re-
sultam na aplicação de ajuste, tal como prêmio ou desconto (por e-
xemplo, prêmio de controle ou desconto na participação de não con-
troladores).  Contudo, a mensuração do valor justo não deve incorpo-
rar prêmio ou desconto que seja inconsistente com a unidade de con-
tabilização na norma que exija ou permita a mensuração do valor justo 
(ver itens 13 e 14). Prêmios ou descontos que reflitam o tamanho co-
mo uma característica da participação da entidade (especificamente, 
um fator de venda em bloco que ajuste o preço cotado de ativo ou de 
passivo porque o volume de negociação diária normal do mercado não 
é suficiente para absorver a quantidade detida pela entidade, conforme 
descrito no item 80) e não como característica do ativo ou passivo (por 
exemplo, prêmio de controle ao mensurar o valor justo de uma parti-
cipação majoritária) não são permitidos na mensuração do valor justo. 
Em todos os casos, se houver preço cotado em mercado ativo (ou seja, 
informação de Nível 1; ver itens 72 a 90) para um ativo ou passivo, a 
entidade deve utilizar esse preço sem ajuste ao mensurar o valor justo, 
salvo conforme especificado no item 79. 

 
Informações baseadas em preços de compra e de venda 
 
70. Se um ativo ou passivo mensurado pelo valor justo tiver preço 

de compra e preço de venda (por exemplo, informação de mercado de 
revendedores), o preço contido no spread entre os preços de compra e 
de venda que, nas circunstâncias, melhor representar o valor justo 
deve ser utilizado para mensurar o valor justo, independentemente de 
onde essa informação estiver classificada na hierarquia de valor justo 
(ou seja, Nível 1, 2 ou 3; ver itens 72 a 90). O uso de preços de com-
pra para posições ativas e de preços de venda para posições passivas é 
permitido, mas não exigido. 
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71. Esta Norma não impede o uso de precificação média de mer-
cado ou outras convenções de precificação que sejam utilizadas por 
participantes do mercado como expediente prático para mensurações 
do valor justo dentro do spread entre os preços de compra e de venda. 

 

Hierarquia de valor justo 
 

72. Para aumentar a consistência e a comparabilidade nas mensu-
rações do valor justo e nas divulgações correspondentes, esta Norma 
estabelece uma hierarquia de valor justo que classifica em três níveis 
(ver itens 76 a 90) as informações (inputs) aplicadas nas técnicas de 
avaliação utilizadas na mensuração do valor justo. A hierarquia de 
valor justo dá a mais alta prioridade a preços cotados (não ajustados) 
em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos (informações de 
Nível 1) e a mais baixa prioridade a dados não observáveis (informa-
ções de Nível 3). 

 

73. Em alguns casos, as informações utilizadas para mensurar o va-
lor justo de ativo ou de passivo podem ser classificadas em diferentes 
níveis da hierarquia de valor justo.  Nesses casos, a mensuração do va-
lor justo é classificada integralmente no mesmo nível da hierarquia de 
valor justo que a informação de nível mais baixo que for significativa 
para a mensuração como um todo.  Avaliar a importância de uma in-
formação específica para a mensuração como um todo requer julgamen-
to, levando-se em conta fatores específicos do ativo ou passivo. Ajustes 
para chegar a mensurações baseadas no valor justo, tais como os custos 
para vender ao mensurar o valor justo menos os custos para vender, não 
devem ser levados em conta ao determinar o nível da hierarquia de va-
lor justo no qual a mensuração do valor justo seja classificada. 

 

74. A disponibilidade de informações relevantes e sua relativa 
subjetividade podem afetar a escolha de técnicas de avaliação apropri-
adas (ver item 61).  Contudo, a hierarquia de valor justo prioriza as 
informações (inputs) das técnicas de avaliação e não as técnicas de 
avaliação utilizadas para mensurar o valor justo. Por exemplo, a men-
suração do valor justo desenvolvida utilizando-se uma técnica de valor 
presente pode ser classificada no Nível 2 ou no Nível 3, dependendo 
das informações que sejam significativas para a mensuração como um 
todo e do nível da hierarquia de valor justo em que essas informações 
(inputs) sejam classificadas.  
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75. Se um dado observável exigisse um ajuste que utilizasse um 
dado não observável e esse ajuste resultasse na mensuração do valor 
justo significativamente mais alta ou mais baixa, a mensuração resul-
tante seria classificada no Nível 3 da hierarquia de valor justo.  Por 
exemplo, se um participante do mercado levasse em conta o efeito de 
restrição sobre a venda de ativo ao estimar o preço do ativo, a entidade 
ajustaria o preço cotado para refletir o efeito dessa restrição.  Se esse 
preço cotado fosse uma informação de Nível 2 e o ajuste fosse um 
dado não observável significativo para a mensuração como um todo, a 
mensuração seria classificada no Nível 3 da hierarquia de valor justo.  

 

Informações de Nível 1 
 

76. Informações de Nível 1 são preços cotados (não ajustados) em 
mercados ativos para ativos ou passivos idênticos a que a entidade 
possa ter acesso na data de mensuração. 

 

77. O preço cotado em mercado ativo oferece a evidência mais 
confiável do valor justo e deve ser utilizado sem ajuste para mensurar 
o valor justo sempre que disponível, salvo conforme especificado no 
item 79. 

 

78. Uma informação de Nível 1 está disponível para muitos ativos 
financeiros e passivos financeiros, alguns dos quais podem ser trocados 
em múltiplos mercados ativos (por exemplo, em diferentes bolsas). Por-
tanto, a ênfase no Nível 1 está em determinar ambas as opções: 

(a) o mercado principal para o ativo ou passivo ou, na ausência de 
mercado principal, o mercado mais vantajoso para o ativo ou passivo; e 

(b) se a entidade pode realizar uma transação com o ativo ou pas-
sivo pelo preço nesse mercado na data de mensuração. 

 

79. A entidade não deve efetuar ajuste em informação (input) de 
Nível 1, exceto nas seguintes circunstâncias: 

(a) quando a entidade detiver grande número de ativos ou passi-
vos similares (mas não idênticos) (por exemplo, títulos de dívida) que 
forem mensurados ao valor justo, e o preço cotado em mercado ativo 
estiver disponível, mas não prontamente acessível para cada um des-
ses ativos ou passivos individualmente (ou seja, dado o grande núme-
ro de ativos ou passivos similares mantidos pela entidade, seria difícil 
obter informações de precificação para cada ativo ou passivo indivi-
dual na data de mensuração). Nesse caso, como expediente prático, a 
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entidade pode mensurar o valor justo utilizando método de precifica-
ção alternativo que não se baseie exclusivamente em preços cotados 
(por exemplo, precificação por matriz). Contudo, o uso de método de 
precificação alternativo resulta na mensuração do valor justo classifi-
cada em nível mais baixo na hierarquia de valor justo; 

(b) quando o preço cotado em mercado ativo não representar o 
valor justo na data de mensuração.  Esse pode ser o caso se, por e-
xemplo, eventos significativos (tais como transações em mercado não 
intermediado, negociações em mercado intermediado ou anúncios) 
ocorrerem após o fechamento de mercado, mas antes da data de men-
suração. A entidade deve estabelecer e aplicar de forma consistente 
uma política para a identificação dos eventos que possam afetar men-
surações do valor justo. Contudo, se o preço cotado for ajustado para 
refletir novas informações, o ajuste resulta na mensuração do valor 
justo classificada em nível mais baixo na hierarquia de valor justo; 

(c) ao mensurar o valor justo de passivo ou de instrumento patri-
monial próprio da entidade utilizando o preço cotado para o item idên-
tico negociado como ativo em mercado ativo, e esse preço precisar ser 
ajustado para refletir fatores específicos do item ou ativo (ver item 
39). Se nenhum ajuste ao preço cotado do ativo for necessário, o resul-
tado da mensuração do valor justo é classificado no Nível 1 da hierar-
quia de valor justo. Contudo, qualquer ajuste no preço cotado do ativo 
resulta na mensuração do valor justo classificada em nível mais baixo 
na hierarquia de valor justo. 

 

80. Se a entidade detiver uma posição em um único ativo ou pas-
sivo (incluindo uma posição que compreender um grande número de 
ativos ou passivos idênticos, como, por exemplo, a detenção de ins-
trumentos financeiros) e esse ativo ou passivo for negociado em mer-
cado ativo, o valor justo do ativo ou passivo é mensurado no Nível 1 
como o produto entre o preço cotado para o ativo ou passivo individu-
al e a quantidade detida pela entidade.  Esse é o caso mesmo quando o 
volume de negociação diária normal do mercado não é suficiente para 
absorver a quantidade detida e a emissão de ordens de venda da posi-
ção em uma única transação pode afetar o preço cotado. 

 

Informações de Nível 2 
 

81. Informações de Nível 2 são informações que são observáveis 
para o ativo ou passivo, seja direta ou indiretamente, exceto preços 
cotados incluídos no Nível 1. 
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82. Se o ativo ou o passivo tiver prazo determinado (contratual), a 
informação de Nível 2 deve ser observável substancialmente pelo 
prazo integral do ativo ou passivo.  Informações de Nível 2 incluem os 
seguintes: 

(a) preços cotados para ativos ou passivos similares em mercados 
ativos; 

(b) preços cotados para ativos ou passivos idênticos ou similares 
em mercados que não sejam ativos; 

(c) informações, exceto preços cotados, que sejam observáveis 
para o ativo ou passivo, como, por exemplo: 

(i) taxas de juros e curvas de rendimento observáveis em in-
tervalos comumente cotados; 

(ii)  volatilidades implícitas; e 
(iii)  spreads de crédito; 

(d) informações corroboradas pelo mercado. 
  

83. Os ajustes em informações (inputs) de Nível 2 variam depen-
dendo de fatores específicos do ativo ou passivo.  Tais fatores incluem 
os seguintes: 

(a) a condição ou a localização do ativo; 
(b) em que medida as informações estão relacionadas a itens que 

são comparáveis ao ativo ou passivo (incluindo os fatores descritos no 
item 39); e 

(c) o volume ou nível de atividade nos mercados em que as in-
formações são observadas. 

 

84. Um ajuste em informação (input) de Nível 2 que seja signifi-
cativa para a mensuração como um todo pode resultar na mensuração 
do valor justo classificada no Nível 3 da hierarquia de valor justo se 
esse ajuste utilizar dados não observáveis significativos. 

 

85. O item B35 descreve o uso de informações (inputs) de Nível 2 
para ativos e passivos específicos. 

 

Informações (inputs) de Nível 3 
 

86. Informações (inputs) de Nível 3 são dados não observáveis 
para o ativo ou passivo. 

 

87. Dados não observáveis devem ser utilizados para mensurar o 
valor justo na medida em que dados observáveis relevantes não este-
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jam disponíveis, admitindo assim situações em que há pouca ou ne-
nhuma atividade de mercado para o ativo ou passivo na data de men-
suração.  Contudo, o objetivo da mensuração do valor justo permanece 
o mesmo, ou seja, preço de saída na data de mensuração do ponto de 
vista de participante do mercado que detém o ativo ou deve o passivo.  
Portanto, dados não observáveis refletem as premissas que os partici-
pantes do mercado utilizariam ao precificar o ativo ou o passivo, in-
cluindo premissas sobre risco. 

 

88. Premissas sobre risco incluem o risco inerente a uma técnica de 
avaliação específica utilizada para mensurar o valor justo (como, por 
exemplo, modelo de precificação) e o risco inerente às informações utili-
zadas na técnica de avaliação. Uma mensuração que não incluísse um 
ajuste para refletir o risco não representaria uma mensuração do valor 
justo se, ao precificar o ativo ou o passivo, os participantes do mercado 
incluíssem um ajuste. Por exemplo, pode ser necessário incluir ajuste de 
risco quando houver incerteza significativa na mensuração (por exemplo, 
quando tiver havido diminuição significativa no volume ou nível de ativi-
dade em comparação à atividade normal do mercado para o ativo ou pas-
sivo, ou para ativos ou passivos similares, e a entidade tiver determinado 
que o preço da transação ou o preço cotado não representa o valor justo, 
conforme descrito nos itens B37 a B47). 

 

89. A entidade deve desenvolver dados não observáveis utilizando 
as melhores informações disponíveis nas circunstâncias, que podem 
incluir dados próprios da entidade. Ao desenvolver dados não obser-
váveis, a entidade pode começar com seus próprios dados, mas deve 
ajustar esses dados se informações razoavelmente disponíveis indica-
rem que outros participantes do mercado utilizariam dados diferentes 
ou se houver algo específico para a entidade que não estiver disponí-
vel para outros participantes do mercado (por exemplo, uma sinergia 
específica da entidade).  A entidade não precisa empreender esforços 
exaustivos para obter informações sobre premissas de participantes do 
mercado.  Contudo, a entidade deve levar em conta todas as informa-
ções sobre premissas de participantes do mercado que estiverem razo-
avelmente disponíveis. Dados não observáveis desenvolvidos da for-
ma descrita acima são considerados premissas de participantes do 
mercado e atingem o objetivo de mensuração do valor justo.  

 

90. O item B36 descreve o uso de informações de Nível 3 para a-
tivos e passivos específicos. 
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Divulgação 
 

91. A entidade deve divulgar informações que auxiliem os usuá-
rios de suas demonstrações contábeis a avaliar ambas as seguintes 
opções: 

(a) para ativos e passivos que sejam mensurados ao valor justo de 
forma recorrente ou não recorrente no balanço patrimonial após o 
reconhecimento inicial, as técnicas de avaliação e informações utiliza-
das para desenvolver essas mensurações; 

(b) para mensurações do valor justo recorrentes que utilizem da-
dos não observáveis significativos (Nível 3), o efeito das mensurações 
sobre o resultado do período ou outros resultados abrangentes para o 
período. 

 

92. Para atingir os objetivos do item 91, a entidade deve conside-
rar todos os itens seguintes: 

(a) o nível de detalhamento necessário para atender aos requisitos 
de divulgação; 

(b) quanta ênfase se deve dar a cada um dos diversos requisitos; 
(c) quanta agregação ou desagregação se deve efetuar; e 
(d) se os usuários de demonstrações contábeis necessitam de in-

formações adicionais para avaliar as informações quantitativas divul-
gadas. 

Se as divulgações feitas de acordo com esta Norma e outras forem 
insuficientes para atingir os objetivos do item 91, a entidade deve divul-
gar informações adicionais necessárias para atingir esses objetivos. 

 

93. Para atingir os objetivos do item 91, a entidade deve divulgar, 
no mínimo, as seguintes informações para cada classe de ativos e pas-
sivos (ver item 94 para informações sobre a determinação de classes 
adequadas de ativos e passivos) mensurados ao valor justo (incluindo 
mensurações com base no valor justo dentro do alcance desta Norma) 
no balanço patrimonial após o reconhecimento inicial: 

(a) para mensurações do valor justo recorrentes e não recorrentes, 
para a mensuração do valor justo ao final do período das demonstra-
ções contábeis e para mensurações do valor justo não recorrentes, as 
razões para a mensuração. Mensurações do valor justo recorrentes de 
ativos ou passivos são aquelas que outras normas exijam ou permitam 
no balanço patrimonial ao final de cada período das demonstrações 
contábeis.  Mensurações do valor justo não recorrentes de ativos ou 
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passivos são aquelas que outras normas exijam ou permitam no balan-
ço patrimonial em circunstâncias específicas (por exemplo, quando a 
entidade mensura um ativo mantido para venda ao valor justo menos 
os custos para vender, de acordo com a NBC TG 31 – Ativo Não Cir-
culante Mantido para Venda e Operação Descontinuada, porque o 
valor justo menos os custos para vender do ativo é menor que o seu 
valor contábil); 

(b) para mensurações do valor justo recorrentes e não recorrentes, 
o nível da hierarquia de valor justo no qual as mensurações do valor 
justo sejam classificadas em sua totalidade (Nível 1, 2 ou 3); 

(c) para ativos e passivos mantidos ao final do período das de-
monstrações contábeis que sejam mensurados ao valor justo de forma 
recorrente, os valores de quaisquer transferências entre o Nível 1 e o 
Nível 2 da hierarquia de valor justo, as razões para essas transferên-
cias e a política da entidade para determinar quando se considera que 
ocorreram as transferências entre níveis (ver item 95).  As transferên-
cias para cada nível devem ser divulgadas e discutidas separadamente 
das transferências de cada nível; 

(d) para mensurações do valor justo recorrentes e não recorrentes 
classificadas no Nível 2 e no Nível 3 da hierarquia de valor justo, a 
descrição das técnicas de avaliação e as informações (inputs) utiliza-
das na mensuração do valor justo.  Se houve mudança na técnica de 
avaliação (por exemplo, mudança de abordagem de mercado para 
abordagem de receita, ou o uso de técnica de avaliação adicional), a 
entidade deve divulgar essa mudança e as razões para adotá-la. Para 
mensurações do valor justo classificadas no Nível 3 da hierarquia de 
valor justo, a entidade deve fornecer informações quantitativas sobre 
dados não observáveis significativos utilizados na mensuração do 
valor justo. A entidade não está obrigada a criar informações quantita-
tivas para cumprir esse requisito de divulgação se dados não observá-
veis quantitativos não forem desenvolvidos pela entidade ao mensurar 
o valor justo (por exemplo, quando a entidade utiliza preços de transa-
ções anteriores ou informações de precificação de terceiros sem ajus-
te). Contudo, ao fornecer essa divulgação, a entidade não pode ignorar 
dados não observáveis quantitativos que sejam significativos para a 
mensuração do valor justo e que estejam disponíveis para a entidade; 

(e) para mensurações de valor justo recorrentes classificadas no 
Nível 3 da hierarquia de valor justo, uma conciliação dos saldos inici-
ais com os saldos finais, divulgando separadamente as mudanças du-
rante o período atribuíveis ao seguinte: 
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(i) ganhos ou perdas totais para o período, reconhecidos no 
resultado, e as rubricas no resultado nas quais esses ganhos ou 
perdas são reconhecidos; 

(ii)  ganhos ou perdas totais para o período, reconhecidos em 
outros resultados abrangentes, e as rubricas em outros resultados 
abrangentes nas quais esses ganhos ou perdas são reconhecidos; 

(iii)  compras, vendas, emissões e liquidações (cada um des-
ses tipos de mudanças divulgado separadamente); 

(iv) os valores de quaisquer transferências para o (ou, do) 
Nível 3 da hierarquia de valor justo, as razões para essas transfe-
rências e a política da entidade para determinar quando se consi-
dera que ocorreram as transferências entre níveis (ver item 95).  
As transferências para o Nível 3 devem ser divulgadas e discutidas 
separadamente das transferências do Nível 3; 
(f) para mensurações do valor justo recorrentes classificadas no 

Nível 3 da hierarquia de valor justo, o valor dos ganhos ou perdas 
totais para o período em (e)(i) incluídos no resultado que sejam atribu-
íveis à mudança nos ganhos ou perdas não realizados relativos a esses 
ativos e passivos apurados ao final do período das demonstrações 
contábeis e as rubricas da demonstração do resultado nas quais esses 
ganhos ou perdas não realizados sejam reconhecidos; 

(g) para mensurações do valor justo recorrentes e não recorrentes 
classificadas no Nível 3 da hierarquia de valor justo, uma descrição 
dos processos de avaliação utilizados pela entidade (incluindo, por 
exemplo, como a entidade decide suas políticas e procedimentos de 
avaliação e analisa mudanças nas mensurações do valor justo de perí-
odo a período); 

(h) para mensurações do valor justo recorrentes classificadas no 
Nível 3 da hierarquia de valor justo: 

(i) para todas essas mensurações, uma descrição narrativa 
da sensibilidade da mensuração do valor justo a mudanças em da-
dos não observáveis, se uma mudança nesses dados para um valor 
diferente puder resultar na mensuração do valor justo significati-
vamente mais alta ou mais baixa. Se houver inter-relações entre 
esses dados e outros dados não observáveis utilizados na mensu-
ração do valor justo, a entidade deve fornecer também a descrição 
dessas inter-relações e de como elas poderiam intensificar ou mi-
tigar o efeito de mudanças nos dados não observáveis sobre a 
mensuração do valor justo. Para satisfazer esse requisito de divul-
gação, a descrição narrativa da sensibilidade a mudanças em da-
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dos não observáveis deve incluir, no mínimo, os dados não obser-
váveis divulgados ao satisfazer a alínea (d); 

(ii)  para ativos financeiros e passivos financeiros, se a mu-
dança de um ou mais dos dados não observáveis para refletir pre-
missas alternativas razoavelmente possíveis puder mudar o valor 
justo de forma significativa, a entidade deve indicar esse fato e di-
vulgar o efeito dessas mudanças. A entidade deve divulgar como o 
efeito de uma mudança para refletir uma premissa alternativa ra-
zoavelmente possível foi calculado. Para essa finalidade, a impor-
tância deve ser avaliada em relação ao resultado e aos ativos totais 
ou passivos totais ou, quando as mudanças no valor justo forem 
reconhecidas em outros resultados abrangentes, ao patrimônio lí-
quido total; 
(i) para mensurações do valor justo recorrentes e não recorrentes, 

se o melhor uso possível (highest and best use) de ativo não financeiro 
diferir de seu uso atual, a entidade deve divulgar esse fato e por que o 
ativo não financeiro está sendo usado de maneira que difere de seu 
melhor uso possível. 

 

94. A entidade deve determinar classes apropriadas de ativos e 
passivos com base no seguinte: 

(a) natureza, características e riscos do ativo ou passivo; e 
(b) nível da hierarquia de valor justo no qual a mensuração do va-

lor justo está classificada. 
 

O número de classes pode precisar ser maior para mensurações 
do valor justo classificadas no Nível 3 da hierarquia de valor justo, 
uma vez que essas mensurações têm grau maior de incerteza e subjeti-
vidade. Determinar classes apropriadas de ativos e passivos para as 
quais devem ser fornecidas divulgações sobre mensurações do valor 
justo requer julgamento. Uma classe de ativos e passivos frequente-
mente exige uma desagregação maior que as rubricas apresentadas no 
balanço patrimonial. Contudo, a entidade deve fornecer informações 
suficientes para permitir a conciliação com as rubricas apresentadas no 
balanço patrimonial. Se outra norma especificar a classe de ativo ou 
passivo, a entidade pode, ao fornecer as divulgações exigidas nesta 
Norma, utilizar essa classe se ela satisfizer os requisitos deste item. 

 

95. A entidade deve divulgar e seguir de forma consistente a sua 
política para determinar quando se considera que ocorreram as transfe-
rências entre níveis da hierarquia de valor justo de acordo com os itens 
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93(c) e (e)(iv). A política sobre a época do reconhecimento de transfe-
rências é a mesma para transferências para níveis e para transferências 
dos níveis.  Exemplos de políticas para determinação da época das 
transferências incluem: 

(a) a data do evento ou da mudança nas circunstâncias que causou 
a transferência; 

(b) o início do período das demonstrações contábeis; 
(c) o final do período das demonstrações contábeis. 
 

96. Se a entidade tomar uma decisão de política contábil para uti-
lizar a exceção do item 48, ela deve divulgar esse fato. 

 

97. Para cada classe de ativos e passivos não mensurados ao valor 
justo no balanço patrimonial, mas cujo valor justo for divulgado, a 
entidade deve divulgar as informações exigidas pelos itens 93(b), (d) e 
(i). Contudo, a entidade não está obrigada a fornecer as divulgações 
quantitativas sobre dados não observáveis significativos utilizados em 
mensurações do valor justo classificadas no Nível 3 da hierarquia de 
valor justo, conforme exigidas pelo item 93(d). Para esses ativos e 
passivos, a entidade não precisa fornecer as demais divulgações exigi-
das por esta Norma. 

 

98. Para um passivo mensurado ao valor justo e emitido para um 
instrumento de melhoria de crédito de terceiro indissociável, o emiten-
te deve divulgar a existência dessa melhoria de crédito e se ela está 
refletida na mensuração do valor justo do passivo. 

 

99. A entidade deve apresentar as divulgações quantitativas exigi-
das por esta Norma em formato tabular, salvo se outro formato for 
mais apropriado. 

 
Em razão dessa alteração, as disposições não alteradas desta 

Norma são mantidas e a sigla da NBC TG 46, publicada no DOU, 
Seção I, de 30/1/13, passa a ser NBC TG 46 (R1). 

 
A alteração desta Norma entra em vigor na data de sua publica-

ção, aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 
2015. 

 
Brasília, 21 de novembro de 2014. 
 
Zulmir Ivânio Breda – Presidente em exercício 
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Apêndice A – Definição de termos 
 
Este Apêndice é parte integrante desta Norma. 

Abordagem de custo – Técnica de avaliação que reflete o valor que 
seria exigido atualmente para substituir a capacidade de serviço de um 
ativo (normalmente referido como custo de substituição ou reposição). 

Abordagem de mercado – Técnica de avaliação que utiliza preços e 
outras informações relevantes geradas por transações de mercado en-
volvendo ativos, passivos ou grupo de ativos e passivos idênticos ou 
comparáveis (ou seja, similares), como, por exemplo, um negócio. 

Abordagem de receita – Técnicas de avaliação que convertem valo-
res futuros (por exemplo, fluxos de caixa ou receitas e despesas) em 
um valor único atual (ou seja, descontado).  A mensuração do valor 
justo é determinada com base no valor indicado pelas expectativas de 
mercado atuais em relação a esses valores futuros. 

Custo de transação – Custos para vender um ativo ou transferir um 
passivo no mercado principal (ou mais vantajoso) para o ativo ou pas-
sivo que sejam diretamente atribuíveis à venda do ativo ou à transfe-
rência do passivo e que atendam ambos os seguintes critérios: 

(a) resultem diretamente da transação e sejam essenciais para ela; 

(b) não teriam sido incorridos pela entidade se a decisão de vender o 
ativo ou de transferir o passivo não tivesse sido tomada (similares 
aos custos para vender, conforme definido na NBC TG 31). 

Custos de transporte – Custos que seriam incorridos para transportar 
um ativo de seu local atual para o seu mercado principal (ou mais 
vantajoso). 

Dados (inputs) não observáveis – Informações (inputs) em relação às 
quais não há dados de mercado disponíveis e as quais são desenvolvi-
das utilizando-se as melhores informações disponíveis sobre as pre-
missas que seriam utilizadas pelos participantes do mercado ao preci-
ficar o ativo ou o passivo. 

Dados (inputs) observáveis – Informações (inputs) que são desenvol-
vidas utilizando-se dados de mercado, tais como informações disponí-
veis publicamente sobre eventos ou transações reais, e que refletem as 
premissas que participantes do mercado utilizariam ao precificar o 
ativo ou o passivo. 
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Fluxo de caixa esperado – Média ponderada por probabilidade (ou 
seja, média da distribuição) de possíveis fluxos de caixa futuros. 

Informações (inputs) corroboradas pelo mercado – Informações 
(inputs) que são obtidas principalmente a partir de (ou corroboradas 
por) dados de mercado observáveis por meio de correlação ou por 
outros meios. 

Informações (inputs) – Premissas que seriam utilizadas por partici-
pantes do mercado ao precificar o ativo ou o passivo, incluindo pre-
missas sobre risco, como, por exemplo: 

(a) risco inerente a uma técnica de avaliação específica utilizada para 
mensurar o valor justo (por exemplo, modelo de precificação); e 

(b) risco inerente às informações da técnica de avaliação. 

Informações podem ser observáveis ou não observáveis. 

Informações (inputs) de Nível 1 – Preços cotados (não ajustados) em 
mercados ativos para ativos ou passivos idênticos a que a entidade 
possa ter acesso na data de mensuração. 

Informações (inputs) de Nível 2 – Informações (inputs) que são ob-
serváveis para o ativo ou passivo, seja direta ou indiretamente, exceto 
preços cotados incluídos no Nível 1. 

Informações (inputs) de Nível 3 – Dados não observáveis para o 
ativo ou passivo. 

Melhor uso – Uso de um ativo não financeiro por participantes do mer-
cado que maximizaria o valor do ativo ou o grupo de ativos e passivos 
(por exemplo, um negócio) dentro do qual o ativo seria utilizado. 

Mercado ativo – Mercado no qual transações para o ativo ou passivo 
ocorrem com frequência e volume suficientes para fornecer informa-
ções de precificação de forma contínua. 

Mercado mais vantajoso – Mercado que maximiza o valor que seria 
recebido para vender o ativo ou que minimiza o valor que seria pago 
para transferir o passivo, após levar em consideração os custos de 
transação e os custos de transporte. 

Mercado principal – Mercado com o maior volume e nível de ativi-
dade para o ativo ou passivo. 



 1581 

Participantes do mercado – Compradores e vendedores do mercado 
principal (ou mais vantajoso) para o ativo ou passivo, os quais têm 
todas as características a seguir: 

(a) são independentes entre si, ou seja, não são partes relacionadas, 
conforme definido na NBC TG 05, embora o preço em uma tran-
sação com partes relacionadas possa ser utilizado como informa-
ção (input) na mensuração do valor justo se a entidade tiver evi-
dência de que a transação foi realizada em condições de mercado; 

(b) são conhecedores, tendo entendimento razoável do ativo ou pas-
sivo e da transação com a utilização de todas as informações dis-
poníveis, incluindo informações que possam ser obtidas por meio 
de esforços usuais e habituais com a devida diligência; 

(c) são capazes de realizar transação com o ativo ou passivo; 
(d) estão interessados em realizar transação com o ativo ou passivo, 

ou seja, estão motivados, mas não forçados ou, de outro modo, 
obrigados a fazê-lo. 

Preço de entrada – Preço pago para adquirir um ativo ou recebido 
para assumir um passivo em uma transação de troca. 

Preço de saída – Preço que seria recebido para vender um ativo ou 
pago para transferir um passivo. 

Prêmio de risco – Compensação buscada por participantes do merca-
do avessos ao risco por suportar a incerteza inerente ao fluxo de caixa 
de um ativo ou passivo.  Denominada também como “ajuste de risco”. 

Risco de descumprimento (non-performance) – Risco de que a enti-
dade não cumprirá uma obrigação.  O risco de descumprimento (non-
performance) inclui, entre outros, o risco de crédito próprio da entidade. 

Transação não forçada – Transação que presume exposição ao mer-
cado por um período antes da data de mensuração para permitir ativi-
dades de marketing que são usuais e habituais para transações envol-
vendo esses ativos ou passivos; não se trata de transação forçada (por 
exemplo, liquidação forçada ou venda em situação adversa). 

Unidade de contabilização – Nível no qual um ativo ou passivo é 
agregado ou desagregado para fins de reconhecimento. 

Valor justo – Preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que 
seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não 
forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. 
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Apêndice B – Orientação de aplicação 
 

Este Apêndice é parte integrante da NBC TG 46.  Ele descreve a apli-
cação dos itens 1 a 99 e tem a mesma autoridade que as demais par-
tes desta Norma. 
 

B1. Os julgamentos aplicados em diferentes situações de avaliação 
podem ser diferentes.  Este Apêndice descreve os julgamentos 
que podem ser aplicáveis quando a entidade mensura o valor 
justo em diferentes situações de avaliação. 

 

Abordagem da mensuração do valor justo 
 

B2. O objetivo da mensuração do valor justo é estimar o preço pelo 
qual uma transação não forçada para a venda do ativo ou para a 
transferência do passivo ocorreria entre participantes do merca-
do na data de mensuração sob condições atuais de mercado.  A 
mensuração do valor justo requer que a entidade determine to-
dos os itens a seguir: 

(a) o ativo ou o passivo específico objeto da mensuração 
(de forma consistente com a sua unidade de contabi-
lização); 

(b) para um ativo não financeiro, a premissa de avaliação 
apropriada para a mensuração (de forma consistente 
com o seu melhor uso possível); 

(c) o mercado principal (ou mais vantajoso) para o ativo 
ou passivo; 

(d) as técnicas de avaliação apropriadas para a mensura-
ção, considerando-se a disponibilidade de dados 
com os quais se possam desenvolver informações 
que representem as premissas que seriam utilizadas 
por participantes do mercado ao precificar o ativo 
ou o passivo e o nível da hierarquia de valor justo no 
qual se classificam os dados. 

 

Premissa de avaliação para ativos não financeiros (itens 31 a 33) 
 

B3. Ao mensurar o valor justo de ativo não financeiro utilizado em 
combinação com outros ativos como grupo (conforme instala-
dos ou, de outro modo, configurados para uso) ou em combina-
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ção com outros ativos e passivos (por exemplo, negócio), o efei-
to da premissa de avaliação depende das circunstâncias.  Por 
exemplo: 

(a) o valor justo de ativo pode ser o mesmo, independentemen-
te de o ativo ser utilizado de forma independente ou em 
combinação com outros ativos ou com outros ativos e pas-
sivos.  Esse pode ser o caso quando o ativo é um negócio 
que os participantes do mercado continuariam a operar.  
Nesse caso, a transação envolveria a avaliação do negócio 
em sua totalidade.  O uso dos ativos como grupo no negó-
cio em operação geraria sinergias que estariam disponíveis 
aos participantes do mercado (ou seja, sinergias dos parti-
cipantes do mercado que, portanto, afetariam o valor justo 
do ativo de forma independente ou em combinação com 
outros ativos ou com outros ativos e passivos); 

(b) o uso de ativo em combinação com outros ativos ou com 
outros ativos e passivos poderia ser incorporado à mensu-
ração do valor justo por meio de ajustes ao valor do ativo 
usado de forma independente.  Esse pode ser o caso quan-
do o ativo é uma máquina e a mensuração do valor justo é 
determinada utilizando-se o preço observado para uma 
máquina similar (não instalada ou, de outro modo, configu-
rada para uso), ajustado para refletir custos de transporte e 
instalação, de modo que a mensuração do valor justo reflita 
a condição e localização atuais da máquina (instalada e 
configurada para uso); 

(c) o uso de ativo em combinação com outros ativos ou com 
outros ativos e passivos poderia ser incorporado à mensu-
ração do valor justo por meio das premissas dos participan-
tes do mercado utilizadas para mensurar o valor justo do a-
tivo.  Por exemplo, se o ativo consiste em estoque de pro-
dutos em elaboração de natureza singular e os participantes 
do mercado convertessem esse estoque em produtos aca-
bados, o valor justo do estoque presumiria que os partici-
pantes do mercado adquiriram ou adquiririam quaisquer 
máquinas especializadas necessárias para converter o esto-
que em produtos acabados;  
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(d) o uso de ativo em combinação com outros ativos ou com 
outros ativos e passivos poderia ser incorporado à técnica 
de avaliação utilizada para mensurar o valor justo do ativo.  
Esse pode ser o caso ao utilizar o método de ganhos exce-
dentes em múltiplos períodos (multi period excess earning 
method) para mensurar o valor justo de ativo intangível, já 
que a técnica de avaliação leva em conta especificamente a 
contribuição de quaisquer ativos complementares e dos 
passivos correspondentes no grupo em que esse ativo in-
tangível seria utilizado; 

(e) em situações mais limitadas, quando utiliza um ativo den-
tro de grupo de ativos, a entidade pode mensurar o ativo ao 
valor que se aproxima do seu valor justo ao alocar o valor 
justo do grupo de ativos aos ativos individuais do grupo.  
Esse pode ser o caso quando a avaliação envolve imóveis e 
o valor justo do imóvel submetido a benfeitorias (ou seja, 
grupo de ativos) é alocado aos seus ativos componentes 
(como, por exemplo, terrenos e benfeitorias). 

 
Valor justo no reconhecimento inicial (itens 57 a 60) 
 
B4. Ao determinar se o valor justo no reconhecimento inicial é igual 

ao preço da transação, a entidade deve levar em conta fatores 
específicos da transação e do ativo ou passivo.  Por exemplo, o 
preço da transação pode não representar o valor justo de ativo 
ou passivo no reconhecimento inicial se qualquer das condições 
seguintes se aplicar: 

(a) a transação for entre partes relacionadas, embora o preço 
na transação com partes relacionadas possa ser utilizado 
como informação na mensuração do valor justo se a enti-
dade tiver evidência de que a transação foi realizada em 
condições de mercado;  

(b) a transação ocorre sob coação ou o vendedor é forçado a 
aceitar o preço na transação.  Por exemplo, esse pode ser o 
caso quando o vendedor está passando por dificuldades fi-
nanceiras; 

(c) a unidade de contabilização representada pelo preço da 
transação é diferente da unidade de contabilização para o 
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ativo ou passivo mensurado ao valor justo.  Por exemplo, 
esse pode ser o caso se o ativo ou o passivo mensurado ao 
valor justo for apenas um dos elementos na transação (por 
exemplo, na combinação de negócios), a transação incluir 
direitos e privilégios implícitos que sejam mensurados se-
paradamente de acordo com outra norma ou o preço da 
transação incluir custos de transação; 

(d) o mercado no qual ocorre a transação é diferente do mer-
cado principal (ou mais vantajoso).  Por exemplo, esses 
mercados podem ser diferentes se a entidade for uma re-
vendedora que celebrar transações com clientes no merca-
do de varejo, mas o mercado principal (ou mais vantajoso) 
para a transação de saída for com outros revendedores no 
mercado de revendedores. 

 

Técnicas de avaliação (itens 61 a 66) 
 

Abordagem de mercado 
 
B5. A abordagem de mercado utiliza preços e outras informações 

relevantes geradas por transações de mercado envolvendo ati-
vos, passivos ou grupo de ativos e passivos – como, por exem-
plo, um negócio – idêntico ou comparável (ou seja, similar). 

 

B6. Por exemplo, técnicas de avaliação consistentes com a aborda-
gem de mercado frequentemente utilizam múltiplos de mercado 
obtidos a partir de um conjunto de elementos de comparação.  
Os múltiplos devem estar em faixas, com um múltiplo diferente 
para cada elemento de comparação.  A escolha do múltiplo a-
propriado dentro da faixa exige julgamento, considerando-se fa-
tores qualitativos e quantitativos específicos da mensuração.  

 

B7. Técnicas de avaliação consistentes com a abordagem de merca-
do incluem a precificação por matriz.  Precificação por matriz é 
uma técnica matemática utilizada principalmente para avaliar 
alguns tipos de instrumentos financeiros, tais como títulos de 
dívida, sem se basear exclusivamente em preços cotados para os 
títulos específicos, mas, sim, baseando-se na relação dos títulos 
com outros títulos cotados de referência. 
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Abordagem de custo 
 
B8. A abordagem de custo reflete o valor que seria necessário atu-

almente para substituir a capacidade de serviço de ativo (nor-
malmente referido como custo de substituição/reposição atual).  

 
B9. Do ponto de vista de vendedor participante do mercado, o preço 

que seria recebido pelo ativo baseia-se no custo para um com-
prador participante do mercado adquirir ou construir um ativo 
substituto de utilidade comparável, ajustado para refletir a obso-
lescência.  Isso porque um comprador participante do mercado 
não pagaria mais por um ativo do que o valor pelo qual poderia 
substituir a capacidade de serviço desse ativo.  Obsolescência 
compreende deterioração física, obsolescência funcional (tecno-
lógica) e obsolescência econômica (externa), sendo mais ampla 
que a depreciação para fins das demonstrações contábeis (alo-
cação do custo histórico) ou para fins tributários (utilizando as 
vidas úteis especificadas).  Em muitos casos, o método de custo 
de substituição/reposição atual é utilizado para mensurar o valor 
justo de ativos tangíveis que sejam utilizados em combinação 
com outros ativos ou com outros ativos e passivos. 

 
Abordagem de receita 
 
B10. A abordagem de receita converte valores futuros (por exemplo, 

fluxos de caixa ou receitas e despesas) em um valor único atual 
(ou seja, descontado).  Quando a abordagem de receita é utili-
zada, a mensuração do valor justo reflete as expectativas de 
mercado atuais em relação a esses valores futuros. 

 
B11. Essas técnicas de avaliação incluem, por exemplo: 

(a) técnicas de valor presente (ver itens B12 a B30); 

(b) modelos de precificação de opções, como a fórmula de 
Black-Scholes-Merton ou modelo binomial (ou seja, mode-
lo de árvore), que incorporem técnicas de valor presente e 
reflitam tanto o valor temporal quanto o valor intrínseco da 
opção; e 
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(c) o método de ganhos excedentes em múltiplos períodos, que 
é utilizado para mensurar o valor justo de alguns ativos in-
tangíveis. 

 
Técnicas de valor presente 
 
B12. Os itens B13 a B30 descrevem o uso de técnicas de valor pre-

sente para mensurar o valor justo.  Esses itens se concentram na 
técnica de ajuste de taxa de desconto e na técnica de fluxo de 
caixa esperado (valor presente esperado).  Esses itens não pres-
crevem o uso de uma única técnica de valor presente específica 
nem limitam o uso de técnicas de valor presente para mensura-
ção do valor justo às técnicas discutidas.  A técnica de valor 
presente utilizada para mensurar o valor justo depende de fatos 
e circunstâncias específicos para o ativo ou passivo que estiver 
sendo mensurado (por exemplo, se preços para ativos ou passi-
vos comparáveis podem ser observados no mercado) e da dis-
ponibilidade de dados suficientes. 

 
Componentes de mensuração do valor presente 
 
B13. O valor presente (ou seja, aplicação da abordagem de receita) é 

uma ferramenta utilizada para relacionar valores futuros (por 
exemplo, valores ou fluxos de caixa) a um valor presente utili-
zando uma taxa de desconto.  A mensuração do valor justo de 
ativo ou passivo utilizando uma técnica de valor presente captu-
ra todos os seguintes elementos, do ponto de vista dos partici-
pantes do mercado, na data de mensuração: 

(a) uma estimativa dos fluxos de caixa futuros para o ativo ou 
passivo que está sendo mensurado; 

(b) expectativas sobre possíveis variações no valor e época dos 
fluxos de caixa que representem a incerteza inerente aos 
fluxos de caixa; 

(c) o valor do dinheiro no tempo, representado pela taxa sobre 
ativos monetários livres de risco com datas de vencimento 
ou prazos que coincidem com o período coberto pelos flu-
xos de caixa e que não apresentam incerteza em relação à 
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época ou risco de inadimplência (default) para o titular (ou 
seja, taxa de juros livre de risco); 

(d) o preço para suportar a incerteza inerente aos fluxos de 
caixa (ou seja, prêmio de risco); 

(e) outros fatores que os participantes do mercado levariam em 
consideração nas circunstâncias; 

(f) para um passivo, o risco de descumprimento relativo a esse 
passivo, incluindo o risco de crédito da própria entidade 
(ou seja, devedor). 

 
Princípios gerais 

 
B14. As técnicas de valor presente diferem na forma em que captu-

ram os elementos do item B13.  Contudo, todos os princípios 
gerais a seguir regem a aplicação de qualquer técnica de valor 
presente utilizada para mensurar o valor justo: 

(a) fluxos de caixa e taxas de desconto refletem premissas que 
os participantes do mercado utilizariam ao precificar o ati-
vo ou o passivo; 

(b) fluxos de caixa e taxas de desconto levam em conta somen-
te os fatores atribuíveis ao ativo ou passivo que está sendo 
mensurado; 

(c) para evitar a contagem dupla ou omissão dos efeitos dos 
fatores de risco, as taxas de desconto refletem premissas 
que sejam consistentes com aquelas inerentes aos fluxos de 
caixa.  Por exemplo, a taxa de desconto que reflete a incer-
teza nas expectativas em relação a inadimplências futuras é 
apropriada ao utilizar fluxos de caixa contratuais de em-
préstimo (ou seja, técnica de ajuste de taxa de desconto).  
Não se deve aplicar essa mesma taxa ao se utilizar fluxos 
de caixa esperados (ou seja, ponderados por probabilidade) 
(ou seja, técnica de valor presente esperado), uma vez que 
os fluxos de caixa esperados já refletem premissas sobre a 
incerteza em relação a inadimplências futuras; em vez dis-
so, deve ser utilizada uma taxa de desconto compatível 
com o risco inerente aos fluxos de caixa esperados; 
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(d) as premissas sobre fluxos de caixa e taxas de desconto de-
vem ser internamente consistentes.  Por exemplo, fluxos de 
caixa nominais, que incluem o efeito da inflação, devem 
ser descontados a uma taxa que inclua o efeito da inflação.  
A taxa de juros nominal livre de risco inclui o efeito da in-
flação.  Os fluxos de caixa reais, que excluem o efeito da 
inflação, devem ser descontados a uma taxa que exclua o 
efeito da inflação.  Da mesma forma, os fluxos de caixa 
após impostos devem ser descontados utilizando-se uma 
taxa de desconto após impostos.  Os fluxos de caixa antes 
de impostos devem ser descontados a uma taxa consistente 
com esses fluxos de caixa; 

(e) as taxas de desconto devem ser consistentes com os fatores 
econômicos subjacentes da moeda na qual os fluxos de 
caixa são denominados. 

 
Risco e incerteza 

 
B15. A mensuração do valor justo utilizando técnicas de valor pre-

sente é feita sob condições de incerteza, uma vez que os fluxos 
de caixa utilizados são estimativas, e não valores conhecidos.  
Em muitos casos, tanto o valor quanto a época dos fluxos de 
caixa são incertos.  Mesmo valores contratualmente fixados, 
como os pagamentos de empréstimo, são incertos se houver ris-
co de descumprimento. 

 
B16. Os participantes do mercado geralmente buscam compensação 

(ou seja, prêmio de risco) por suportar a incerteza inerente ao 
fluxo de caixa de ativo ou passivo.  A mensuração do valor jus-
to deve incluir um prêmio de risco que reflita o valor que os 
participantes do mercado exigiriam como compensação pela in-
certeza inerente aos fluxos de caixa.  Do contrário, a mensura-
ção não representaria fielmente o valor justo.  Em alguns casos, 
pode ser difícil determinar o prêmio de risco apropriado.  Con-
tudo, o grau de dificuldade por si só não é razão suficiente para 
excluir o prêmio de risco.  
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B17. As técnicas de valor presente diferem em como se ajustam para 
refletir o risco e no tipo de fluxos de caixa que utilizam.  Por 
exemplo: 

(a) a técnica de ajuste de taxa de desconto (ver itens B18 a 
B22) utiliza uma taxa de desconto ajustada pelo risco e 
fluxos de caixa contratuais, prometidos ou mais prováveis; 

(b) o método 1 da técnica de valor presente esperado (ver item 
B25) utiliza fluxos de caixa esperados ajustados pelo risco 
e uma taxa livre de risco; 

(c) o método 2 da técnica de valor presente esperado (ver item 
B26) utiliza fluxos de caixa esperados não ajustados pelo 
risco e uma taxa de desconto ajustada para incluir o prêmio 
de risco exigido pelos participantes do mercado.  Essa taxa 
é diferente da taxa utilizada na técnica de ajuste de taxa de 
desconto. 

 
Técnica de ajuste de taxa de desconto 

 
B18. A técnica de ajuste de taxa de desconto utiliza um único conjun-

to de fluxos de caixa a partir da faixa de valores estimados pos-
síveis, sejam eles fluxos de caixa contratuais ou prometidos 
(como é o caso para um título de dívida) ou mais prováveis.  
Em todos os casos, esses fluxos de caixa dependem da ocorrên-
cia de eventos determinados (por exemplo, fluxos de caixa con-
tratuais ou prometidos para um título de dívida dependem da 
não inadimplência pelo devedor).  A taxa de desconto utilizada 
na técnica de ajuste de taxa de desconto é obtida a partir das ta-
xas de retorno observadas para ativos ou passivos comparáveis 
que sejam negociados no mercado.  Consequentemente, os flu-
xos de caixa contratuais, prometidos ou mais prováveis são des-
contados a uma taxa de mercado observada ou estimada para 
esses fluxos de caixa condicionais (ou seja, taxa de retorno de 
mercado). 

 
B19. A técnica de ajuste de taxa de desconto requer uma análise de 

dados de mercado para ativos ou passivos comparáveis.  A 
comparabilidade é determinada considerando-se a natureza dos 
fluxos de caixa (por exemplo, se os fluxos de caixa são contra-
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tuais ou não contratuais e se é provável que respondam simi-
larmente a mudanças nas condições econômicas), bem como 
outros fatores (por exemplo, situação de crédito, garantia, dura-
ção, cláusulas restritivas e liquidez).  Alternativamente, se um 
único ativo ou passivo comparável não refletir adequadamente o 
risco inerente aos fluxos de caixa do ativo ou passivo que esti-
ver sendo mensurado, pode ser possível obter uma taxa de des-
conto utilizando dados referentes a diversos ativos ou passivos 
comparáveis em conjunto com a curva de rendimento livre de 
risco (ou seja, utilizando uma abordagem “cumulativa”).  

 
B20. Para exemplificar uma abordagem cumulativa, suponha-se que 

o Ativo A é um direito contratual de receber $ 800 em um ano 
(ou seja, não há nenhuma incerteza quanto à época).  Há um 
mercado estabelecido para ativos comparáveis e há informações 
disponíveis sobre esses ativos, incluindo informações sobre pre-
ços.  Desses ativos comparáveis: 

(a) o Ativo B é o direito contratual de receber $ 1.200 em um 
ano e tem o preço de mercado de $ 1.083.  Assim, a taxa de 
retorno anual implícita (ou seja, uma taxa de retorno de 
mercado de um ano) é de 10,8% [($ 1.200/$ 1.083) - 1]; 

(b) o Ativo C é o direito contratual de receber $ 700 em dois 
anos e tem o preço de mercado de $ 566.  Assim, a taxa de 
retorno anual implícita (ou seja, taxa de retorno de merca-
do de dois anos) é de 11,2% [($ 700/$ 566)^0,5 - 1]; 

(c) todos os três ativos são comparáveis em relação ao risco 
(ou seja, dispersão de possíveis quitações e crédito). 

 
B21. Com base na época dos pagamentos contratuais a serem recebi-

dos pelo Ativo A em relação à época para o Ativo B e para o 
Ativo C (ou seja, um ano para o Ativo B contra dois anos para o 
Ativo C), o Ativo B é considerado como sendo mais compará-
vel ao Ativo A.  Utilizando o pagamento contratual a ser rece-
bido pelo Ativo A ($ 800) e a taxa de mercado de um ano obtida 
a partir do Ativo B (10,8%), o valor justo do Ativo A é de $ 722 
($ 800/1,108).  Alternativamente, na ausência de informações 
de mercado disponíveis para o Ativo B, a taxa de mercado de 
um ano poderia ser obtida a partir do Ativo C utilizando-se a 
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abordagem cumulativa.  Nesse caso, a taxa de mercado de dois 
anos indicada pelo Ativo C (11,2%) seria ajustada para uma ta-
xa de mercado de um ano utilizando-se a estrutura de prazo da 
curva de rendimento livre de risco.  Podem ser necessárias aná-
lises e informações adicionais para determinar se os prêmios de 
risco para ativos de um ano e de dois anos são os mesmos.  Ca-
so fosse determinado que os prêmios de risco para ativos de um 
ano e de dois anos não são os mesmos, a taxa de retorno de 
mercado de dois anos seria ajustada novamente para refletir es-
se efeito. 

 
B22. Quando a técnica de ajuste de taxa de desconto é aplicada a 

recebimentos ou pagamentos fixos, o ajuste para refletir o risco 
inerente aos fluxos de caixa do ativo ou do passivo que estiver 
sendo mensurado é incluído na taxa de desconto.  Em algumas 
aplicações da técnica de ajuste de taxa de desconto a fluxos de 
caixa que não sejam recebimentos ou pagamentos fixos, pode 
ser necessário um ajuste aos fluxos de caixa para atingir a com-
parabilidade com o ativo ou passivo observado do qual se ob-
tém a taxa de desconto. 

 
Técnica de valor presente esperado 

 
B23. A técnica de valor presente esperado utiliza como ponto de 

partida um conjunto de fluxos de caixa que representam a média 
ponderada por probabilidade de todos os fluxos de caixa futuros 
possíveis (ou seja, fluxos de caixa esperados).  A estimativa re-
sultante é idêntica ao valor esperado, o qual, em termos estatís-
ticos, é a média ponderada dos valores possíveis de uma variá-
vel aleatória discreta tendo como pesos as respectivas probabi-
lidades.  Como todos os fluxos de caixa possíveis são pondera-
dos por probabilidade, os fluxos de caixa esperados resultantes 
não dependem da ocorrência de qualquer evento determinado 
(diferentemente dos fluxos de caixa utilizados na técnica de a-
juste de taxa de desconto). 

 
B24. Ao tomar uma decisão de investimento, participantes do merca-

do avessos ao risco levariam em conta o risco de que os fluxos 
de caixa reais pudessem diferir dos fluxos de caixa esperados.  
A teoria da carteira distingue entre dois tipos de risco: 
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(a) risco não sistemático (diversificável), que é o risco especí-
fico de ativo ou passivo em particular; 

(b) risco sistemático (não diversificável), que é o risco comum 
compartilhado por ativo ou passivo com os demais itens de 
carteira diversificada.  

A teoria da carteira afirma que, em mercado em equilíbrio, os 
participantes do mercado são compensados somente por susten-
tar o risco sistemático inerente aos fluxos de caixa.  (Em merca-
dos que são ineficientes ou fora de equilíbrio, outras formas de 
retorno ou compensação podem estar disponíveis.) 

 
B25. O Método 1 da técnica de valor presente esperado ajusta os 

fluxos de caixa esperados de ativo para refletir o risco sistemá-
tico (ou seja, de mercado) pela subtração do prêmio de risco de 
caixa (ou seja, fluxos de caixa esperados ajustados pelo risco).  
Esses fluxos de caixa esperados ajustados pelo risco represen-
tam um equivalente certo do fluxo de caixa, o qual é descontado 
a uma taxa de juros livre de risco.  O equivalente certo do fluxo 
de caixa refere-se ao fluxo de caixa esperado (conforme defini-
do), ajustado para refletir o risco, de modo que um participante 
do mercado seja indiferente negociar determinado fluxo de cai-
xa por um fluxo de caixa esperado.  Por exemplo, se um partici-
pante do mercado estava interessado em negociar um fluxo de 
caixa esperado de $ 1.200 por determinado fluxo de caixa de $ 
1.000, os $ 1.000 são o equivalente certo dos $ 1.200 (ou seja, 
os $ 200 representariam o prêmio de risco de caixa).  Nesse ca-
so, o participante do mercado seria indiferente ao ativo mantido. 

 
B26. Em contraste, o Método 2 da técnica de valor presente esperado 

efetua ajuste para refletir o risco sistemático (ou seja, de merca-
do) pela aplicação de prêmio de risco à taxa de juros livre de 
risco. Consequentemente, os fluxos de caixa esperados são des-
contados a uma taxa que corresponde à taxa esperada associada 
a fluxos de caixa ponderados por probabilidade (ou seja, taxa de 
retorno esperada). Os modelos utilizados para a precificação de 
ativos de risco, como o modelo de precificação de ativos finan-
ceiros, podem ser utilizados para estimar a taxa de retorno espe-
rada. Como a taxa de desconto utilizada na técnica de ajuste de 
taxa de desconto é uma taxa de retorno relativa a fluxos de cai-
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xa condicionais, é provável que ela seja maior que a taxa de 
desconto utilizada no Método 2 da técnica de valor presente es-
perado, que é a taxa de retorno esperada relativa a fluxos de 
caixa esperados ou ponderados por probabilidade. 

 
B27. Para ilustrar os Métodos 1 e 2, suponha-se que um ativo tenha 

fluxos de caixa esperados  de $ 780 em um ano, determinados 
com base nos fluxos de caixa possíveis e probabilidades apresen-
tadas abaixo.  A taxa de juros livre de risco aplicável para fluxos 
de caixa com horizonte de um ano é de 5% e o prêmio de risco 
sistemático para ativo com o mesmo perfil de risco é de 3%. 

 

Fluxos de caixa possíveis Probabilidade Fluxos de caixa ponderados 
por probabilidade 

$ 500 15% $ 75 

$ 800 60% $ 480 

$ 900 25% $ 225 

Fluxos de caixa esperados $ 780 

 
B28. Nesta ilustração simples, os fluxos de caixa esperados ($ 780) 

representam a média ponderada por probabilidade dos três re-
sultados possíveis.  Em situações mais realistas, poderia haver 
muitos resultados possíveis.  Contudo, para aplicar a técnica de 
valor presente esperado, nem sempre é necessário levar em con-
ta distribuições de todos os fluxos de caixa possíveis utilizando 
modelos e técnicas complexos.  Em vez disso, pode ser possível 
desenvolver um número limitado de cenários e probabilidades 
discretos que capturem o conjunto de fluxos de caixa possíveis.  
Por exemplo, a entidade poderia utilizar fluxos de caixa realiza-
dos referentes a um período passado relevante, ajustado para re-
fletir mudanças nas circunstâncias ocorridas posteriormente 
(por exemplo, mudanças em fatores externos, incluindo condi-
ções econômicas ou de mercado, tendências do setor e concor-
rência, bem como mudanças em fatores internos que afetem a 
entidade mais especificamente), levando em conta as premissas 
dos participantes do mercado.  
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B29. Teoricamente, o valor presente (ou seja, o valor justo) dos flu-
xos de caixa do ativo é o mesmo, seja ele determinado utilizan-
do-se o Método 1 ou o Método 2, como segue: 

(a) Utilizando o Método 1, os fluxos de caixa esperados são 
ajustados para refletir o risco sistemático (ou seja, de mer-
cado).  Na ausência de dados de mercado que indiquem di-
retamente o valor do ajuste de risco, esse ajuste poderia ser 
obtido a partir de modelo de precificação de ativos, utili-
zando-se o conceito de equivalentes certos.  Por exemplo, 
o ajuste de risco (ou seja, o prêmio de risco de caixa de $ 
22) poderia ser determinado utilizando-se o prêmio de ris-
co sistemático de 3% ($ 780 - [$ 780 × (1,05/1,08)]), que 
resulta em fluxos de caixa esperados ajustados pelo risco 
de $ 758 ($ 780 - $ 22).  Os $ 758 são o equivalente certo 
de $ 780 e são descontados à taxa de juros livre de risco 
(5%).  O valor presente (ou seja, o valor justo) do ativo é $ 
722 ($ 758/1,05).  

(b) Utilizando o Método 2, os fluxos de caixa esperados não 
são ajustados para refletir o risco sistemático (ou seja, de 
mercado).  Em vez disso, o ajuste para refletir esse risco é 
incluído na taxa de desconto.  Assim, os fluxos de caixa 
esperados são descontados à taxa de retorno esperada de 
8% (ou seja, a taxa de juros livre de risco de 5% mais o 
prêmio de risco sistemático de 3%).  O valor presente (ou 
seja, o valor justo) do ativo é $ 722 ($ 780/1,08). 

 
B30. Ao utilizar uma técnica de valor presente esperado para mensu-

rar o valor justo, pode ser utilizado tanto o Método 1 quanto o 
Método 2.  A escolha do Método 1 ou do Método 2 depende de 
fatos e circunstâncias específicos do ativo ou passivo que esti-
ver sendo mensurado, do grau de disponibilidade de dados sufi-
cientes e dos julgamentos aplicados. 

 
Aplicação de técnicas de valor presente a passivos e aos instru-
mentos patrimoniais próprios da entidade não mantidos por ou-
tras partes como ativos (itens 40 e 41) 
 
B31. Ao utilizar uma técnica de valor presente para mensurar o valor 

justo de passivo que não seja mantido por outra parte como ati-
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vo (por exemplo, passivo por desativação), a entidade, entre ou-
tras coisas, estima as saídas de caixa futuras que os participan-
tes do mercado esperariam incorrer ao satisfazer a obrigação.  
Essas saídas de caixa futuras incluem as expectativas dos parti-
cipantes do mercado em relação aos custos para satisfazer a o-
brigação e a compensação que o participante do mercado exigi-
ria por assumir a obrigação.  Essa compensação inclui o retorno 
que o participante do mercado exigiria pelo seguinte: 

(a) realizar a atividade (ou seja, o valor para satisfazer a obri-
gação, por exemplo, utilizando recursos que poderiam ser 
utilizados para outras atividades); e 

(b) assumir o risco associado à obrigação (ou seja, o prêmio de 
risco que reflita o risco de que as saídas de caixa reais pos-
sam diferir das saídas de caixa esperadas; ver item B33).  

 
B32. Por exemplo, um passivo não financeiro não contém uma taxa 

de retorno contratual e não há nenhum rendimento de mercado 
observável para esse passivo.  Em alguns casos, os componen-
tes do retorno que os participantes do mercado exigiriam são 
indistinguíveis entre si (por exemplo, ao utilizar o preço que um 
terceiro contratado cobraria com base em taxa fixa).  Em outros 
casos, a entidade precisa estimar esses componentes separada-
mente (por exemplo, ao utilizar o preço que um terceiro contra-
tado cobraria com base no custo mais margem, uma vez que, 
nesse caso, não caberia ao contratado suportar o risco de mu-
danças futuras nos custos). 

 
B33. A entidade pode incluir um prêmio de risco na mensuração do 

valor justo de passivo ou de instrumento patrimonial próprio da 
entidade que não seja mantido por outra parte como um ativo, 
de uma das seguintes formas: 

(a) ajustando os fluxos de caixa (ou seja, como aumento no 
valor das saídas de caixa); ou 

(b) ajustando a taxa utilizada para descontar os fluxos de caixa 
futuros aos seus valores presentes (ou seja, como redução 
na taxa de desconto). 
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A entidade deve assegurar que não faça contagem dupla ou 
omita ajustes para refletir o risco.  Por exemplo, se os fluxos de 
caixa estimados forem aumentados para refletir a compensação 
pela assunção do risco associado à obrigação, a taxa de descon-
to não deve ser ajustada para refletir esse risco. 

 
Informações para técnicas de avaliação (itens 67 a 71) 
 
B34. Exemplos de mercados nos quais informações podem ser obser-

váveis para alguns ativos e passivos (por exemplo, instrumentos 
financeiros) incluem os seguintes: 

(a) Mercado bursáteis. Em mercado bursátil, os preços de fe-
chamento encontram-se prontamente disponíveis e são re-
presentativos do valor justo de modo geral.  Um exemplo 
de mercado bursátil é a Bolsa de Valores. 

(b) Mercado de revendedores. Em mercado de revendedores, 
os revendedores permanecem prontos para negociar (seja 
para comprar ou para vender, por sua própria conta), pro-
porcionando assim liquidez ao utilizar seu capital para 
manter um estoque dos itens para os quais estabelecem um 
mercado.  Normalmente, preços de compra e de venda (que 
representam o preço pelo qual o revendedor se interessa 
em comprar e o preço pelo qual o revendedor se interessa 
em vender, respectivamente) são mais prontamente dispo-
níveis que preços de fechamento.  Mercados de balcão (pa-
ra os quais os preços são informados publicamente) são 
mercados de revendedores.  Há mercados de revendedores 
também para alguns outros ativos e passivos, incluindo al-
guns instrumentos financeiros, commodities e ativos físicos 
(por exemplo, equipamentos usados). 

(c) Mercado intermediado. Em mercado intermediado, corre-
tores tentam aproximar compradores e vendedores, mas 
não permanecem prontos para negociar por sua própria 
conta.  Em outras palavras, os corretores não utilizam seu 
capital próprio para manter um estoque dos itens para os 
quais estabelecem um mercado.  O corretor conhece os 
preços oferecidos e pedidos pelas respectivas partes, mas 
cada parte normalmente não tem conhecimento das exi-



 1598 

gências de preço da outra.  Os preços de transações conclu-
ídas encontram-se algumas vezes disponíveis.  Mercados 
intermediados incluem redes de comunicação eletrônica, 
nas quais ordens de compra e de venda são conjugadas, e 
mercados de imóveis residenciais. 

(d) Mercado não intermediado. Em mercado não intermediado, 
as transações, tanto de origem quanto revendas, são nego-
ciadas de forma independente, sem intermediários.  Poucas 
informações sobre essas transações podem ser disponibili-
zadas ao público. 

 
Hierarquia de valor justo (itens 72 a 90) 
 

Informações de Nível 2 (itens 81 a 85) 
 
B35. Exemplos de informações de Nível 2 para ativos e passivos 

específicos incluem os seguintes: 

(a) Swap de taxa de juros de recebimento fixo e pagamento va-
riável com base na taxa de swap LIBOR. A informação de 
Nível 2 seria a taxa de swap LIBOR, se essa taxa for ob-
servável em intervalos comumente cotados para substanci-
almente a totalidade do prazo do swap. 

(b) Swap de taxa de juros de recebimento fixo e pagamento va-
riável com base na curva de rendimento denominada em 
moeda estrangeira. A informação de Nível 2 seria a taxa de 
swap baseada na curva de rendimento denominada em mo-
eda estrangeira que fosse observável em intervalos comu-
mente cotados para substancialmente a totalidade do prazo 
do swap.  Esse seria o caso se o prazo do swap fosse 10 
anos e essa taxa fosse observável em intervalos comumente 
cotados para 9 anos, desde que qualquer extrapolação ra-
zoável da curva de rendimento para o ano 10 não fosse 
significativa para a mensuração do valor justo do swap em 
sua totalidade. 

(c) Swap de taxa de juros de recebimento fixo e pagamento va-
riável com base na taxa preferencial de banco específico. A 
informação de Nível 2 seria a taxa preferencial do banco 
obtida por meio de extrapolação, se os valores extrapola-
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dos forem corroborados por dados de mercado observáveis, 
por exemplo, por correlação com a taxa de juros que seja 
observável ao longo de substancialmente a totalidade do 
prazo do swap. 

(d) Opção de três anos sobre ações negociadas em bolsa. A in-
formação de Nível 2 seria a volatilidade implícita para as 
ações, obtida por meio de extrapolação para o ano 3 desde 
que presentes ambas as condições seguintes:  

(i) preços para opções de um ano e de dois anos sobre as 
ações são observáveis;  

(ii)  a volatilidade implícita extrapolada de opção de três 
anos é corroborada por dados de mercado observáveis 
para substancialmente a totalidade do prazo da opção. 

Nesse caso, a volatilidade implícita poderia ser obtida por ex-
trapolação a partir da volatilidade implícita das opções de um 
ano e de dois anos sobre as ações e corroborada pela volatilida-
de implícita para opções de três anos sobre ações de entidades 
comparáveis, desde que estabelecida a correlação com as volati-
lidades implícitas de um ano e de dois anos. 

(e) Acordo de licenciamento. Para acordo de licenciamento 
que seja adquirido em combinação de negócios e que tenha 
sido recentemente negociado com uma parte não relacio-
nada pela entidade adquirida (a parte do acordo de licenci-
amento), a informação de Nível 2 seria a taxa de royalty do 
contrato com a parte não relacionada no início do contrato. 

(f) Estoque de produtos acabados em ponto de venda de vare-
jo. Para estoque de produtos acabados que seja adquirido 
em combinação de negócios, a informação de Nível 2 seria 
um preço para os clientes em um mercado varejista ou um 
preço para varejistas em mercado atacadista, ajustado para 
refletir diferenças entre a condição e a localização do item 
de estoque e dos itens de estoque comparáveis (ou seja, 
similares), de modo que a mensuração do valor justo reflita 
o preço que seria recebido na transação para vender o esto-
que a outro varejista que concluiria os esforços de venda 
necessários.  Conceitualmente, a mensuração do valor justo 
é a mesma, sejam os ajustes efetuados no preço de varejo 
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(para baixo) ou no preço de atacado (para cima).  De modo 
geral, o preço que exigir a menor quantidade de ajustes 
subjetivos deve ser utilizado para a mensuração do valor 
justo. 

(g) Edificações mantidas e usadas. A informação de Nível 2 
seria o preço por metro quadrado para a edificação (múlti-
plo de avaliação) obtido a partir de dados de mercado ob-
serváveis, por exemplo, múltiplos obtidos a partir de pre-
ços em transações observadas envolvendo edificações 
comparáveis (ou seja, similares) em locais similares. 

(h) Unidade geradora de caixa. A informação de Nível 2 seria 
um múltiplo de avaliação (por exemplo, múltiplo de ren-
dimentos ou receitas ou medida de desempenho similar) 
obtido a partir de dados de mercado observáveis, por e-
xemplo, múltiplos obtidos a partir de preços em transações 
observadas envolvendo negócios comparáveis (ou seja, si-
milares), levando em conta fatores operacionais, de merca-
do, financeiros e não financeiros. 

 
Informações de Nível 3 (itens 86 a 90) 

 
B36. Exemplos de informações de Nível 3 para ativos e passivos 

específicos incluem os seguintes: 

(a) Swap de moeda de longo prazo. A informação de Nível 3 
seria a taxa de juros em moeda determinada que não seja 
observável e não possa ser corroborada por dados de mer-
cado observáveis em intervalos comumente cotados ou de 
outro modo para substancialmente a totalidade do prazo do 
swap de moeda.  As taxas de juros de swap de moeda são 
as taxas de swap calculadas a partir das curvas de rendi-
mento dos respectivos países. 

(b) Opção de três anos sobre ações negociadas em bolsa.  A in-
formação de Nível 3 seria a volatilidade histórica, ou seja, 
a volatilidade para as ações obtida a partir dos preços histó-
ricos das ações.  A volatilidade histórica normalmente não 
representa as expectativas dos participantes do mercado a-
tuais em relação à volatilidade futura, ainda que se trate da 
única informação disponível para a precificação da opção. 
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(c) Swap de taxa de juros. A informação de Nível 3 seria o a-
juste ao preço consensual (não vinculante) médio de mer-
cado para o swap, desenvolvido utilizando-se dados que 
não sejam diretamente observáveis e não possam ser de ou-
tro modo corroborados por dados de mercado observáveis. 

(d) Passivo por desativação assumido em combinação de ne-
gócios. A informação de Nível 3 seria a estimativa atual 
que utilizasse os dados próprios da entidade sobre as saídas 
de caixa futuras a serem pagas para satisfazer a obrigação 
(incluindo as expectativas dos participantes do mercado em 
relação aos custos para satisfazer a obrigação e a compen-
sação que um participante do mercado exigiria para assu-
mir a obrigação de desmontar o ativo), se não houver ne-
nhuma informação razoavelmente disponível que indique 
que os participantes do mercado utilizariam premissas dife-
rentes.  Essa informação de Nível 3 seria utilizada na téc-
nica de valor presente em conjunto com outras informa-
ções, por exemplo, a taxa de juros corrente livre de risco 
ou a taxa livre de risco ajustada pelo crédito, se o efeito da 
situação de crédito da entidade sobre o valor justo do pas-
sivo for refletido na taxa de desconto e não na estimativa 
de saídas de caixa futuras. 

(e) Unidade geradora de caixa. A informação de Nível 3 seria 
uma previsão financeira (por exemplo, dos fluxos de caixa 
ou do resultado do período) desenvolvida utilizando-se os 
dados próprios da entidade, se não houver nenhuma infor-
mação razoavelmente disponível que indique que os parti-
cipantes do mercado utilizariam premissas diferentes. 

 
Mensuração do valor justo quando o volume ou o nível de ativi-
dade para ativo ou passivo diminuiu significativamente 
 
B37. O valor justo de ativo ou passivo pode ter sido afetado quando 

tenha ocorrido a diminuição significativa no volume ou nível de 
atividade para esse ativo ou passivo em relação à atividade de 
mercado normal para o ativo ou passivo (ou ativos ou passivos 
similares).  Para determinar se, com base nas evidências dispo-
níveis, houve diminuição significativa no volume ou nível de a-
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tividade para o ativo ou passivo, a entidade deve avaliar a signi-
ficância e a relevância de fatores como os seguintes: 

(a) há poucas transações recentes; 

(b) as cotações de preços não são desenvolvidas utilizando-se 
informações atuais; 

(c) as cotações de preços variam substancialmente ao longo do 
tempo ou entre formadores de mercado (por exemplo, al-
guns mercados intermediados); 

(d) índices que anteriormente estavam altamente correlaciona-
dos aos valores justos do ativo ou passivo demonstravel-
mente não estão correlacionados às indicações recentes de 
valor justo para esse ativo ou passivo; 

(e) há aumento significativo nos prêmios de risco de liquidez 
implícito, rendimentos ou indicadores de desempenho (tais 
como índices de atraso ou gravidades de perdas) para tran-
sações observadas ou preços cotados em comparação com 
a estimativa de fluxos de caixa esperados da entidade, le-
vando-se em conta todos os dados de mercado disponíveis 
sobre risco de crédito e outros riscos de descumprimento 
para o ativo ou passivo; 

(f) o spread entre os preços de compra e de venda é amplo ou 
o seu aumento é significativo; 

(g) há declínio significativo na atividade do mercado para no-
vas emissões (ou seja, mercado primário) para o ativo ou 
passivo ou para ativos ou passivos similares, ou falta tal 
mercado; 

(h) há pouca informação publicamente disponível (por exem-
plo, para transações que ocorrem em mercado não inter-
mediado). 

 
B38. Se a entidade concluir que houve redução significativa no vo-

lume ou nível de atividade para o ativo ou passivo em relação à 
atividade normal do mercado para o ativo ou passivo (ou ativos 
ou passivos similares), faz-se necessária uma análise adicional 
das transações ou dos preços cotados.  A redução no volume ou 
nível de atividade pode não indicar por si só que  preço de tran-
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sação ou preço cotado não representa o valor justo ou que a 
transação nesse mercado não é não forçada.  Contudo, se a enti-
dade determinar que a transação ou preço cotado não represente 
o valor justo (por exemplo, pode haver transações que não se-
jam não forçadas), um ajuste às transações ou preços cotados é 
necessário se a entidade utilizar esses preços como base para 
mensurar o valor justo e esse ajuste puder ser significativo para 
a mensuração do valor justo em sua totalidade.  Ajustes podem 
ser necessários também em outras circunstâncias (por exemplo, 
quando o preço para um ativo similar exigir ajuste significativo 
para torná-lo comparável ao ativo que estiver sendo mensurado 
ou quando o preço estiver desatualizado). 

 
B39. Esta Norma não prescreve a metodologia para a realização de 

ajustes significativos a transações ou preços cotados.  Veja os 
itens 61 a 66 e B5 a B11 para uma discussão sobre o uso de téc-
nicas de avaliação ao mensurar o valor justo.  Independente-
mente da técnica de avaliação utilizada, a entidade deve incluir 
ajustes de risco apropriados, incluindo um prêmio de risco que 
reflita o valor que os participantes do mercado exigiriam como 
compensação pela incerteza inerente aos fluxos de caixa de ati-
vo ou passivo (ver item B17).  Do contrário, a mensuração não 
representa fielmente o valor justo.  Em alguns casos, pode ser 
difícil determinar o ajuste de risco apropriado.  Contudo, o grau 
de dificuldade por si só não constitui base suficiente para exclu-
ir o ajuste de risco.  O ajuste de risco deve refletir uma transa-
ção não forçada entre participantes do mercado na data de men-
suração sob condições de mercado atuais. 

 
B40. Se tiver havido redução significativa no volume ou nível de 

atividade para o ativo ou passivo, uma mudança na técnica de 
avaliação ou o uso de múltiplas técnicas de avaliação pode ser 
apropriado (por exemplo, o uso de abordagem de mercado e a 
técnica de valor presente).  Ao ponderar indicações de valor jus-
to decorrentes do uso de múltiplas técnicas de avaliação, a enti-
dade deve considerar a razoabilidade da faixa de mensurações 
do valor justo.  O objetivo é determinar o ponto dentro da faixa 
que melhor representa o valor justo nas condições de mercado 
atuais.  Uma ampla faixa de mensurações do valor justo pode 
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ser uma indicação de que se faz necessária uma análise adicio-
nal. 

 
B41. Mesmo quando tenha havido diminuição significativa no volu-

me ou nível de atividade para o ativo ou passivo, o objetivo da 
mensuração do valor justo permanece o mesmo.  Valor justo é o 
preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria 
pago pela transferência de um passivo em uma transação não 
forçada (ou seja,  liquidação não forçada ou venda em situação 
não adversa) entre participantes do mercado na data de mensu-
ração sob condições de mercado atuais.  

 
B42. Estimar o preço pelo qual participantes do mercado estariam 

interessados em celebrar uma transação na data de mensuração 
sob condições de mercado atuais se tivesse havido diminuição 
significativa no volume ou nível de atividade para o ativo ou 
passivo depende dos fatos e circunstâncias na data de mensura-
ção e requer julgamento.  A intenção de a entidade de manter o 
ativo ou liquidar ou, de outro modo, satisfazer o passivo não é 
relevante ao mensurar o valor justo, uma vez que o valor justo é 
uma mensuração baseada em mercado e não uma mensuração 
específica da entidade. 

 
Identificando transações que são forçadas 
 
B43. Determinar se uma transação não é forçada (ou é forçada) é 

mais difícil se tiver havido redução significativa no volume ou 
nível de atividade para o ativo ou passivo em relação à ativida-
de normal do mercado para o ativo ou passivo (ou ativos ou 
passivos similares).  Nessas circunstâncias, não é apropriado 
concluir que todas as transações nesse mercado são forçadas (ou 
seja, liquidações forçadas ou vendas em situação adversa).  As 
circunstâncias que podem indicar que uma transação é forçada 
incluem as seguintes: 

(a) não houve exposição adequada ao mercado por um período 
antes da data de mensuração para permitir atividades de 
marketing que são usuais e habituais para transações en-
volvendo esses ativos ou passivos sob condições de merca-
do atuais; 
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(b) houve um período de marketing usual e habitual, mas o 
vendedor comercializou o ativo ou o passivo a um único 
participante do mercado; 

(c) o vendedor está em (ou próximo de) falência ou recupera-
ção judicial (ou seja, o vendedor está em situação adversa); 

(d) o vendedor foi obrigado a vender para satisfazer exigências 
regulatórias ou legais (ou seja, o vendedor foi forçado); 

(e) o preço da transação é um valor atípico quando comparado 
a outras transações recentes para o mesmo ativo ou passivo 
ou para um ativo ou passivo similar. 

A entidade deve avaliar as circunstâncias para determinar se, 
com base nas evidências disponíveis, a transação não é forçada. 

 
B44. A entidade deve considerar todos os pontos seguintes ao mensu-

rar o valor justo ou estimar prêmios de risco de mercado: 

(a) se as evidências indicarem que uma transação é forçada, a 
entidade deve atribuir pouco ou nenhum peso (em compa-
ração com outras indicações do valor justo) a esse preço da 
transação; 

(b) se as evidências indicarem que uma transação não é força-
da, a entidade deve levar esse preço da transação em conta.  
O valor do peso atribuído a esse preço da transação em 
comparação com outras indicações do valor justo depende-
rá dos fatos e circunstâncias, como, por exemplo: 

(i) o volume da transação; 

(ii)  a comparabilidade da transação com o ativo ou passi-
vo que estiver sendo mensurado; 

(iii)  a proximidade da transação à data de mensuração; 

(c) se a entidade não tiver informações suficientes para con-
cluir se uma transação não é forçada, ela deve levar em 
conta o preço da transação.  Contudo, esse preço da transa-
ção pode não representar o valor justo (ou seja, o preço da 
transação não é necessariamente a única ou a principal ba-
se para a mensuração do valor justo ou para a estimativa 
dos prêmios de risco de mercado).  Quando a entidade não 
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tiver informações suficientes para concluir se transações 
específicas não são forçadas, ela deve atribuir peso menor 
a essas transações em comparação com outras transações 
que se saiba não serem forçadas. 

A entidade não precisa empreender esforços exaustivos para de-
terminar se a transação não é forçada, mas ela não deve ignorar 
informações que estejam razoavelmente disponíveis.  Quando a 
entidade é parte na transação, presume-se que ela tenha infor-
mações suficientes para concluir se a transação não é forçada. 

 
Utilização de preços cotados fornecidos por terceiros 

 
B45. Esta Norma não impede o uso de preços cotados fornecidos por 

terceiros, como, por exemplo, serviços de precificação ou corre-
tores, se a entidade tiver determinado que os preços cotados 
fornecidos por essas partes são desenvolvidos de acordo com 
esta Norma. 

 
B46. Se tiver havido diminuição significativa no volume ou nível de 

atividade para o ativo ou passivo, a entidade deve avaliar se os 
preços cotados fornecidos por terceiros são desenvolvidos utili-
zando-se informações atuais que refletem transações não força-
das ou técnica de avaliação que reflete premissas de participan-
tes do mercado (incluindo premissas sobre risco).  Ao ponderar 
um preço cotado como uma informação para mensuração do va-
lor justo, a entidade atribui menor peso (em comparação com 
outras indicações do valor justo que refletem os resultados de 
transações) a cotações que não refletem o resultado de transa-
ções.  

 
B47. Além disso, a natureza da cotação (por exemplo, se a cotação é 

um preço indicativo ou uma oferta vinculante) deve ser levada 
em conta ao ponderar as evidências disponíveis, atribuindo-se 
maior peso a cotações fornecidas por terceiros que representem 
ofertas vinculantes. 
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Apêndice C – Disposições transitórias 
 
Este Apêndice é parte integrante da NBC TG 46 e tem a mesma auto-
ridade que as demais partes desta Norma. 
 
C1. (Eliminado). 
 
C2. Esta Norma deve ser aplicada prospectivamente a partir do início de vigência. 
 
C3. Os requerimentos de divulgação desta Norma não precisam ser aplicados em 

informações comparativas fornecidas para períodos anteriores à aplicação ini-
cial desta Norma. 
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Exemplos ilustrativos da NBC TG 46 – Mensuração do 
Valor Justo 
 
Estes exemplos acompanham a NBC TG 46, mas não fazem parte 
dela. Eles ilustram aspectos da Norma, mas não se destinam a fornecer 
orientação interpretativa. 
 
EI1. Estes exemplos retratam situações hipotéticas que ilustram os 

julgamentos que devem ser aplicados quando a entidade 
mensura ativos e passivos ao valor justo em diferentes situações 
de avaliação. Embora alguns aspectos dos exemplos possam 
estar presentes em situações reais, todos os fatos e 
circunstâncias relevantes de uma situação específica precisam 
ser avaliados ao aplicar a NBC TG 46. 

 
Melhor uso possível e premissa de avaliação 
 
EI2. Os exemplos 1 a 3 ilustram a aplicação dos conceitos de melhor 

uso possível (highest and best use) e de premissa de avaliação 
para ativos não financeiros. 
 
Exemplo 1 – Grupo de ativos 

 
EI3. A entidade adquire ativos e assume passivos em combinação de 

negócios. Um dos grupos de ativos adquiridos compreende 
ativos A, B e C. O ativo C consiste em software de faturamento 
que é parte integrante do negócio desenvolvido pela entidade 
adquirida para seu próprio uso em conjunto com os ativos A e B 
(ou seja, ativos relacionados). A entidade mensura o valor justo 
de cada um dos ativos individualmente, de forma consistente 
com a unidade de contabilização especificada para os ativos. A 
entidade determina que o melhor uso possível dos ativos seja o 
seu uso atual e que cada ativo forneceria o valor máximo aos 
participantes do mercado principalmente por meio de seu uso 
em combinação com outros ativos ou com outros ativos e 
passivos (ou seja, seus ativos complementares e os passivos 
associados). Não há evidência que sugira que o uso atual dos 
ativos não é o seu melhor uso possível. 
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EI4. Nesta situação, a entidade venderia os ativos no mercado no 
qual ela adquiriu inicialmente os ativos (ou seja, os mercados de 
entrada e de saída da perspectiva da entidade são o mesmo). Os 
participantes do mercado compradores com os quais a entidade 
celebraria a transação nesse mercado têm características que são 
representativas, de modo geral, tanto de compradores 
estratégicos (como, por exemplo, concorrentes) quanto de 
compradores financeiros (como, por exemplo, empresas de 
capitais privados ou de capital de risco que não têm 
investimentos complementares) e incluem aqueles compradores 
que inicialmente fazem a oferta pelos ativos. Embora os 
participantes do mercado compradores possam ser amplamente 
classificados como compradores estratégicos ou financeiros, em 
muitos casos há diferenças entre os participantes do mercado 
compradores dentro de cada um desses grupos, refletindo, por 
exemplo, diferentes usos para um ativo e diferentes estratégias 
operacionais. 

 
EI5. Como discutido a seguir, diferenças entre os valores justos 

indicados para os ativos individuais referem-se principalmente 
ao uso dos ativos por aqueles participantes do mercado que têm 
diferentes grupos de ativos: 

(a) Grupo de ativos de compradores estratégicos. A entidade 
determina que compradores estratégicos tenham ativos 
relacionados que aumentariam o valor do grupo no qual os 
ativos seriam usados (ou seja, sinergias de participantes do 
mercado). Esses ativos incluem um ativo substituto para o 
ativo C (software de faturamento), que seria usado somente 
por um período de transição limitado e não poderia ser 
vendido isoladamente no final desse período. Como 
compradores estratégicos possuem ativos substitutos, o 
ativo C não seria usado por toda a sua vida econômica 
restante. Os valores justos indicados dos ativos A, B e C no 
grupo de ativos de compradores estratégicos (refletindo as 
sinergias resultantes do uso dos ativos dentro desse grupo) 
são de $ 360, $ 260 e $ 30, respectivamente. O valor justo 
indicado dos ativos como um grupo dentro do grupo de 
ativos de compradores estratégicos é de $ 650. 

(b) Grupo de ativos de compradores financeiros. A entidade 
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determina que compradores financeiros não tenham ativos 
relacionados ou substitutos que aumentariam o valor do 
grupo no qual os ativos seriam usados. Como compradores 
financeiros não possuem ativos substitutos, o ativo C (ou 
seja, software de faturamento) seria usado por toda a sua 
vida econômica restante. Os valores justos indicados dos 
ativos A, B e C dentro do grupo de ativos de compradores 
financeiros são de $ 300, $ 200 e $ 100, respectivamente. 
O valor justo indicado dos ativos como um grupo dentro do 
grupo de ativos de compradores financeiros é de $ 600. 
 

EI6. Os valores justos dos ativos A, B e C seriam determinados com 
base no uso dos ativos como um grupo dentro do grupo de 
compradores estratégicos ($ 360, $ 260 e $ 30). Embora o uso 
dos ativos dentro do grupo de compradores estratégicos não 
maximize o valor justo de cada um dos ativos individualmente, 
ele maximiza o valor justo dos ativos como um grupo ($ 650). 
 
Exemplo 2 – Terrenos 

 
EI7. A entidade adquire um terreno em uma combinação de 

negócios. O terreno é atualmente incorporado para uso 
industrial como local para uma fábrica. Presume-se que o uso 
atual do terreno seja o seu melhor uso possível, a menos que 
fatores de mercado ou outros sugiram um uso diferente. Locais 
próximos foram incorporados recentemente para uso residencial 
como locais para prédios de apartamentos de muitos andares. 
Com base nessa incorporação e em recente mudança de 
zoneamento e outras para facilitar essa incorporação, a entidade 
determina que o terreno atualmente usado como local para uma 
fábrica poderia ser incorporado como local para uso residencial 
(ou seja, para prédios de apartamento de muitos andares), pois 
os participantes do mercado levariam em conta o potencial de 
incorporar o local para uso residencial ao precificar o terreno. 

 
EI8. O melhor uso possível do terreno seria determinado comparan- 

do-se ambos os itens a seguir: 

(a) o valor do terreno conforme atualmente incorporado para 
uso industrial (ou seja, o terreno seria usado em 
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combinação com outros ativos, tais como a fábrica, ou com 
outros ativos e passivos); 

(b) o valor do terreno como local vago para uso residencial, 
levando-se em conta os custos de demolição da fábrica e 
outros custos (incluindo a incerteza sobre se a entidade 
poderia converter o ativo para o uso alternativo) necessá-
rios para converter o terreno em local vago (ou seja, o 
terreno deverá ser usado por participantes do mercado de 
forma individual). 

O melhor uso possível do terreno seria determinado com base 
no maior desses valores. Em situações envolvendo avaliação de 
imóveis, a determinação do melhor uso possível poderia levar 
em conta fatores relativos às operações da fábrica, incluindo 
seus ativos e passivos. 
 
Exemplo 3 – Projeto de pesquisa e desenvolvimento 

 
EI9. A entidade adquire um projeto de pesquisa e desenvolvimento 

(P&D) em combinação de negócios. A entidade não pretende 
concluir o projeto. Se concluído, o projeto concorreria com um 
de seus próprios projetos (para fornecer a próxima geração da 
tecnologia comercializada pela entidade). Em vez disso, a 
entidade pretende paralisar o projeto para impedir que seus 
concorrentes obtenham acesso à tecnologia. Ao fazê-lo, espera-
se que o projeto forneça valor de proteção, especialmente ao 
melhorar as perspectivas para a tecnologia concorrente da 
própria entidade. Para mensurar o valor justo do projeto no 
reconhecimento inicial, o melhor uso possível do projeto seria 
determinado com base em seu uso por participantes do 
mercado. Por exemplo: 

(a) O melhor uso possível do projeto de P&D seria continuar o 
desenvolvimento se os participantes do mercado continuas- 
sem a desenvolver o projeto e esse uso maximizasse o 
valor do grupo de ativos ou de ativos e passivos no qual o 
projeto seria usado (ou seja, o ativo seria usado em combi- 
nação com outros ativos ou com outros ativos e passivos). 
Esse poderia ser o caso se os participantes do mercado não 
tivessem tecnologia similar, seja em desenvolvimento ou 
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comercializada. O valor justo do projeto seria mensurado 
com base no preço que seria recebido em transação atual 
pela venda do projeto, supondo-se que a P&D seria usada 
com seus ativos complementares e com os passivos asso- 
ciados e que esses ativos e passivos estariam disponíveis 
aos participantes do mercado. 

(b) O melhor uso possível do projeto de P&D seria interromper o 
desenvolvimento se, por razões de concorrência, os 
participantes do mercado paralisassem o projeto e esse uso 
maximizasse o valor do grupo de ativos ou de ativos e 
passivos no qual o projeto seria usado. Esse poderia ser o caso 
se os participantes do mercado tivessem tecnologia em está- 
gio de desenvolvimento mais avançado que concorresse com 
o projeto, se concluído, e se fosse esperado que o projeto, se 
paralisado, pudesse melhorar as perspectivas para a sua pró- 
pria tecnologia concorrente. O valor justo do projeto seria 
mensurado com base no preço que seria recebido em tran- 
sação atual pela venda do projeto, supondo-se que a P&D 
seria usada (ou seja, paralisada) com seus ativos comple- 
mentares e com os passivos associados e que esses ativos e 
passivos estariam disponíveis aos participantes do mercado. 

(c) O melhor uso possível do projeto de P&D seria interromper 
o desenvolvimento se os participantes do mercado 
descontinuassem o seu desenvolvimento. Esse poderia ser o 
caso se não se esperasse que o projeto fornecesse uma taxa 
de retorno de mercado se concluído e, de outro modo, não 
fornecesse valor de defesa se paralisado. O valor justo do 
projeto seria mensurado com base no preço que seria 
recebido em transação atual por vender o projeto 
isoladamente (que poderia ser zero). 

 

Uso de múltiplas técnicas de avaliação 
 

EI10. A Norma observa que uma técnica de avaliação única pode ser 
apropriada em alguns casos. Em outros casos, múltiplas técnicas 
de avaliação são apropriadas. Os Exemplos 4 e 5 ilustram o uso 
de múltiplas técnicas de avaliação. 
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Exemplo 4 – Máquina mantida e usada 
 

EI11. A entidade adquire uma máquina em combinação de negócios. 
A máquina é mantida e usada em suas operações. A máquina foi 
originalmente comprada pela entidade adquirida de fornecedor 
externo e, antes da combinação de negócios, foi personalizada 
pela entidade adquirida para uso em suas operações. Contudo, a 
personalização da máquina não foi extensa. A entidade 
adquirente determina que o ativo forneça valor máximo aos 
participantes do mercado por meio de seu uso em combinação 
com outros ativos ou com outros ativos e passivos (conforme 
instalada ou, de outro modo, configurada para uso). Não há 
evidência que sugira que o uso atual da máquina não é o seu 
melhor uso possível. Portanto, o melhor uso possível da 
máquina é o seu uso atual em combinação com outros ativos ou 
com outros ativos e passivos. 

 
EI12. A entidade determina que haja dados suficientes disponíveis 

para aplicar a abordagem de custo e, como a personalização da 
máquina não foi ampla, a abordagem de mercado. A abordagem 
de receita não é utilizada porque a máquina não tem fluxo de 
receita separadamente identificável a partir do qual se possa 
desenvolver estimativas confiáveis de fluxos de caixa futuros. 
Além disso, não há informações disponíveis sobre taxas de 
arrendamento de curto prazo e de médio prazo para maquinário 
usado similar que, de outro modo, poderiam ser utilizadas para 
projetar o fluxo de receita (ou seja, pagamentos de 
arrendamento ao longo das vidas úteis restantes). As 
abordagens de mercado e de custo são aplicadas da seguinte 
forma: 

(a) A abordagem de mercado é aplicada usando-se preços 
cotados para máquinas similares, ajustados para refletir 
diferenças entre a máquina (conforme personalizada) e 
máquinas similares. A mensuração reflete o preço que seria 
recebido pela máquina em sua condição (usada) e local 
(instalada e configurada para uso) atuais. O valor justo 
indicado por essa abordagem varia de $ 40.000 a $ 48.000. 

(b) A abordagem de custo é aplicada estimando-se o valor que 
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seria exigido atualmente para construir uma máquina 
substituta (personalizada) de utilidade comparável. A 
estimativa leva em conta a condição da máquina e o 
ambiente no qual ela opera, incluindo o desgaste físico 
natural (ou seja, deterioração física), melhorias na 
tecnologia (ou seja, obsolescência funcional), condições 
externas à condição da máquina, tais como declínio na 
demanda do mercado por máquinas similares (ou seja, 
obsolescência econômica) e custos de instalação. O valor 
justo indicado por essa abordagem varia de $ 40.000 a $ 
52.000. 

 
EI13. A entidade determina que a extremidade maior da faixa 

indicada pela abordagem de mercado representa melhor o valor 
justo e, portanto, atribui mais peso aos resultados da abordagem 
de mercado. Essa determinação é feita com base na 
subjetividade relativa das informações, levando em conta o grau 
de comparabilidade entre a máquina e máquinas similares. Em 
particular: 

(a) as informações utilizadas na abordagem de mercado 
(preços cotados para máquinas similares) exigem ajustes 
menos subjetivos e em número menor que as informações 
utilizadas na abordagem de custo; 

(b) a faixa indicada pela abordagem de mercado se sobrepõe à 
faixa indicada pela abordagem de custo, sendo porém mais 
estreita que esta; 

(c) não há nenhuma diferença não explicada conhecida (entre 
a máquina e máquinas similares) dentro dessa faixa. 

 Consequentemente, a entidade determina que o valor justo da 
máquina seja de $ 48.000. 

 
EI14. Se a personalização da máquina tivesse sido extensa ou se não 

houvesse dados suficientes disponíveis para aplicar a 
abordagem de mercado (por exemplo, porque os dados de 
mercado refletem transações para máquinas usadas de forma 
individual, como o valor de sucata para ativos especializados, e 
não para máquinas usadas em combinação com outros ativos ou 
com outros ativos e passivos), a entidade aplicaria a abordagem 
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de custo. Quando um o ativo é usado em combinação com 
outros ativos ou com outros ativos e passivos, a abordagem de 
custo presume a venda da máquina a um participante do 
mercado comprador com os ativos complementares e os 
passivos associados. O preço recebido pela venda da máquina 
(ou seja, preço de saída) não seria maior que qualquer dos 
seguintes: 

(a) o custo em que o participante do mercado comprador 
incorreria para adquirir ou construir uma máquina 
substituta de utilidade comparável; ou 

(b) o benefício econômico que o participante do mercado 
comprador obteria do uso da máquina. 

 
Exemplo 5 – Ativo representado por software 

 
EI15. A entidade adquire um grupo de ativos. O grupo de ativos inclui 

um software gerador de receita desenvolvido internamente para 
licenciamento a clientes e seus ativos complementares 
(incluindo banco de dados relacionado com o qual o software é 
usado) e passivos associados. Para alocar o custo do grupo aos 
ativos individuais adquiridos, a entidade mensura o valor justo 
do software. A entidade determina que o software forneça valor 
máximo aos participantes do mercado por meio de seu uso em 
combinação com outros ativos ou com outros ativos e passivos 
(ou seja, seus ativos complementares e os passivos associados). 
Não há evidência que sugira que o uso atual do software não é o 
seu melhor uso possível. Portanto, o melhor uso possível do 
software é o seu uso atual. (Neste caso, o licenciamento do 
software, por si só, não indica que o valor justo do ativo seria 
maximizado por meio de seu uso por participantes do mercado 
de forma individual.) 

 
EI16. A entidade determina que, além da abordagem de receita, dados 

suficientes poderiam estar disponíveis para a aplicação da 
abordagem de custo, mas não da abordagem de mercado. Não 
há informações disponíveis sobre transações de mercado para 
software comparáveis. As abordagens de receita e de custo são 
aplicadas da seguinte forma: 
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(a) a abordagem de receita é aplicada utilizando-se uma 
técnica de valor presente. Os fluxos de caixa utilizados 
nessa técnica refletem o fluxo de receita que se espera que 
resulte do software (taxas de licença de clientes) ao longo 
de sua vida econômica. O valor justo indicado por essa 
abordagem é de $ 15 milhões; 

(b) a abordagem de custo é aplicada estimando-se o valor que 
seria exigido atualmente para construir um software 
substituto de utilidade comparável (ou seja, levando-se em 
conta a obsolescência funcional e econômica). O valor 
justo indicado por essa abordagem é de $ 10 milhões. 

 
EI17. Pela aplicação da abordagem de custo, a entidade determina que 

os participantes do mercado não fossem capazes de construir 
um software substituto de utilidade comparável. Algumas 
características do software são únicas, tendo sido desenvolvidas 
com o uso de informações de propriedade exclusiva, e não 
podem ser prontamente replicadas. A entidade determina que o 
valor justo do ativo (software) é de $ 15 milhões, conforme 
indicado pela abordagem de receita. 

 
Mercado principal (ou mais vantajoso) 
 
EI18. O Exemplo 6 ilustra o uso de informações de Nível 1 para 

mensurar o valor justo de ativo negociado, em diferentes 
mercados ativos, a preços diferentes. 
 
Exemplo 6 – Mercado principal (ou mais vantajoso) de 
Nível 1 

 
EI19. Um ativo é vendido a preços diferentes em dois mercados ativos 

diferentes. A entidade celebra transações em ambos os 
mercados e pode acessar o preço nesses mercados para o ativo 
na data de mensuração. No mercado A, o preço que seria 
recebido é de $ 26, os custos de transação nesse mercado são de 
$ 3 e os custos para transportar o ativo a esse mercado são de $ 
2 (ou seja, o valor líquido que seria recebido é de $ 21). No 
mercado B, o preço que seria recebido é de $ 25, os custos de 
transação nesse mercado são de $ 1 e os custos para transportar 
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o ativo a esse mercado são de $ 2 (ou seja, o valor líquido que 
seria recebido é de $ 22). 

 
EI20. Se o mercado A fosse o mercado principal para o ativo (ou seja, 

o mercado com o maior volume e nível de atividade para o 
ativo), o valor justo do ativo seria mensurado utilizando-se o 
preço que seria recebido nesse mercado, após levar em conta os 
custos de transporte ($ 24). 

 
EI21. Se nenhum dos mercados fosse o mercado principal para o 

ativo, o valor justo do ativo seria mensurado utilizando-se o 
preço no mercado mais vantajoso. O mercado mais vantajoso é 
o mercado que maximiza o valor que seria recebido por vender 
o ativo, após levar em conta os custos de transação e os custos 
de transporte (ou seja, o valor líquido que seria recebido nos 
respectivos mercados). 

 
EI22. Como a entidade maximizaria o valor líquido que seria recebido 

pelo ativo no mercado B ($ 22), o valor justo do ativo seria 
mensurado utilizando-se o preço nesse mercado ($ 25) menos 
os custos de transporte ($ 2), resultando na mensuração do valor 
justo de $ 23. Embora os custos de transação sejam levados em 
conta ao determinar qual mercado é o mercado mais vantajoso, 
o preço utilizado para mensurar o valor justo do ativo não é 
ajustado para refletir esses custos (embora seja ajustado para 
refletir os custos de transporte). 

 
Preços de transação e valor justo no reconhecimento inicial 
 
EI23. A Norma esclarece que, em muitos casos, o preço da transação, 

ou seja, o preço pago (recebido) por um ativo (passivo) 
específico, representa o valor justo desse ativo (passivo) no 
reconhecimento inicial, mas não de forma presumida. O 
Exemplo 7 ilustra quando o preço em transação envolvendo 
instrumento derivativo pode (ou não) igualar o valor justo do 
instrumento no reconhecimento inicial. 
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Exemplo 7 – Swap de taxa de juros no reconhecimento 
inicial 

 
EI24. A Entidade A (contraparte varejista) celebra um swap de taxa 

de juros em mercado varejista com a Entidade B (revendedora) 
sem qualquer contrapartida inicial. A Entidade A pode acessar 
somente o mercado varejista. A Entidade B pode acessar tanto o 
mercado varejista (ou seja, com contrapartes varejistas) quanto 
o mercado de revendedores (ou seja, com contrapartes 
revendedoras). 

 
EI25. Da perspectiva da Entidade A, o mercado varejista no qual ela 

celebrou inicialmente a transação é o mercado principal para o 
swap. Se a Entidade A fosse transferir seus direitos e obrigações 
decorrentes do swap, ela o faria com uma contraparte 
revendedora nesse mercado varejista. Nesse caso, o preço da 
transação (zero) representaria o valor justo do swap para a 
Entidade A no reconhecimento inicial, ou seja, o preço que a 
Entidade A receberia por vender ou pagaria por transferir o 
swap em transação com contraparte revendedora no mercado 
varejista (ou seja, preço de saída). Esse preço não seria ajustado 
para refletir custos adicionais (de transação) que seriam 
cobrados pela contraparte revendedora. 

 
EI26. Da perspectiva da Entidade B, o mercado de revendedores (e 

não o mercado varejista) é o mercado principal para o swap. Se 
a Entidade B fosse transferir seus direitos e obrigações 
decorrentes do swap, ela o faria com uma revendedora nesse 
mercado. Como o mercado no qual a Entidade B celebrou 
inicialmente o swap é diferente do mercado principal para o 
swap, o preço da transação (zero) não representaria 
necessariamente o valor justo do swap para a Entidade B no 
reconhecimento inicial. Se o valor justo diferir do preço da 
transação (zero), a Entidade B aplica a NBC TG 38 para 
determinar se reconhece essa diferença como ganho ou perda no 
reconhecimento inicial. 
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Ativos restritos 
 
EI27. O efeito sobre a mensuração do valor justo decorrente de 

restrição sobre a venda ou uso de ativo pela entidade pode ser 
diferente dependendo de se a restrição seria levada em conta por 
participantes do mercado ao precificar o ativo. Os exemplos 8 e 
9 ilustram o efeito de restrições ao mensurar o valor justo de 
ativo. 
 
Exemplo 8 – Restrição sobre a venda de instrumento 
patrimonial 

 
EI28. A entidade detém um instrumento patrimonial (ativo financeiro) 

cuja venda é legalmente ou contratualmente restrita por um 
período especificado. (Por exemplo, essa restrição poderia 
limitar a venda a investidores qualificados.) A restrição é uma 
característica do instrumento e, portanto, seria transferida aos 
participantes do mercado. Nesse caso, o valor justo do 
instrumento seria mensurado com base no preço cotado para um 
instrumento patrimonial não restrito idêntico do mesmo emissor 
que seja negociado em mercado público, ajustado para refletir o 
efeito da restrição. O ajuste refletiria o valor que participantes 
do mercado exigiriam devido ao risco relativo à incapacidade 
de acessar um mercado público para o instrumento pelo período 
especificado. O ajuste varia dependendo de todos os seguintes 
itens: 

(a) a natureza e a duração da restrição; 

(b) a extensão em que os compradores estão limitados pela 
restrição (por exemplo, poderia haver grande número de 
investidores qualificados); e 

(c) fatores qualitativos e quantitativos específicos tanto do 
instrumento quanto do emissor. 

 

Exemplo 9 – Restrições sobre o uso de ativo 
 

EI29. Um doador contribui com um terreno, em área residencial 
incorporada, para uma associação sem fins lucrativos do bairro. 
O terreno é usado atualmente como playground. O doador 
especifica que o terreno deve continuar a ser usado pela 
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associação como playground em caráter perpétuo. Ao revisar a 
documentação relevante (por exemplo, legal e outras), a 
associação determina que a responsabilidade fiduciária de 
cumprir a restrição do doador não seria transferida aos 
participantes do mercado se a associação vendesse o ativo, ou 
seja, a restrição do doador sobre o uso do terreno é específica da 
associação. Além disso, não há restrição sobre a venda do 
terreno pela associação. Sem a restrição sobre o uso do terreno 
pela associação, o terreno poderia ser usado como local para 
incorporação residencial. Além disso, o terreno está sujeito a 
uma servidão (ou seja, direito legal que permite a uma 
companhia de serviço público passar linhas de transmissão pelo 
terreno). Segue uma análise do efeito da mensuração do valor 
justo do terreno decorrente da restrição e da servidão: 

(a) Restrição do doador sobre o uso do terreno. Como nesta 
situação a restrição do doador sobre o uso do terreno é 
específica da associação, ela não seria transferida aos 
participantes do mercado. Portanto, o valor justo do terreno 
seria o que fosse maior dentre o seu valor justo quando 
usado como playground (ou seja, o valor justo do ativo 
seria maximizado por meio de seu uso por participantes do 
mercado em combinação com outros ativos ou com outros 
ativos e passivos) e o seu valor justo como local para 
incorporação residencial (ou seja, o valor justo do ativo 
seria maximizado por meio de seu uso por participantes do 
mercado de forma individual), independentemente da 
restrição sobre o uso do terreno pela associação. 

(b) Servidão para linhas de transmissão. Como a servidão para 
linhas de transmissão da companhia de serviço público é 
específica do terreno (ou seja, é uma característica deste), 
ela seria transferida aos participantes do mercado com o 
terreno. Portanto, a mensuração do valor justo do terreno 
levaria em conta o efeito da servidão, seja o seu melhor uso 
possível como playground ou como local para 
incorporação residencial. 

 

Mensuração de passivos 
 
EI30. A mensuração do valor justo de passivo presume que o passivo, 

seja um passivo financeiro ou um passivo não financeiro, é 
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transferido a um participante do mercado na data de 
mensuração (ou seja, o passivo permaneceria pendente e o 
participante do mercado cessionário seria obrigado a satisfazer a 
obrigação; ele não seria liquidado com a contraparte ou, de 
outro modo, extinto na data de mensuração). 

 
EI31. O valor justo de passivo reflete o efeito do risco de descum- 

primento (non-performance). O risco de descumprimento (non-
performance) relativo a um passivo inclui, entre outros, o risco 
de crédito próprio da entidade. A entidade leva em conta o 
efeito de seu risco de crédito (situação de crédito) sobre o valor 
justo do passivo em todos os períodos nos quais o passivo é 
mensurado ao valor justo, pois aqueles que mantêm as 
obrigações da entidade como ativos levariam em conta o efeito 
da situação de crédito da entidade ao estimar os preços que 
estariam dispostos a pagar. 

 
EI32. Por exemplo, suponha que a Entidade X e a Entidade Y 

celebram, cada uma, uma obrigação contratual de pagar em 
dinheiro ($ 500) à Entidade Z em cinco anos. A Entidade X tem 
classificação de crédito AA e pode tomar empréstimo a 6% e a 
Entidade Y tem classificação de crédito BBB e pode tomar 
empréstimo a 12%. A Entidade X receberá aproximadamente $ 
374 em troca de seu compromisso (o valor presente de $ 500 em 
cinco anos a 6%). A Entidade Y receberá aproximadamente $ 
284 em troca de seu compromisso (o valor presente de $ 500 em 
cinco anos a 12%). O valor justo do passivo para cada entidade 
incorpora a situação de crédito dessa entidade. 

 
EI33. Os exemplos 10 a 13 ilustram a mensuração de passivos e o 

efeito do risco de descumprimento (non-performance) 
(incluindo o risco de crédito próprio da entidade) sobre a 
mensuração do valor justo. 
 
Exemplo 10 – Título estruturado 

 
EI34. Em 1º de janeiro de 20X7, a Entidade A, banco de investimento 

com classificação de crédito AA, emite um título de taxa fixa de 
cinco anos à Entidade B. O valor do principal contratual a ser 
pago pela Entidade A no vencimento está atrelado a um índice 
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de patrimônio. Nenhum instrumento de melhoria de crédito é 
emitido em conjunto com o contrato ou, de outro modo, 
relacionado com ele (ou seja, nenhuma garantia é prestada e não 
há nenhuma garantia de terceiros). A Entidade A designa esse 
título como ao valor justo por meio do resultado. O valor justo 
do título (ou seja, a obrigação da Entidade A) durante 20X7 é 
mensurada utilizando-se a técnica de valor presente esperado. 
As mudanças no valor justo são as seguintes: 

(a) Valor justo em 1º de janeiro de 20X7. Os fluxos de caixa 
esperados utilizados na técnica de valor presente esperado 
são descontados à taxa livre de risco utilizando-se a curva 
de títulos de dívida do governo em 1º de janeiro de 20X7, 
mais o spread corrente de mercado de títulos de dívida 
corporativos AA observáveis para títulos de dívida do 
governo, se o risco de descumprimento (non-performance) 
ainda não estiver refletido nos fluxos de caixa, ajustados 
(para cima ou para baixo) para refletir o risco de crédito 
específico da Entidade A (ou seja, resultando na taxa livre 
de risco ajustada pelo crédito). Portanto, o valor justo da 
obrigação da Entidade A no reconhecimento inicial leva 
em conta o risco de descumprimento (non-performance), 
incluindo o risco de crédito dessa entidade, que se presume 
que esteja refletido nos rendimentos. 

(b) Valor justo em 31 de março de 20X7. Durante março de 
20X7, o spread de crédito para títulos de dívida corporativos 
AA se amplia, sem nenhuma mudança no risco de crédito 
específico da Entidade A. Os fluxos de caixa esperados 
utilizados na técnica de valor presente esperado são 
descontados à taxa livre de risco utilizando-se a curva de 
títulos de dívida do governo em 31 de março de 20X7, mais 
o spread corrente de mercado de títulos de dívida 
corporativos AA observáveis para títulos de dívida do 
governo, se o risco de descumprimento (non-performance) 
ainda não estiver refletido nos fluxos de caixa, ajustados 
para refletir o risco de crédito específico da Entidade A (ou 
seja, resultando na taxa livre de risco ajustada pelo crédito). 
O risco de crédito específico da Entidade A permanece 
inalterado desde o reconhecimento inicial. Portanto, o valor 
justo da obrigação da Entidade A se altera como resultado 
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de mudanças nos spreads de crédito de modo geral. 
Mudanças em spreads de crédito refletem premissas atuais 
dos participantes do mercado sobre mudanças no risco de 
descumprimento (non-performance) de modo geral, 
mudanças no risco de liquidez e sobre a compensação 
exigida por assumir esses riscos. 

(c) Valor justo em 30 de junho de 20X7. Em 30 de junho de 
20X7, não houve nenhuma mudança nos spreads de títulos 
de dívida corporativos AA. Contudo, com base em 
emissões de títulos estruturados, corroboradas por outras 
informações qualitativas, a Entidade A determina que sua 
própria capacidade de crédito específica se fortaleceu 
dentro do spread de crédito AA. Os fluxos de caixa 
esperados utilizados na técnica de valor presente esperado 
são descontados à taxa livre de risco utilizando-se a curva 
de rendimento de títulos de dívida do governo em 30 de 
junho de 20X7, mais o spread corrente de mercado de 
títulos de dívida corporativos AA observáveis para títulos 
de dívida do governo (inalterado desde 31 de março de 
20X7), se o risco de descumprimento (non-performance) 
ainda não estiver refletido nos fluxos de caixa, ajustados 
para refletir o risco de crédito específico da Entidade A (ou 
seja, resultando na taxa livre de risco ajustada pelo 
crédito). Portanto, o valor justo da obrigação da Entidade 
A se altera como resultado da mudança em seu próprio 
risco de crédito específico dentro do spread de títulos de 
dívida corporativos AA. 

 
Exemplo 11 – Passivo por desativação 

 
EI35. Em janeiro de 20X1, a Entidade A assume um passivo por 

desativação em combinação de negócios. A entidade é 
legalmente requerida a desmontar e remover uma plataforma de 
petróleo offshore no fim de sua vida útil, que é estimada em 10 
anos. 

 
EI36. Com base nos itens B23 a B30 da NBC TG 46, a Entidade A 

utiliza a técnica de valor presente esperado para mensurar o 
valor justo do passivo por desativação. 
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EI37. Se a Entidade A tivesse permissão, contratualmente, de transferir 

seu passivo por desativação a um participante do mercado, a 
Entidade A conclui que um participante do mercado utilizaria 
todas as informações abaixo, ponderadas por probabilidade 
conforme apropriado, ao estimar o preço que esperaria receber: 

(a) custos de mão de obra; 

(b) alocação de custos gerais; 

(c) compensação que um participante do mercado exigiria por 
realizar a atividade e por assumir o risco associado à obri- 
gação de desmontar e remover o ativo. Essa compensação 
inclui ambos os itens a seguir: 

(i) lucro sobre custos de mão de obra e gerais; e 

(ii) risco de que os fluxos de saída de caixa reais pode- 
riam diferir daqueles esperados, excluindo a inflação; 

(d) efeito da inflação sobre custos e lucros estimados; 

(e) valor temporal do dinheiro, representado pela taxa livre de 
risco; e 

(f) risco de descumprimento (non-performance) relativo ao 
risco de que a Entidade A não cumprirá a obrigação, 
incluindo o risco de crédito próprio da Entidade A. 

 
EI38. As premissas significativas utilizadas pela Entidade A para 

mensurar o valor justo são as seguintes: 
(a) Custos de mão de obra são desenvolvidos com base nos 

salários atuais de mercado, ajustados pelas expectativas de 
futuros aumentos salariais, requeridos para contratar 
empreiteiras para desmontar e remover plataformas de 
petróleo offshore. A Entidade A atribui avaliações de 
probabilidade a uma faixa de estimativas de fluxo de caixa 
conforme segue: 
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Estimativa de Fluxo de caixa ($) 
Avaliação de 
probabilidade 

Fluxos de caixa 
esperados 

($) 

100.000 25% 25.000 

125.000 50% 62.500 

175.000 25% 43.750 

  $ 131.250 

 
As avaliações de probabilidade são desenvolvidas com 
base na experiência da Entidade A em cumprir obrigações 
desse tipo e seu conhecimento do mercado. 

(b) A Entidade A estima custos operacionais de equipamentos 
e custos gerais alocados, utilizando a taxa que aplica a 
custos de mão de obra (80% de custos de mão de obra 
esperados). Isso é consistente com a estrutura de custo de 
participantes do mercado. 

(c) A Entidade A estima a compensação que um participante 
do mercado exigiria por realizar a atividade e por assumir o 
risco associado à obrigação de desmontar e remover o 
ativo conforme abaixo: 

(i) terceiro contratado normalmente acrescenta uma 
margem sobre custos de mão de obra e custos internos 
alocados para proporcionar uma margem de lucro sobre 
a função. A margem de lucro utilizada (20%) representa 
a compreensão da Entidade A do lucro operacional que 
as contratadas na indústria geralmente recebem para 
desmontar e remover plataformas de petróleo offshore. A 
Entidade A conclui que essa taxa é consistente com a 
taxa que um participante do mercado exigiria como 
compensação por realizar a atividade; 

(ii) a contratada normalmente exige compensação pelo 
risco que os fluxos de saída de caixa reais poderiam 
diferir daqueles esperados devido à incerteza inerente 
de travar o preço atual para um projeto que não 
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ocorrerá por 10 anos. A Entidade A estima o valor 
desse prêmio como sendo 5% dos fluxos de caixa 
esperados, incluindo o efeito da inflação. 

(d) A Entidade A presume uma taxa de inflação de 4% ao 
longo do período de 10 anos com base nos dados de 
mercado disponíveis. 

(e) A taxa livre de risco de juros para um vencimento de 10 
anos em 1º de janeiro de 20X1 é de 5%. A Entidade A 
ajusta essa taxa em 3,5% para refletir seu risco de 
descumprimento (non-performance) (ou seja, o risco de 
que não cumprirá a obrigação), incluindo seu risco de 
crédito. Portanto, a taxa de desconto utilizada para calcular 
o valor presente dos fluxos de caixa é de 8,5%. 

 
EI39. A Entidade A conclui que suas premissas seriam utilizadas por 

participantes do mercado. Além disso, a Entidade A não ajusta 
sua mensuração de valor justo para a existência de restrição que 
a impede de transferir o passivo. Conforme ilustrado na tabela a 
seguir, a Entidade A mensura o valor justo de seu passivo por 
desativação como $ 194.879. 

 

 Fluxos de caixa esperados ($)
1º de janeiro de 20X1

Custos de mão de obra esperados 131.250

Custos de equipamentos e custos gerais alocados (0,80 × $ 131.250) 105.000

Margem de lucro da contratada [0,20 × ($ 131.250 + $ 105.000)] 47.250

Fluxos de caixa esperados antes de ajuste inflacionário 283.500

Fator de inflação (4% por 10 anos) 1,4802

Fluxos de caixa esperados ajustados pela inflação 419.637

Prêmio de risco de mercado (0,05 × $ 419.637) 20.982

Fluxos de caixa esperados ajustados por risco de mercado 440.619

Valor presente esperado utilizando a taxa de desconto de 8,5% por 10 anos 194.879
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Exemplo 12 – Obrigação de dívida: preço cotado 
 

EI40. Em 1º de janeiro de 20X1, a Entidade B emite, pelo valor 
nominal, um instrumento de dívida de taxa fixa de cinco anos 
negociado em bolsa classificado como BBB de $ 2 milhões com 
cupom anual de 10%. A Entidade B designou esse passivo 
financeiro como ao valor justo por meio do resultado. 

 
EI41. Em 31 de dezembro de 20X1, o instrumento está sendo 

negociado como ativo em mercado ativo a $ 929 por $ 1.000 de 
valor nominal após pagamento de juros acumulados. A 
Entidade B utiliza o preço cotado do ativo em mercado ativo 
como seu dado inicial na mensuração do valor justo de seu 
passivo ($ 929 × [$ 2 milhões ÷ $ 1.000] = $ 1.858.000). 

 
EI42. Ao determinar se o preço cotado do ativo em mercado ativo 

representa o valor justo do passivo, a Entidade B avalia se o 
preço cotado do ativo inclui o efeito de fatores não aplicáveis à 
mensuração do valor justo de passivo, por exemplo, se o preço 
cotado do ativo inclui o efeito de melhoria de crédito de terceiro 
se essa melhoria de crédito fosse contabilizada separadamente da 
perspectiva do emissor. A Entidade B determina que nenhum 
ajuste ao preço cotado do ativo é requerido. Consequentemente, a 
Entidade B conclui que o valor justo de seu instrumento de dívida 
em 31 de dezembro de 20X1 é de $ 1.858.000. A Entidade B 
classifica e divulga a mensuração do valor justo de seu 
instrumento de dívida no Nível 1 da hierarquia de valor justo. 

 
Exemplo 13 – Obrigação de dívida: técnica de valor 
presente 

 
EI43. Em 1º de janeiro de 20X1, a Entidade C emite, pelo valor 

nominal, em colocação privada, um instrumento de dívida de 
taxa fixa de cinco anos classificado como BBB de $ 2 milhões 
com cupom anual de 10%. A Entidade C designou esse passivo 
financeiro como ao valor justo por meio do resultado. 

 
EI44. Em 31 de dezembro de 20X1, a Entidade C ainda reconhece 

uma classificação de crédito BBB. As condições de mercado, 
incluindo as taxas de juros disponíveis, spreads de crédito para 
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uma classificação de crédito de qualidade BBB e liquidez, 
continuam inalteradas desde a data em que o instrumento de 
dívida foi emitido. Contudo, o spread de crédito da Entidade C 
deteriorou-se em 50 pontos-base devido a uma mudança em seu 
risco de descumprimento. Após levar em conta todas as 
condições de mercado, a Entidade C conclui que se emitisse o 
instrumento na data de mensuração, o instrumento arcaria com a 
taxa de juros de 10,5% ou a Entidade C receberia menos do que 
o valor nominal nos rendimentos da emissão do instrumento. 

 
EI45. Para a finalidade deste exemplo, o valor justo do passivo da 

Entidade C é calculado utilizando-se a técnica de valor presente. 
A Entidade C conclui que um participante do mercado utilizaria 
todas as seguintes informações (consistentemente com os itens 
B12 a B30 da Norma) ao estimar o preço que o participante do 
mercado esperaria receber por assumir a obrigação da Entidade 
C. 

(a) os termos do instrumento de dívida, incluindo todos os 
seguintes: 

(i) cupom de 10%; 

(ii) valor principal de $ 2 milhões; e 

(iii) prazo de quatro anos; 

(b) a taxa de juros de mercado de 10,5% (que inclui a mudança 
de 50 pontos-base no risco de inadimplência (default) a 
partir da data de emissão). 

 
EI46. Com base em sua técnica de valor presente, a Entidade C 

conclui que o valor justo de seu passivo em 31 de dezembro de 
20X1 é de $ 1.968.641. 

 
EI47. A Entidade C não inclui qualquer informação adicional em sua 

técnica de valor presente para risco ou lucro que um 
participante do mercado poderia exigir para compensação por 
assumir o passivo. Como a obrigação da Entidade C é um 
passivo financeiro, a Entidade C conclui que a taxa de juros já 
captura o risco ou lucro que um participante do mercado 
exigiria como compensação por assumir o passivo. Além disso, 
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a Entidade C não ajusta sua técnica de valor presente para a 
existência de uma restrição que a impeça de transferir o passivo. 

 
Mensuração do valor justo quando o volume ou o nível de 
atividade para ativo ou passivo diminuiu significativamente 
 
EI48. O Exemplo 14 ilustra o uso de julgamento ao mensurar o valor 

justo de um ativo financeiro quando ocorre redução 
significativa no volume ou nível de atividade do ativo em 
comparação com a atividade de mercado normal do ativo (ou 
ativos similares). 

 
Exemplo 14 – Estimativa de taxa de retorno de mercado 
quando o volume ou o nível de atividade para um ativo 
diminuiu significativamente 

 
EI49. A Entidade A investe em  lote de título (tranche) subordinado 

de rating AAA lastreado em hipoteca residencial em 1º de 
janeiro de 20X8 (a data de emissão do título). A tranche 
subordinada é a terceira mais sênior de um total de sete 
tranches. A garantia subjacente para o título lastreado em 
hipoteca residencial são empréstimos imobiliários residenciais 
sem garantias contra não conformidades que foram emitidos no 
segundo semestre de 20X6. 

 
EI50. Em 31 de março de 20X9 (a data de mensuração), a tranche 

subordinada está atualmente classificada como rating A. Essa 
tranche do título lastreado em hipoteca residencial foi 
anteriormente negociada em mercado secundário. Entretanto, o 
volume de negociação nesse mercado não era frequente, com 
poucas transações ocorrendo por mês, de 1º de janeiro de 20X8 
a 30 de junho de 20X8 e pouca, ou nenhuma, atividade de 
negociação durante os nove meses antes de 31 de março de 
20X9. 

 
EI51. A Entidade A leva em conta os fatores do item B37 da Norma 

para determinar se existe redução significativa no volume ou no 
nível de atividade para a tranche subordinada do título lastreado 
em hipoteca residencial na qual investiu. Após avaliar a 
significância e a relevância dos fatores, a Entidade A conclui 
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que o volume e o nível de atividade da tranche subordinada do 
título diminuíram significativamente. A Entidade A apoiou seu 
julgamento principalmente no fato de que houve pouca, ou 
nenhuma, atividade de negociação por um período prolongado 
antes da data de mensuração. 

 
EI52. Como existe pouca, ou nenhuma, atividade de negociação para 

dar apoio à técnica de avaliação utilizando uma abordagem de 
mercado, a Entidade A decide utilizar uma abordagem de 
receita utilizando a técnica de ajuste de taxa de desconto 
descrita nos itens B18 a B22 da Norma para mensurar o valor 
justo do título na data de mensuração. A Entidade A utiliza os 
fluxos de caixa contratuais do título (ver também os itens 67 e 
68 da Norma). 

 
EI53. Em seguida, a Entidade A estima a taxa de desconto (ou seja, a 

taxa de retorno de mercado) para descontar esses fluxos de 
caixa contratuais. A taxa de retorno de mercado é estimada 
utilizando ambos os seguintes itens: 

(a) a taxa de juros livre de risco; 

(b) ajustes estimados para diferenças entre os dados de 
mercado disponíveis e a tranche subordinada do título 
lastreado em hipoteca residencial na qual a Entidade A 
investiu. Esses ajustes refletem os dados de mercado 
disponíveis sobre riscos de descumprimento esperados e 
outros riscos (por exemplo, risco de inadimplência, risco 
de valor de garantia e risco de liquidez) que os 
participantes de mercado levariam em consideração ao 
precificar o ativo em transação não forçada na data de 
mensuração sob as condições atuais de mercado. 

 
EI54. A Entidade A levou em consideração as seguintes informações 

ao estimar os ajustes no item EI53(b): 

(a) o spread de crédito para a tranche subordinada do título 
lastreado em hipoteca residencial na data de emissão, como 
pode ser observado pelo preço de transação original; 

(b) a mudança no spread de crédito implícita por quaisquer 
transações observadas da data de emissão até a data de 
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mensuração para títulos lastreados por hipoteca residencial 
comparável ou com base em índices relevantes; 

(c) as características da tranche subordinada do título 
lastreado em hipoteca residencial em comparação com 
índices ou títulos lastreados em hipoteca residencial 
comparáveis, incluindo os seguintes itens: 

(i) a qualidade dos ativos subjacentes, ou seja, 
informações sobre o desempenho dos empréstimos de 
hipoteca subjacente, tais como índices de execução e 
atraso, taxas de pagamento antecipado e experiência 
de perda; 

(ii) a senioridade ou subordinação da tranche de título 
lastreado em hipoteca residencial mantida; e 

(iii) outros fatores relevantes; 

(d) relatórios relevantes emitidos por analistas e agências de 
classificação; 

(e) preços cotados de terceiros, como, por exemplo, serviços 
de precificação ou corretores. 

 
EI55. A Entidade A estima que a indicação da taxa de retorno de 

mercado que os participantes de mercado utilizariam ao 
precificar a tranche subordinada do título lastreado em hipoteca 
residencial seria 12% (1.200 pontos-base). Essa taxa de retorno 
de mercado foi estimada da seguinte forma: 

(a) inicia com 300 pontos-base para a taxa de juros livre de 
risco em 31 de março de 20X9; 

(b) adiciona 250 pontos-base para o spread de crédito sobre a 
taxa livre de juros quando a tranche subordinada foi 
emitida em janeiro de 20X8; 

(c) adiciona 700 pontos-base para a mudança estimada no 
spread de crédito sobre a taxa da tranche subordinada livre 
de risco entre 1º de janeiro de 20X8 e 31 de março de 
20X9. Essa estimativa foi desenvolvida com base na 
mudança do índice mais comparável disponível para esse 
período de tempo; 
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(d) subtrai 50 pontos-base (líquido) para ajustar diferenças 
entre o índice utilizado para estimar a mudança em spreads 
de crédito e a tranche subordinada. O índice de referência 
consiste de empréstimos imobiliários de alto risco 
(subprime), e o título lastreado em hipoteca residencial da 
Entidade A é similar, porém com perfil de crédito mais 
favorável (tornando-o mais atraente a participantes de 
mercado). Assim, o índice não reflete o prêmio de risco de 
liquidez apropriado para a tranche subordinada sob 
condições atuais de mercado. O ajuste de 50 pontos-base é 
o líquido de dois ajustes: 

(i) o primeiro ajuste é a subtração de 350 pontos-base, 
que foi estimado comparando-se o rendimento 
implícito das transações mais recentes para o título 
lastreado em hipoteca residencial em junho de 20X8 
com o rendimento implícito no índice de preços 
nessas mesmas datas. Não havia informações 
disponíveis que indicassem que a relação entre o título 
da Entidade A e o índice tenha sido alterada; 

(ii) o segundo ajuste é a adição de 300 pontos-base, que é 
a melhor estimativa da Entidade A do risco de 
liquidez adicional inerente a seu título (posição à 
vista) em comparação com o índice (posição 
sintética). Chegou-se a essa estimativa após levar em 
consideração prêmios de risco de liquidez implícitos 
em transações à vista recentes para uma série de 
títulos similares. 

 
EI56. Como uma indicação adicional da taxa de retorno de mercado, a 

Entidade A leva em consideração duas cotações indicativas 
recentes (ou seja, cotações não vinculantes) fornecidas por 
corretores renomados para a tranche subordinada do título 
lastreado em hipoteca residencial que implica em rendimentos 
de 15% a 17%. A Entidade A é incapaz de avaliar as técnicas de 
avaliação ou informações utilizadas para desenvolver as 
cotações. Entretanto, a Entidade A é capaz de confirmar que as 
cotações não refletem os resultados de transações. 
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EI57. Como a Entidade A tem múltiplas indicações da taxa de retorno 
de mercado que os participantes de mercado levam em 
consideração ao mensurar o valor justo, ela avalia e pondera as 
respectivas indicações da taxa de retorno, considerando a 
razoabilidade da faixa de valores indicada pelos resultados. 

 
EI58. A Entidade A conclui que 13% é o ponto na faixa de indicações 

que é o mais representativo do valor justo sob as condições de 
mercado atuais. A Entidade A atribui mais peso sobre a 
indicação de 12% (ou seja, sua própria estimativa da taxa de 
retorno de mercado) pelos seguintes motivos: 

(a) a Entidade A concluiu que sua própria estimativa 
incorporou de forma adequada os riscos (por exemplo, 
risco de inadimplência, risco de valor de garantia e risco de 
liquidez) que os participantes de mercado utilizariam ao 
precificar o ativo em transação não forçada sob as 
condições atuais de mercado; 

(b) as cotações dos corretores não eram vinculantes e não 
refletiam os resultados de transações, e a Entidade A foi 
incapaz de avaliar as técnicas de avaliação ou informações 
utilizadas para desenvolver as cotações. 

 
Divulgações do valor justo 
 
EI59. Os Exemplos 15 a 19 ilustram as divulgações requeridas pelos 

itens 92, 93(a), (b) e (d) a (h)(i) e 99 da Norma. 
 

Exemplo 15 – Ativos mensurados ao valor justo 
 

EI60. Para ativos e passivos mensurados ao valor justo no final do 
período das demonstrações contábeis, a Norma requer 
divulgações quantitativas sobre as mensurações do valor justo 
para cada classe de ativos e passivos. A entidade poderia 
divulgar o seguinte para ativos, para cumprir o item 93(a) e (b) 
da Norma:  
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  ($ em milhões) 

  Mensurações do valor justo na data das demonstrações 
contábeis, utilizando       

  

Descrição 

 

31/12/X9 

 

Preços 
cotados 

em 
mercados 

ativos 
para 

ativos 
idênticos 
(Nível 1) 

 

Outros 
dados 

observáveis 
significativos 

(Nível 2)  

Dados não 
observáveis 
significativos 

(Nível 3) 
 

Total de 
ganhos 
(perdas)  

  

  
Mensurações do valor 
justo recorrentes 

            

  
Títulos patrimoniais para 
negociação [a] 

            

  
 Setor imobiliário  93   70   23        

  
 Setor de petróleo 

e gás  
45   45          

   
Outros 

 
15   15    

 
 

 
 

  

  

  Total de 
títulos 
patrimoniais 
para 
negociação 

 

153   130   23  

      

  
Outros títulos patrimoniais 
[b] 

            

  
 Setor de serviços 

financeiros 
 150   150          

  

 Setor de 
assistência 
médica 

 163   110     53      

  
 Setor de energia  32       32      

  

 Investimentos de 
fundo de títulos 
patrimoniais 
privados [b]  

25       25      

   
Outros 

 
15   15    

 
 

 
 

  

  

  Total de 
outros 
títulos 

 

385   275    

 

110  

    

         

  
Títulos de dívida:             

  
 Títulos lastreados em 

hipoteca residencial 
 149     24   125      

  
 Títulos lastreados em 

hipoteca comercial 
 50       50      

  
 Obrigações de dívida 

garantidas 
 35       35      

  
 Títulos governamentais 

livres de risco  
85   85          

   
Títulos de dívida 
corporativa  

93   9   84  
 

 
 

 
  

  
  Total de títulos de 

dívida 
 

412   94   108  
 

210  
    

  
Investimentos de fundo de 
cobertura: 

            

  
 Patrimônio de longo/curto 

prazo 
 55     55        

  
 Oportunidades globais  35     35        

   
Títulos de dívida de 
elevado rendimento  

90       90  
 

 
  

  
  Total de títulos de 

dívida 
 

180     90  
 

90  
    



 1635 

  
Derivativos:             

  
 Contratos de taxa de 

juros 
 57     57        

  
 Contratos de câmbio  43     43        

  
 Contratos de crédito  38       38      

  
 Contratos futuros de 

commodity 
 78   78          

   
Contratos a termo de 
commodity  

20     20    
 

 
  

  
  

Total de derivativos 
 

236   78   120  
 

38  
    

  
Propriedades para investimento:             

  
 Comercial – Ásia  31       31      

   
Comercial – Europa 

 
27       27  

 
 

  

  

  Total de proprieda-
des para investi-
mento 

 

58      

 

58  

    

   
Total de mensurações do 
valor justo recorrentes  1.424   577   341   506   

 
  

  
Mensurações do valor justo não recorrentes           

  
Ativos mantidos para venda [c] 

 
26     26    

 
15  

  

  

  Total de mensura-
ções do valor justo 
não recorrentes 

 

26     26  

 

 

 

15  

  

                                

 
[a]  Com base em sua análise da natureza, características e riscos dos títulos, a entidade 

determinou que é adequado apresentá-las por indústria. 
[b]  Com base em sua análise da natureza, características e riscos dos títulos, a entidade 

determinou que é adequado apresentá-las como uma única classe. 
[c]  De acordo com a NBC TG 31 (R2), ativos mantidos para venda com um valor contábil de $ 

35 milhões foram reduzidos ao seu valor justo de $ 26 milhões, menos custos para vender de 
$ 6 milhões (ou $ 20 milhões), resultando na perda de $ 15 milhões, que foi incluída no 
resultado do período. 

(Observação: Uma tabela similar deve ser apresentada para passivos, exceto se outro formato 
for considerado mais adequado pela entidade). 

 
 Exemplo 16 – Conciliação de mensurações do valor justo 

classificadas no Nível 3 da hierarquia de valor justo 
 
EI61. Para mensurações do valor justo recorrentes classificadas no 

Nível 3 da hierarquia de valor justo, a Norma requer a 
conciliação dos saldos de abertura com os saldos de fechamento 
para cada classe de ativos e passivos. A entidade poderia 
divulgar o seguinte para ativos, para cumprir o item 93(e) e (f) 
da Norma: 
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Mensurações do valor justo utilizando dados significativos não 
observáveis (Nível 3) 

 

($ em milhões) Outros títulos patrimoniais Títulos de dívida 

Inves-
timen-
tos de 
fundo 

de 
cober-
tura 

Deri-
vati-
vos 

Proprieda-
des para 

investimen-
to 

 

      Setor 
de 

assis-
tên-
cia 
mé-
dica 

Se-
tor 
de 
e-

ner
gia 

Fundo 
de 

títulos 
patri-
moni-

ais 
priva-
dos 

Títulos 
lastrea-
dos em 
hipoteca 
residen-

cial 

Títu-
los 
las-
trea-
dos 
em 

hipo-
teca 
co-

mer-
cial 

Obri-
ga-

ções 
de 

dívida 
ga-

ranti-
das 

Títulos 
de 

dívida 
de 

eleva-
do 

rendi-
mento 

Con-
tratos 

de 
crédi-

to 

Á-
sia 

Eu-
ro-
pa 

Tot
al 

Saldo de abertura 
49  28  20  10

5  
  39  25  145  30  28  26  49

5  

  

Transferên-
cias para 
Nível 3 

      60   [a] 
 [b] 

            60  

  

Transferên-
cias do Nível 3 

      (5)  [b] 
 [c] 

            (5) 

  

Total de 
ganhos ou 
perdas do 
período 

                        

   

Incluído 
no 
resultado 

    5  (23
) 

  (5) (7) 7  5  3  1  (14
) 

   

Incluído 
em 
outros 
resulta-
dos 
abran-
gentes 

3  1                    4  

  

Compras, 
emisso ̃es, 
vendas e 
liquidac ̧ões 

                        

   Compras 
1  3        16  17    18      55  

   
Emis-
sões 

                        

   Vendas 
      (12

) 
      (62)       (74

) 

   
Liquida-
ções 

                (15)     (15
) 

Saldo de fechamen-
to 

53  32  25  12
5  

  50  35  90  38  31  27  50
6  

    5  (3)   (5) (7) (5) 2  3  1  (9) Mudança em 
ganhos ou perdas 
não realizados do 
período incluídos no 
resultado para 
ativos mantidos no 
final do período de 
relatório 

    

                    

 

 [a] Transferido do Nível 2 para o Nível 3 devido à falta de dados de mercado observáveis, 
resultante da redução na atividade de mercado para os títulos. 
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[b] A política da entidade é reconhecer transferências para e do Nível 3 na data do evento ou 
mudança nas circunstâncias que causaram a transferência. 

[c] Transferido do Nível 3 para o Nível 2 devido a dados de mercado observáveis terem sido 
disponibilizados para os títulos. 

 (Observação: Uma tabela similar deve ser apresentada para passivos, exceto se outro 
formato for considerado mais adequado pela entidade). 

 
EI62. Ganhos e perdas incluídos na demonstração do resultado do 

período (acima) são apresentados em receita financeira e em 
receita não financeira conforme segue: 

 ($ em milhões) 
Receita 

financeira 
Receita não 
financeira 

Total de ganhos ou perdas do período incluídos na 
demonstração do resultado 

(18) 4 

Mudança em ganhos ou perdas não realizados do 
período incluídos na demonstração do resultado para 
ativos mantidos na data das demonstrações contábeis 

(13) 4 

 

(Observação:  Uma tabela similar deve ser apresentada para passivos, 
exceto se outro formato for considerado mais adequado pela 
entidade). 

 
Exemplo 17 – Técnicas de avaliação e informações 
 

EI63. Para mensurações do valor justo classificadas no Nível 2 e no 
Nível 3 da hierarquia de valor justo, a Norma requer que a 
entidade divulgue uma descrição das técnicas de avaliação e as 
informações utilizadas na mensuração do valor justo. Para 
mensurações do valor justo classificadas no Nível 3 da 
hierarquia de valor justo, as informações sobre dados não 
observáveis significativos utilizados devem ser quantitativas. A 
entidade poderá divulgar o seguinte para ativos para cumprir o 
requisito de divulgar dados não observáveis significativos 
utilizados na mensuração do valor justo de acordo com o item 
93(d) da Norma. 



 1638 

 
Informações quantitativas sobre mensurações do valor justo utilizando dados não observáveis significativos (Nível 3) 

($ em milhões)          

Descrição  Valor 
justo 

em 
31/12/

X9 

 Técnicas de 
avaliação 

 Dados não observáveis  Faixa (média 
ponderada) 

Outros títulos patrimoni-
ais: 

         

  Setor de assistência 
médica 

 53  Fluxo de caixa 
descontado 

 custo médio ponderado 
de capital 

 7%–16% (12,1%) 

        taxa de crescimento de 
receita longo prazo 

 2%–5% (4,2%) 

        margem operacional de 
longo prazo antes dos 

impostos 

 3%–20% (10,3%) 

        desconto por falta de 
negociabilidade 

[a] 5%–20% (17%) 

        prêmio de controle [a] 10%–30% (20%) 

      Empresas 
comparáveis 
do mercado 

 Múltiplo de 
LAJIDA(EBITDA) 

[b] 10–13 (11,3) 

        múltiplo de receita [b] 1.5–2.0 (1,7) 

        desconto por falta de 
negociabilidade 

[a] 5%–20% (17%) 

        prêmio de controle [a] 10%–30% (20%) 

  Setor de energia  32  Fluxo de caixa 
descontado 

 custo médio ponderado 
de capital 

 8%–12% (11,1%) 

        taxa de crescimento de 
receita longo prazo 

 3%–5,5% (4,2%) 

        margem operacional de 
longo prazo antes dos 

impostos 

 7,5%–13% 
(9,2%) 

        desconto por falta de 
negociabilidade 

[a] 5%–20% (10%) 

        prêmio de controle [a] 10%–20% (12%) 

      Empresas 
comparáveis 
do mercado 

 múltiplo de 
LAJIDA(EBITDA) 

[b] 6,5–12 (9,5) 

        múltiplo de receita [b] 1,0–3,0 (2,0) 

        desconto por falta de 
negociabilidade 

[a] 5%–20% (10%) 

        prêmio de controle [a] 10%–20% (12%) 

  Investimentos de fundo 
de títulos patrimoniais 
privados 

 25  Valor de ativo 
líquido 

[c
] 

N/A  N/A 

                  Continua... 
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...continuação 

Informações quantitativas sobre mensurações do valor justo utilizando dados não observáveis significativos (Nível 3) 

($ em milhões)          

Descrição  Valor 
justo em 
31/12/X9 

 Técnicas de 
avaliação 

 Dados não observáveis  Faixa (média 
ponderada) 

Títulos de dívida:          

  Títulos lastreados 
em hipoteca 
residencial 

 125  Fluxo de caixa 
descontado 

 taxa de pagamento 
antecipado constante 

 3,5%–5.5% 
(4,5%) 

        probabilidade de 
inadimplência 

 5%–50% (10%) 

        gravidade da perda  40%–100% 
(60%) 

  Títulos lastreados 
em hipoteca 
comercial 

 50  Fluxo de caixa 
descontado 

 taxa de pagamento 
antecipado constante 

 3%–5% (4,1%) 

        probabilidade de 
inadimplência 

 2%–25% (5%) 

        gravidade da perda  10%–50% (20%) 

  Obrigações de 
dívida garantidas 

 35  Precificação de 
consenso 

 cotações oferecidas  20–45 

        ajustes de comparabili-
dade (%) 

 -10% – +15% 
(+5%) 

Investimentos de fundo 
de cobertura: 

         

  Títulos de dívida de 
elevado rendimen-
to 

 90  Valor de ativo 
líquido 

[c] N/A  N/A 

Derivativos:          

  Contratos de 
crédito 

 38  Modelo de 
opção 

 volatilidade anualizada 
de crédito 

[d] 10%–20% 

        risco de crédito 
da contraparte 

[e] 0,5%–3,5% 

        risco de crédito próprio [e] 0,3%–2,0% 

Propriedades para 
investimento: 

         

  Comercial – Ásia  31  Fluxo de caixa 
descontado 

 margem de lucro 
operacional líquido de 

longo prazo 

 18%–32% (20%) 

        teto de taxa  0,08–0,12 (0,10) 

      Abordagem 
comparável de 

mercado 

 preço por m2 (US$)  $ 3.000–$ 7.000 
($ 4.500) 

  Comercial – 
Europa 

 27  Fluxo de caixa 
descontado 

 margem de lucro 
operacional líquido de 

longo prazo 

 15%–25% (18%) 

        teto de taxa  0,06–0,10 (0,08) 

          Abordagem 
comparável de 

mercado 

  preço por m2 (EURO)   €4.000–€12.000 
(€8.500) 

 

[a] Representa valores usados quando a entidade determinou que participantes de mercado 
levassem em consideração esses prêmios e descontos ao precificar os investimentos. 

[b] Representa valores usados quando a entidade determinou que participantes de mercado 
utilizassem esses múltiplos ao precificar os investimentos. 

[c] A entidade determinou que o valor de ativo líquido informado represente o valor justo no 
final do período de relatório. 
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[d] Representa a faixa de curvas de volatilidade usadas nas análises de avaliação que a entidade 
determinou que os participantes de mercado usassem ao precificar contratos. 

[e] Representa a faixa de curvas de spread de swap de inadimplência de crédito usadas na 
análise de avaliação que a entidade determinou que os participantes de mercado usassem ao 
precificar contratos. 

(Observação: Uma tabela similar deve ser apresentada para passivos, exceto se outro formato 
for considerado mais apropriado pela entidade). 

 

EI64. Além disso, a entidade deve fornecer informações adicionais 
que ajudarão os usuários de suas demonstrações contábeis a 
avaliarem a informação quantitativa divulgada. A entidade pode 
divulgar a totalidade ou alguns dos seguintes itens para cumprir 
o item 92 da Norma: 

(a) a natureza do item sendo mensurado ao valor justo, 
incluindo as características do item sendo mensurado que 
são levadas em consideração na determinação de infor- 
mações relevantes. Por exemplo, para títulos lastreados em 
hipoteca residencial, a entidade pode divulgar o seguinte: 

(i) os tipos de empréstimos subjacentes (por exemplo, 
empréstimos prime ou empréstimos subprime); 

(ii) garantia; 

(iii) garantias ou outras melhorias de crédito; 

(iv) nível de senioridade das tranches de títulos; 

(v) o ano de emissão; 

(vi) a taxa de cupom média ponderada dos empréstimos 
subjacentes e dos títulos; 

(vii) o vencimento médio ponderado dos empréstimos 
subjacentes e dos títulos; 

(viii) a concentração geográfica dos empréstimos subja- 
centes; 

(ix) informações sobre as classificações de crédito dos 
títulos; 

(b) como informações de terceiros, tais como cotações de 
corretoras, serviços de precificação, valores de ativos 
líquidos e dados de mercado relevantes, foram levadas em 
consideração ao mensurar o valor justo. 
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Exemplo 18 – Processos de avaliação 
 

EI65. Para mensurações do valor justo classificados no Nível 3 da 
hierarquia de valor justo, a Norma requer que a entidade 
divulgue a descrição dos processos de avaliação utilizados pela 
entidade. A entidade pode divulgar o seguinte para cumprir o 
item 93(g) da Norma: 

(a) para o grupo na entidade que decide as políticas e 
procedimentos de avaliação da entidade: 

(i) sua descrição; 
(ii) a quem esse grupo se reporta; e 
(iii) os procedimentos de relatório internos em vigor (por 

exemplo, se e, em caso afirmativo, como precificar, 
gerenciamento de risco ou como os comitês de 
auditoria discutem e avaliam as mensurações do valor 
justo); 

(b) a frequência e os métodos para calibração, back testing e 
outros procedimentos de teste de modelos de precificação;  

(c) o processo para analisar mudanças nas mensurações do 
valor justo de período a período; 

(d) como a entidade determinou que informações de terceiros, 
tais como cotações de corretoras ou serviços de 
precificação, utilizadas nas mensurações do valor justo 
foram desenvolvidas de acordo com a Norma; e 

(e) os métodos utilizados para desenvolver e comprovar os 
dados não observáveis utilizados na mensuração do valor 
justo. 

 

Exemplo 19 – Informações sobre sensibilidade a mudanças 
em dados não observáveis significativos 
 

EI66. Para mensurações do valor justo recorrentes classificados no 
Nível 3 da hierarquia de valor justo, a Norma requer que a 
entidade forneça uma descrição narrativa da sensibilidade da 
mensuração do valor justo a mudanças em dados não 
observáveis significativos e uma descrição de quaisquer inter-
relações entre esses dados não observáveis. A entidade pode 
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divulgar o seguinte sobre seus títulos lastreados em hipoteca 
residencial para cumprir o item 93(h)(i) da Norma: 

 Os dados não observáveis significativos utilizados na 
mensuração do valor justo dos títulos lastreados em hipoteca 
residencial da entidade são taxas de pagamento antecipado, 
probabilidade de inadimplência e gravidade da perda em caso de 
inadimplência. Aumentos (reduções) significativos em quaisquer 
dessas informações isoladamente resultariam na mensuração do 
valor justo significativamente mais baixa (elevada). De modo 
geral, a mudança na premissa utilizada para a probabilidade de 
inadimplência é acompanhada por mudança direcionadamente 
similar na premissa utilizada para a gravidade da perda e uma 
mudança direcionadamente oposta na premissa utilizada para 
taxas de pagamento antecipado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Publicada no DOU, de 30-01-2013. 
(2) Alteração introduzida pela NBC PG 46 (R1), publicada no DOU de 1º-12-2014. 
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A Resolução CFC n.º 1.329-11 alterou a sigla e a numeração desta Norma de NBC T 19.41 para NBC 
TG 1000; e de outras normas citadas: de NBC T 1 para NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL; de NBC 
T 3.7 para NBC TG 09; de NBC T 19.32 para NBC TG 38 (R1); IT 01 para ITG 08; IT 09 para ITG 09; e 
IT 10 para ITG 10. 
Ver as Resoluções CFC nº 1.319-10 que trata das demonstrações contábeis comparadas para 2010 
e nº 1.324-11 que trata da vigência do item 22.6 para sociedades cooperativas. 

 
 

RESOLUÇÃO CFC nº 1.255(1)(3)(4)(5) 

de 10 de dezembro de 2009 
 
 

Aprova a NBC TG 1000 – Contabilidade 
para Pequenas e Médias Empresas. 

 
 
O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício de 

suas atribuições legais e regimentais, 
 

CONSIDERANDO que o Conselho Federal de Contabilidade, em 
conjunto com outras entidades, é membro do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), criado pela Resolução CFC nº 1.055-05;  

 

CONSIDERANDO que o CPC tem por objetivo estudar, preparar e 
emitir Pronunciamentos Técnicos sobre procedimentos de contabilidade e 
divulgar informações dessa natureza, visando a permitir a emissão de 
normas uniformes pelas entidades-membro, levando sempre em conside-
ração o processo de convergência às normas internacionais;  

 

CONSIDERANDO que o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, a 
partir da IFRS for SMEs do IASB, aprovou o Pronunciamento Técnico 
PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, 

 

RESOLVE:  
 

Art. 1º. Aprovar a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e 
Médias Empresas.  

 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor nos exercícios iniciados a 
partir de 1º. de janeiro de 2010. 

 

Brasília, 10 de dezembro de 2009. 
 

Maria Clara Cavalcante Bugarim – Presidente 
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NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 
NBC TG 1000 (R1) – CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E  

MÉDIAS EMPRESAS 
 

A letra R mais o número que identifica sua alteração (R1, R2, R3, ...) foram adicionados à sigla 
da norma para identificarem o número da consolidação e facilitarem a pesquisa no site do CFC. 
A citação desta norma em outras normas é identificada pela sua sigla sem referência a R1, R2, 
R3, pois essas referências são sempre da norma em vigor, para que, em cada alteração da 
norma, não haja necessidade de se ajustarem as citações em outras normas. 

 

Seção Índice  
 INTRODUÇÃO  
Seção 1 PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS  
Seção 2 CONCEITOS E PRINCÍPIOS GERAIS  
Seção 3 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
Seção 4 BALANÇO PATRIMONIAL   
Seção 5 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E DEMONSTRAÇÃODO 

RESULTADO ABRANGENTE 
 

Seção 6 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E 
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 

 

Seção 7 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Seção 8 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
Seção 9 DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS E SEPARADAS  
Seção 10 POLÍTICAS CONTÁBEIS, MUDANÇA DE ESTIMATIVA E RETIFICA-

ÇÃO DE ERRO 
 

Seção 11 INSTRUMENTOS FINANCEIROS BÁSICOS  
Seção 12 OUTROS TÓPICOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCEIROS  
Seção 13 ESTOQUES  
Seção 14 INVESTIMENTO EM CONTROLADA E EM COLIGADA  
Seção 15 INVESTIMENTO EM EMPREENDIMENTO CONTROLADO EM 

CONJUNTO (JOINT VENTURE) 
 

Seção 16 PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO  
Seção 17 ATIVO IMOBILIZADO  
Seção 18 ATIVO INTANGÍVEL EXCETO ÁGIO POR EXPECTATIVA DE 

RENTABILIDADE FUTURA (GOODWILL) 
 

Seção 19 COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS E ÁGIO POR EXPECTATIVA DE 
RENTABILIDADE FUTURA (GOODWILL) 

 

Seção 20 OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL   
Seção 21 PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS 

CONTINGENTES 
 

 Apêndice – Guia sobre reconhecimento e mensuração de provisão(2)  
Seção 22 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
 Apêndice – Exemplos de tratamento contábil para o emissor de instru-

mento de dívida conversível(2)  

Seção 23 RECEITAS  
 Apêndice – Exemplos de reconhecimento de receita (2)  
Seção 24 SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL  
Seção 25 CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS  
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Seção 26 PAGAMENTO BASEADO EM AÇÕES  
Seção 27 REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS  
Seção 28 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS  
Seção 29 TRIBUTOS SOBRE O LUCRO  
Seção 30 EFEITOS DAS MUDANÇAS NAS TAXAS DE CÂMBIO E CONVERSÃO 

DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

Seção 31 HIPERINFLAÇÃO  
Seção 32 EVENTO SUBSEQUENTE  
Seção 33 DIVULGAÇÃO SOBRE PARTES RELACIONADAS  
Seção 34 ATIVIDADES ESPECIALIZADAS  
Seção 35 ADOÇÃO INICIAL DESTA NORMA  

 
GLOSSÁRIO DE TERMOS(2) 

 
Esta Norma é apresentada nas Seções de 1 a 35. 
 

Introdução(2) 

 

P1 O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) emite suas nor-
mas, interpretações e comunicados técnicos de forma convergente 
com as Normas Internacionais de Contabilidade emitidas pelo IASB e 
promoção do uso dessas normas em demonstrações contábeis para fins 
gerais no Brasil e outros relatórios financeiros. Outros relatórios fi-
nanceiros compreendem informações fornecidas fora das demonstra-
ções contábeis que auxiliam na interpretação do conjunto completo de 
demonstrações contábeis ou melhoram a capacidade do usuário de 
tomar decisões econômicas eficientes.   

 

P2 As normas, interpretações e comunicados técnicos definem as 
exigências de reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação 
relacionados a transações e outros eventos e condições que são impor-
tantes em demonstrações contábeis para fins gerais.  As normas tam-
bém podem definir as exigências para transações, eventos e condições 
que surgem principalmente em segmentos específicos.  São baseadas 
na NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL – Estrutura Conceitual 
para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, que 
aborda os conceitos subjacentes à informação apresentada em de-
monstrações contábeis para fins gerais. (5) 

 

P3 O objetivo da NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL é faci-
litar a formulação consistente e lógica das normas. Ele também forne-
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ce uma base para o uso de julgamento na solução de problemas de 
contabilidade.  

 

Demonstrações contábeis para fins gerais 
 

P4 As normas, interpretações e comunicados técnicos são elabo-
rados para serem aplicados às demonstrações contábeis para fins ge-
rais e outros relatórios financeiros de todas as empresas com fins lu-
crativos. As demonstrações contábeis para fins gerais são dirigidas às 
necessidades comuns de vasta gama de usuários externos à entidade, 
por exemplo, sócios, acionistas, credores, empregados e o público em 
geral. O objetivo das demonstrações contábeis é oferecer informação 
sobre a posição financeira (balanço patrimonial), o desempenho (de-
monstração do resultado) e fluxos de caixa da entidade, que seja útil 
aos usuários para a tomada de decisões econômicas. 

 
P5 Demonstrações contábeis para fins gerais são aquelas direcio-

nadas às necessidades de informação financeira gerais de vasta gama 
de usuários que não estão em posição de exigir relatórios feitos sob 
medida para atender suas necessidades particulares de informação. As 
demonstrações contábeis de uso geral incluem aquelas que são apre-
sentadas separadamente ou dentro de outro documento público como 
um relatório anual ou um prospecto.  

 

Contabilidade para pequenas e médias empresas (PMEs) 
 

P6 O CFC está emitindo em separado esta Norma para aplicação 
às demonstrações contábeis para fins gerais de empresas de pequeno e 
médio porte (PMEs), conjunto esse composto por sociedades fechadas 
e sociedades que não sejam requeridas a fazer prestação pública de 
suas contas. Esta Norma é denominada: Contabilidade para Pequenas 
e Médias Empresas (PMEs). 

 

P7 O termo empresas de pequeno e médio porte adotado nesta 
Norma não inclui (i) as companhias abertas, reguladas pela Comissão 
de Valores Mobiliários – CVM; (ii) as sociedades de grande porte, 
como definido na Lei nº. 11.638/07; (iii) as sociedades reguladas pelo 
Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados e 
outras sociedades cuja prática contábil é ditada pelo correspondente 
órgão regulador com poder legal para tanto. Ver Seção 1. 
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P8 As PMEs muitas vezes produzem demonstrações contábeis 
apenas para o uso de proprietários-administradores ou apenas para o 
uso de autoridades fiscais ou outras autoridades governamentais.  De-
monstrações contábeis produzidas apenas para esses propósitos não 
são, necessariamente, demonstrações contábeis para fins gerais. 

 

P9 As leis fiscais são específicas, e os objetivos das demonstra-
ções contábeis para fins gerais diferem dos objetivos das demonstra-
ções contábeis destinadas a apurar lucros tributáveis.  Assim, não se 
pode esperar que demonstrações contábeis elaboradas de acordo com 
esta Norma para PMEs sejam totalmente compatíveis com as exigên-
cias legais para fins fiscais ou outros fins específicos. Uma forma de 
compatibilizar ambos os requisitos é a estruturação de controles fis-
cais com conciliações dos resultados apurados de acordo com esta 
Norma e por outros meios. 

 

Aplicabilidade desta Norma para PMEs 
 

P10  Uma definição clara por parte dos reguladores e autoridades 
que aprovarem a adoção desta Norma para a classe de empresas para a 
qual a NBC TG 1000 se destina – como definido na Seção 1 desta 
Norma – é essencial para que (a) o CFC possa decidir sobre requisitos 
de contabilidade e divulgação apropriadas para aquela classe de em-
presas e (b) as autoridades legislativas e regulatórias, preparadores, e 
empresas que emitem demonstrações contábeis e seus auditores este-
jam cientes do alcance da aplicabilidade da NBC TG 1000 para PMEs. 
Uma definição clara também é essencial para que empresas que não 
são de pequeno e médio porte, e, portanto não são elegíveis para usar 
a NBC TG 1000 para PMEs, não afirmem que estão em conformidade 
com ela (ver item 1.5). 

 
Organização desta Norma 
 
P11  Esta Norma para PMEs está organizada por tópicos, cada 

tópico sendo apresentado em seção numerada em separado. Referên-
cias cruzadas para itens são identificadas pelo número da seção, se-
guido do número do item. Os números dos itens estão no formato 
xx.yy, onde xx é o número da seção e yy é o número sequencial do 
item dentro daquela seção. Em exemplos que incluem quantias mone-
tárias, a unidade de medida é apresentada como sendo $. 
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P12  Todos os itens na Norma têm igual autoridade. Algumas se-
ções incluem apêndices de orientação para implementação, que não 
são parte da Norma, mas sim orientação para sua aplicação. 

 

Manutenção do conteúdo da Norma 
 

P13 Eliminado. (5) 

 

P14  O CFC espera propor alterações pela publicação de minuta pa-
ra discussão periodicamente, mas não mais frequentemente do que apro-
ximadamente uma vez a cada três anos. No desenvolvimento dessas mi-
nutas para discussão, ele espera considerar as novas normas e as altera-
ções aos existentes, assim como problemas específicos que tenham sido 
trazidos à sua atenção a respeito da aplicação desta norma.  De acordo 
com a ocasião, ele pode identificar um problema urgente para o qual uma 
alteração possa precisar ser considerada fora do processo de revisão peri-
ódica. Entretanto, espera-se que essas ocasiões sejam raras. Até que esta 
norma seja alterada, quaisquer mudanças que o CFC possa fazer ou pro-
por com respeito as suas normas, interpretações e comunicados técnicos 
não se aplicam à Contabilidade para PMEs. (5) 

 
P15  O CFC considerará que haja um período de pelo menos um 

ano entre o momento em que as emendas à Contabilidade para PMEs 
venham a ser emitidas e a data efetiva de adoção dessas emendas. 

 
P16  Alterações feitas nas normas completas (full IFRS) não se 

aplicam a esta norma, enquanto ela não for alterada. Esta norma é um 
documento individual. Alterações feitas nas normas completas (full 
IFRS) não se aplicam a esta norma antes que essas alterações sejam 
incorporadas a esta norma, salvo se, na falta de orientação específica 
nesta norma, a entidade decidir aplicar a orientação das normas com-
pletas (full IFRS) e esses princípios não entrarem em conflito com os 
requisitos na hierarquia dos itens 10.4 e 10.5. (5) 
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NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 
NBC TG 1000 (R1) – CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E 

MÉDIAS EMPRESAS 
 

Seção 1 
Pequenas e Médias Empresas 

 
Alcance 
 

1.1 Esta Norma se destina à utilização por pequenas e médias empre-
sas (PMEs). Esta seção descreve as características das PMEs.  

 

Descrição de pequenas e médias empresas 
 

1.2 Pequenas e médias empresas são empresas que: 
(a) não têm obrigação pública de prestação de contas; e 
(b) elaboram demonstrações contábeis para fins gerais para usuários 

externos. Exemplos de usuários externos incluem proprietários que não 
estão envolvidos na administração do negócio, credores existentes e po-
tenciais, e agências de avaliação de crédito. 

 

1.3 Uma empresa tem obrigação pública de prestação de contas se: 
(a) seus instrumentos de dívida ou patrimoniais são negociados em 

mercado de ações ou estiverem no processo de emissão de tais instrumen-
tos para negociação em mercado aberto (em bolsa de valores nacional ou 
estrangeira ou em mercado de balcão, incluindo mercados locais ou regio-
nais); ou 

(b) possuir ativos em condição fiduciária perante um grupo amplo 
de terceiros como um de seus principais negócios. A maioria dos bancos, 
cooperativas de crédito, companhias de seguro, corretoras/distribuidoras 
de títulos e valores mobiliários, fundos mútuos e bancos de investimento 
se enquadrariam nesse segundo critério. (5) 

 

Portanto, no Brasil as sociedades por ações, fechadas (sem negocia-
ção de suas ações ou outros instrumentos patrimoniais ou de dívida no 
mercado e que não possuam ativos em condição fiduciária perante um 
amplo grupo de terceiros), mesmo que obrigadas à publicação de suas 
demonstrações contábeis, são tidas, para fins desta Norma, como peque-
nas e médias empresas, desde que não enquadradas pela Lei nº 11.638-07 
como sociedades de grande porte. As sociedades limitadas e demais soci-
edades comerciais, desde que não enquadradas pela Lei nº 11.638-07 
como sociedades de grande porte, também são tidas, para fins desta Nor-
ma, como pequenas e médias empresas. 
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1.4  Algumas empresas também podem possuir ativos em condição 
fiduciária perante um grupo amplo de partes externas, em razão de possu-
ir e gerenciar recursos financeiros confiados a eles pelos clientes, consu-
midores ou membros não envolvidos na administração da empresa. Entre-
tanto, se elas o fazem por razões incidentais a um negócio principal, (co-
mo, por exemplo, pode ser o caso de agências de viagens ou corretoras de 
imóveis, escolas, organizações de caridade, cooperativas que exijam um 
depósito nominal de participação, e vendedores que recebem pagamento 
adiantado para entrega futura dos produtos, como empresas de serviços 
públicos), isso não as faz ter obrigação de prestação pública de contas. 

 
1.5 Se a entidade obrigada à prestação pública de contas usar esta 

Norma, suas demonstrações contábeis não podem ser descritas como se 
estivessem em conformidade com a Contabilidade para Pequenas e Mé-
dias Empresas (PMEs) – mesmo que lei ou regulamentação permita ou 
exija que esta Norma seja usada por empresas obrigadas à prestação pú-
blica de contas. 

 
1.6 Uma controlada cuja controladora utiliza as normas do CFC de 

forma integral, ou que é parte de grupo econômico que os utiliza, não está 
proibida de usar esta Norma para PMEs na elaboração das suas próprias 
demonstrações contábeis se essa controlada não tiver obrigação de presta-
ção pública de contas por si mesma. Se suas demonstrações contábeis 
forem descritas como estando em conformidade com esta Norma para 
PMEs, elas devem estar em conformidade com todas as regras desta 
Norma. 

 
1.7  A controladora (incluindo a controladora final ou qualquer con-

troladora intermediária) avalia sua elegibilidade para utilizar esta norma 
em suas demonstrações contábeis separadas com base em sua própria 
situação, sem considerar se outras entidades do grupo têm, ou se o grupo 
como um todo tem, obrigatoriedade de prestação pública de contas. Se a 
controladora não tem obrigatoriedade de prestação pública de contas, ela 
pode apresentar suas demonstrações contábeis separadas de acordo com 
esta norma (ver Seção 9 – Demonstrações Consolidadas e Separadas), 
mesmo se apresentar suas demonstrações contábeis consolidadas de acor-
do com as normas completas ou outro conjunto de princípios contábeis, 
tais como suas normas contábeis nacionais. Quaisquer demonstrações 
contábeis elaboradas de acordo com esta norma devem ser claramente 
diferenciadas das demonstrações contábeis elaboradas de acordo com 
outros requisitos. (5) 
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Seção 2 
Conceitos e Princípios Gerais 

 

Alcance desta seção 
 

2.1 Esta seção descreve o objetivo das demonstrações contábeis de pe-
quenas e médias empresas (PMEs) e as qualidades que tornam úteis as 
informações nas demonstrações contábeis. Ela também define os conceitos 
e princípios básicos que suportam as demonstrações contábeis das PMEs.  

 
Objetivo das demonstrações contábeis de pequenas 
e médias empresas 
 

2.2  O objetivo das demonstrações contábeis de pequenas e médias 
empresas é oferecer informação sobre a posição financeira (balanço patri-
monial), o desempenho (resultado e resultado abrangente) e fluxos de caixa 
da entidade, que é útil para a tomada de decisão por vasta gama de usuários 
que não está em posição de exigir relatórios feitos sob medida para atender 
suas necessidades particulares de informação. 

 

2.3  Demonstrações contábeis também mostram os resultados da di-
ligência da administração – a responsabilidade da administração pelos 
recursos confiados a ela.  

 

Características qualitativas de informação em 
demonstrações contábeis 
 

Compreensibilidade 
 

2.4  A informação apresentada em demonstrações contábeis deve ser 
apresentada de modo a torná-la compreensível por usuários que têm conhe-
cimento razoável de negócios e de atividades econômicas e de contabilida-
de, e a disposição de estudar a informação com razoável diligência. Entre-
tanto, a necessidade por compreensibilidade não permite que informações 
relevantes sejam omitidas com a justificativa que possam ser de entendi-
mento difícil demais para alguns usuários.  

 

Relevância 
 

2.5 A informação fornecida em demonstrações contábeis deve ser re-
levante para as necessidades de decisão dos usuários. A informação tem a 
qualidade da relevância quando é capaz de influenciar as decisões econô-
micas de usuários, ajudando-os a avaliar acontecimentos passados, presen-
tes e futuros ou confirmando, ou corrigindo, suas avaliações passadas. 
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Materialidade 
 
2.6 A informação é material – e, portanto tem relevância – se sua o-

missão ou erro puder influenciar as decisões econômicas de usuários, to-
madas com base nas demonstrações contábeis.  A materialidade depende do 
tamanho do item ou imprecisão julgada nas circunstâncias de sua omissão 
ou erro. Entretanto, é inapropriado fazer, ou deixar sem corrigir, desvios 
insignificantes das práticas contábeis para se atingir determinada apresenta-
ção da posição patrimonial e financeira (balanço patrimonial) da entidade, 
seu desempenho (resultado e resultado abrangente) ou fluxos de caixa. 

 
Confiabilidade 
 

2.7 A informação fornecida nas demonstrações contábeis deve ser 
confiável. A informação é confiável quando está livre de desvio substan-
cial e viés, e representa adequadamente aquilo que tem a pretensão de 
representar ou seria razoável de se esperar que representasse. Demonstra-
ções contábeis não estão livres de viés (ou seja, não são neutras) se, por 
meio da seleção ou apresentação da informação, elas são destinadas a 
influenciar uma decisão ou julgamento para alcançar um resultado ou 
desfecho predeterminado. 

 

Primazia da essência sobre a forma 
 

2.8 Transações e outros eventos e condições devem ser contabilizados e 
apresentados de acordo com sua essência e não meramente sob sua forma 
legal. Isso aumenta a confiabilidade das demonstrações contábeis.  

 

Prudência 
 

2.9 As incertezas que inevitavelmente cercam muitos eventos e cir-
cunstâncias são reconhecidas pela divulgação de sua natureza e extensão e 
pelo exercício da prudência na elaboração das demonstrações contábeis. 
Prudência é a inclusão de certo grau de precaução no exercício dos julga-
mentos necessários às estimativas exigidas de acordo com as condições de 
incerteza, no sentido de que ativos ou receitas não sejam superestimados e 
que passivos ou despesas não sejam subestimados. Entretanto, o exercício 
da prudência não permite subvalorizar deliberadamente ativos ou receitas, 
ou a superavaliação deliberada de passivos ou despesas. Ou seja, a prudên-
cia não permite viés.  
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Integralidade 
 

2.10 Para ser confiável, a informação constante das demonstrações 
contábeis deve ser completa, dentro dos limites da materialidade e custo.  
Uma omissão pode tornar a informação falsa ou torná-la enganosa e, 
portanto, não confiável e deficiente em termos de sua relevância.  

 
Comparabilidade 
 
2.11 Os usuários devem ser capazes de comparar as demonstrações 

contábeis da entidade ao longo do tempo, a fim de identificar tendências 
em sua posição patrimonial e financeira e no seu desempenho. Os usuá-
rios devem, também, ser capazes de comparar as demonstrações contábeis 
de diferentes entidades para avaliar suas posições patrimoniais e financei-
ras, desempenhos e fluxos de caixa relativos. Assim, a mensuração e a 
apresentação dos efeitos financeiros de transações semelhantes e outros 
eventos e condições devem ser feitas de modo consistente pela entidade, 
ao longo dos diversos períodos, e também por entidades diferentes. Adi-
cionalmente, os usuários devem ser informados das políticas contábeis 
empregadas na elaboração das demonstrações contábeis, e de quaisquer 
mudanças nessas políticas e dos efeitos dessas mudanças.  

 

Tempestividade 
 

2.12 Para ser relevante, a informação contábil deve ser capaz de in-
fluenciar as decisões econômicas dos usuários. Tempestividade envolve 
oferecer a informação dentro do tempo de execução da decisão. Se hou-
ver atraso injustificado na divulgação da informação, ela pode perder sua 
relevância. A administração precisa ponderar da necessidade da elabora-
ção dos relatórios em época oportuna, com a necessidade de oferecer 
informações confiáveis. Ao atingir-se um equilíbrio entre relevância e 
confiabilidade, a principal consideração será como melhor satisfazer as 
necessidades dos usuários ao tomar decisões econômicas.  

 
Equilíbrio entre custo e benefício 
 

2.13 Os benefícios derivados da informação devem exceder o custo 
de produzi-la. A avaliação dos custos e benefícios é, em essência, um 
processo de julgamento. Além disso, os custos não recaem necessaria-
mente sobre aqueles usuários que usufruem dos benefícios e, frequente-
mente, os benefícios da informação são usufruídos por vasta gama de 
usuários externos.  
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2.14 A informação derivada das demonstrações contábeis auxilia 
fornecedores de capital a tomar melhores decisões, o que resulta no fun-
cionamento mais eficiente dos mercados de capital e no menor custo de 
capital para a economia como um todo. Entidades, individualmente, tam-
bém usufruem dos benefícios, incluindo melhor acesso aos mercados de 
capital, efeitos favoráveis nas relações públicas e, talvez, custos menores 
de capital. Os benefícios também podem incluir melhoria no processo de 
tomada de decisões da administração, porque a informação financeira 
utilizada internamente é frequentemente baseada, ao menos em parte, em 
informações elaboradas para os propósitos de apresentar demonstrações 
contábeis para fins gerais. 

 

2.14A. A isenção de custo ou esforço excessivo é aplicada somente 
para alguns requisitos nesta norma. Essa isenção não deve ser utilizada 
para outros requisitos nesta norma. (5) 

 

2.14B. Considerar se a obtenção ou determinação das informações 
necessárias para cumprir um requisito envolve custo ou esforço excessivo 
depende das circunstâncias específicas da entidade e do julgamento da 
administração sobre os custos e benefícios de aplicar esse requisito. Esse 
julgamento requer consideração sobre como as decisões econômicas dos 
usuários das demonstrações contábeis poderiam ser afetadas pela falta 
dessas informações. Aplicar um requisito envolve custo ou esforço exces-
sivo da entidade se o custo incremental (por exemplo, honorários de ava-
liadores) ou esforço adicional (por exemplo, esforços de empregados) 
excede substancialmente os benefícios recebidos por aqueles que se espe-
ra que utilizem as demonstrações contábeis por terem as informações. A 
avaliação de custo ou esforço excessivo da entidade, de acordo com esta 
norma, normalmente constitui exigência menor do que a avaliação de 
custo ou esforço excessivo da entidade que presta contas publicamente, 
pois a entidade que adota esta norma não presta contas a partes interessa-
das (stakeholders) públicas. (5) 

 

2.14C. A avaliação sobre se o requisito envolve custo ou esforço ex-
cessivo no reconhecimento inicial nas demonstrações contábeis, por e-
xemplo, na data da transação, deve basear-se em informações sobre os 
custos e benefícios do requisito no momento do reconhecimento inicial. 
Se a isenção de custo ou esforço excessivo também se aplica subsequen-
temente ao reconhecimento inicial, por exemplo, à mensuração subse-
quente de item, a nova avaliação de custo ou esforço excessivo deveria 
ser feita em data subsequente, com base nas informações disponíveis 
nessa data. (5) 
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2.14D. Exceto para a isenção de custo ou esforço excessivo no item 
19.15, que está coberta pelos requisitos de divulgação do item 19.25, 
sempre que a isenção de custo ou esforço excessivo é utilizada pela enti-
dade, ela deve divulgar esse fato e o motivo pelo qual aplicar o requisito 
envolveria custo ou esforço excessivo. (5) 

 
Balanço patrimonial  
 

2.15 O balanço patrimonial da entidade é a relação de seus ativos, 
passivos e patrimônio líquido em uma data específica, como apresentado 
nessa demonstração da posição patrimonial e financeira. 

 

Eles são definidos da seguinte maneira: 
 

Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de even-
tos passados e do qual se espera que benefícios econômicos futuros fluam 
para a entidade.  

 

Passivo é uma obrigação atual da entidade como resultado de even-
tos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte na saída de recursos 
econômicos. 

 

Patrimônio líquido é o valor residual dos ativos da entidade após a 
dedução de todos os seus passivos. 

 

2.16 Alguns itens que correspondem à definição de ativo ou passivo 
podem não ser reconhecidos como ativos ou passivos no balanço patri-
monial porque não satisfazem os critérios para reconhecimento nos itens 
2.27 a 2.32. Em especial, a expectativa que benefícios econômicos futu-
ros fluam de ou para a entidade deve ser suficientemente certa para cor-
responder aos critérios de probabilidade antes que um ativo ou um passi-
vo seja reconhecido. 

 

Ativo 
 

2.17 O benefício econômico futuro do ativo é o seu potencial de 
contribuir, direta ou indiretamente, para com o fluxo de caixa e equiva-
lentes de caixa para a entidade. Esses fluxos de caixa podem vir do uso de 
ativo ou de sua liquidação. 

 

2.18  Muitos ativos, por exemplo, bens imóveis e imobilizados, têm 
forma física.  Entretanto, a forma física não é essencial para a existência 
de ativo. Alguns ativos são intangíveis. 

 



 1656 

2.19  Ao determinar a existência do ativo, o direito de propriedade 
não é essencial. Assim, por exemplo, bens imóveis mantidos em regime 
de arrendamento mercantil são um ativo se a entidade controla os benefí-
cios que se espera que fluam do bem imóvel.  

 
Passivo 
 
2.20 Uma característica essencial do passivo é que a entidade tem a 

obrigação presente de agir ou se desempenhar de certa maneira. A obri-
gação pode ser uma obrigação legal ou uma obrigação não formalizada 
(também chamada de obrigação construtiva). A obrigação legal tem força 
legal como consequência de contrato ou exigência estatutária. A obriga-
ção não formalizada (construtiva) é uma obrigação que decorre das ações 
da entidade quando: 

(a) por via de um padrão estabelecido por práticas passadas, de políticas 
publicadas ou de declaração corrente, suficientemente específica, a entidade 
tenha indicado a outras partes que aceitará certas responsabilidades; e 

(b) em consequência disso, a entidade tenha criado uma expectativa 
válida, nessas outras partes, de que cumprirá com essas responsabilidades. 

 

2.21 A liquidação de obrigação presente geralmente envolve paga-
mento em caixa, transferência de outros ativos, prestação de serviços, a 
substituição daquela obrigação por outra obrigação, ou conversão da o-
brigação em patrimônio líquido. A obrigação pode ser extinta, também, 
por outros meios, como o credor que renuncia a, ou perde seus direitos. 

 

Patrimônio líquido 
 
2.22 Patrimônio líquido é o valor residual dos ativos reconhecidos 

menos os passivos reconhecidos. Ele pode ter subclassificações no balan-
ço patrimonial. Por exemplo, as subclassificações podem incluir capital 
integralizado por acionistas ou sócios, lucros retidos e itens de outros 
resultados abrangentes como componente separado do patrimônio líqui-
do. Esta norma não determina como, quando ou se podem ser transferidos 
valores entre os componentes do patrimônio líquido. (5) 

 
Desempenho/Resultado 
 

2.23 Desempenho é a relação entre receitas e despesas da entidade 
durante um exercício ou período. Esta Norma requer que as entidades apre-
sentem seu desempenho em duas demonstrações: demonstração do resulta-
do e demonstração do resultado abrangente. O resultado e o resultado a-
brangente são frequentemente usados como medidas de desempenho ou 
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como base para outras avaliações, tais como o retorno do investimento ou 
resultado por ação. Receitas e despesas são definidas como se segue:  

 
Receitas são aumentos de benefícios econômicos durante o período 

contábil, sob a forma de entradas ou aumentos de ativos ou diminuições 
de passivos, que resultam em aumento do patrimônio líquido e que não 
sejam provenientes de aportes dos proprietários da entidade. 

 
Despesas são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período 

contábil, sob a forma de saída de recursos ou redução de ativos ou incremen-
tos em passivos, que resultam em decréscimos no patrimônio líquido e que 
não sejam provenientes de distribuição aos proprietários da entidade. 

 
2.24 O reconhecimento de receitas e despesas resulta, diretamente, do 

reconhecimento e mensuração de ativos e passivos. Critérios para o reconhe-
cimento de receitas e despesas são discutidos nos itens 2.27 a 2.32. 

 

Receita 
 

2.25 A definição de receita abrange tanto as receitas propriamente 
ditas quanto os ganhos. 

 
Receita propriamente dita é um aumento de patrimônio líquido que 

se origina no curso das atividades normais da entidade e é designada por 
uma variedade de nomes, tais como vendas, honorários, juros, dividen-
dos, lucros distribuídos, royalties e aluguéis.  

 
Ganho é outro item que se enquadra como aumento de patrimônio 

líquido, mas não é receita propriamente dita. Quando o ganho é reconhe-
cido na demonstração do resultado ou do resultado abrangente, ele é ge-
ralmente demonstrado separadamente porque o seu conhecimento é útil 
para se tomar decisões econômicas. 

 
Despesa 
 
2.26 A definição de despesas abrange perdas, assim como, as despe-

sas que se originam no curso das atividades ordinárias da entidade.  
 
Despesa é uma redução do patrimônio líquido que surge no curso 

das atividades normais da entidade e inclui, por exemplo, o custo das 
vendas, salários e depreciação. Ela geralmente toma a forma de desem-
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bolso ou redução de ativos como caixa e equivalentes de caixa, estoques, 
ou bens do ativo imobilizado.  

 
Perda é outro item que se enquadra como redução do patrimônio lí-

quido e que pode se originar no curso das atividades ordinárias da entida-
de. Quando perdas são reconhecidas na demonstração do resultado ou do 
resultado abrangente, elas são geralmente demonstradas separadamente 
porque o seu conhecimento é útil para se tomar decisões econômicas. 

 
Reconhecimento de ativo, passivo, receita e despesa 
 
2.27 Reconhecimento é o processo que consiste em incorporar na 

demonstração contábil um item que atenda a definição de ativo, passivo, 
receita ou despesa e satisfaz os seguintes critérios: 

(a) for provável que algum benefício econômico futuro referente ao 
item flua para ou da entidade; e 

(b) tiver um custo ou valor que possa ser medido em bases confiá-
veis. 

 
2.28 A falha no reconhecimento de item que satisfaça esses critérios 

não é corrigida pela divulgação das políticas contábeis ou por notas ou 
material explicativo.  

 
Probabilidade de benefícios econômicos futuros 
 
2.29 O conceito de probabilidade é usado no primeiro critério de re-

conhecimento para se referir ao grau de incerteza que os futuros benefí-
cios econômicos associados ao item fluirão de ou para a entidade. As 
avaliações do grau de incerteza ligado ao fluxo de futuros benefícios 
econômicos são efetuadas com base na evidência disponível quando as 
demonstrações contábeis são elaboradas. Essas avaliações são efetuadas 
individualmente para itens individualmente significativos e para grupo ou 
população de itens individualmente insignificantes.  

 
Confiabilidade da mensuração 
 
2.30   O segundo critério para reconhecimento de um item é que ele 

possua um custo ou valor que possa ser medido em bases confiáveis. Na 
maioria dos casos, o custo ou valor de um item é conhecido. Em outros 
casos ele deve ser estimado. O uso de estimativas razoáveis é uma parte 
essencial na elaboração de demonstrações contábeis e não prejudica sua 
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confiabilidade. Quando, entretanto, não puder ser feita uma estimativa 
razoável, o item não deve ser reconhecido na demonstração contábil.  

 
2.31  Um item que não atenda aos critérios de reconhecimento pode 

se qualificar para reconhecimento em data posterior como resultado de 
circunstâncias ou eventos subsequentes. 

 

2.32  Um item que não atenda aos critérios de reconhecimento pode, 
de qualquer modo, merecer divulgação nas notas explicativas ou em de-
monstrações suplementares. Isso é apropriado quando a divulgação do 
item for relevante para a avaliação da posição patrimonial e financeira, do 
desempenho e das mutações na posição financeira da entidade por parte 
dos usuários das demonstrações contábeis. 

 

Mensuração de ativo, passivo, receita e despesa 
 

2.33 Mensuração é o processo de determinar as quantias monetárias 
pelas quais a entidade mensura ativos, passivos, receitas e despesas em 
suas demonstrações contábeis. Mensuração envolve a seleção de uma 
base de avaliação. Esta Norma especifica quais bases de avaliação a enti-
dade deve usar para muitos tipos de ativos, passivos, receitas e despesas. 

 
2.34 Duas bases comuns para mensuração são custo histórico e va-

lor justo: 
(a) Para ativos, o custo histórico representa a quantidade de caixa ou 

equivalentes de caixa paga ou o valor justo do ativo dado para adquirir o 
ativo quando de sua aquisição. Para passivos, o custo histórico representa 
a quantidade de recursos obtidos em caixa ou equivalentes de caixa rece-
bidos ou o valor justo dos ativos não monetários recebidos em troca da 
obrigação na ocasião em que a obrigação foi incorrida, ou em algumas 
circunstâncias (por exemplo, imposto de renda) a quantidade de caixa ou 
equivalentes de caixa que se espera sejam pagos para liquidar um passivo 
no curso normal dos negócios. O custo histórico amortizado é o custo do 
ativo ou do passivo mais ou menos a parcela de seu custo histórico previ-
amente reconhecido como despesa ou receita. 

(b) Valor justo é o montante pelo qual um ativo poderia ser trocado, 
ou um passivo liquidado, entre partes independentes com conhecimento 
do negócio e interesse em realizá-lo, em uma transação em que não há 
favorecidos. 
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Reconhecimento e princípios gerais de mensuração 
 
2.35 As exigências para o reconhecimento e mensuração de ativos, 

passivos, receitas e despesas nesta Norma são baseadas em princípios 
gerais que derivam da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresen-
tação de Demonstrações Contábeis. Na ausência de exigência nesta Nor-
ma que se aplique especificamente a uma transação ou outro evento ou 
condição, o item 10.4 fornece orientação e o item 10.5 estabelece uma 
hierarquia para a entidade seguir quando estiver decidindo sobre a prática 
contábil apropriada nas circunstâncias. O segundo nível dessa hierarquia 
exige que a entidade veja as definições, critérios de reconhecimento e 
conceitos de mensuração para ativos, passivos, receitas e despesas e os 
princípios gerais definidos nesta seção.  

 
Regime de competência  
 
2.36 A entidade deve elaborar suas demonstrações contábeis, exceto 

informações de fluxo de caixa, usando o regime contábil de competência.  
No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passi-
vos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as defini-
ções e critérios de reconhecimento para esses itens.  

 
Reconhecimento nas demonstrações contábeis 
 
Ativo 
 
2.37 A entidade deve reconhecer um ativo no balanço patrimonial 

quando for provável que benefícios econômicos futuros dele provenientes 
fluirão para a entidade e que seu custo ou valor puder ser determinado em 
bases confiáveis.  Um ativo não é reconhecido no balanço patrimonial 
quando desembolsos tiverem sido incorridos ou comprometidos, dos 
quais seja improvável a geração de benefícios econômicos para a entidade 
após o período contábil corrente.  Ao invés, essa transação é reconhecida 
como despesa na demonstração do resultado e na demonstração do resul-
tado abrangente. 

 
2.38 A entidade não deve reconhecer um ativo contingente como a-

tivo. Entretanto, quando o fluxo de futuros benefícios econômicos para a 
entidade é praticamente certo, então o ativo relacionado não é um ativo 
contingente, e seu reconhecimento é apropriado. 
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Passivo 
 
2.39 A entidade deve reconhecer um passivo no balanço patrimonial 

quando: 
(a) a entidade tem uma obrigação no final do período contábil cor-

rente como resultado de evento passado; 
(b) seja provável que a entidade transfira recursos que representem 

benefícios econômicos para a liquidação dessa obrigação; e 
(c) o valor de liquidação possa ser mensurado com confiabilidade. 
 
2.40 Um passivo contingente tanto é uma obrigação possível mas 

incerta quanto uma obrigação atual que não é reconhecida por não atingir 
uma ou ambas das condições (b) e (c) no item 2.39. A entidade não deve 
reconhecer um passivo contingente como passivo, exceto para passivos 
contingentes de entidade adquirida em combinação de negócios (ver Se-
ção 19 Combinação de Negócios e Ágio por Expectativa de Rentabilidade 
Futura (Goodwill)). 

 
Receita 
 
2.41 O reconhecimento de receita resulta diretamente do reconhe-

cimento e mensuração de ativos e passivos. A entidade deve reconhecer 
uma receita na demonstração do resultado ou demonstração do resultado 
abrangente quando houver aumento nos benefícios econômicos futuros 
relacionados a um aumento no ativo ou diminuição no passivo e possa ser 
avaliado confiavelmente. 

 
Despesa 
 
2.42 O reconhecimento de despesas resulta diretamente do reconhe-

cimento e mensuração de ativos e passivos. A entidade deve reconhecer 
uma despesa na demonstração do resultado ou demonstração do resultado 
abrangente quando houver diminuição nos benefícios econômicos futuros 
relacionados a uma diminuição no ativo ou aumento no passivo e possa 
ser avaliada confiavelmente. 

 
Resultado e resultado abrangente 
 
2.43  O resultado abrangente total é a diferença aritmética entre to-

das as receitas e todas as despesas.  Ele não é um elemento separado das 
demonstrações contábeis, e não é necessário um princípio específico para 
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o seu reconhecimento. O resultado abrangente total é a soma do Resulta-
do com os Outros Resultados Abrangentes. 

 
2.44 O Resultado é a diferença aritmética entre receitas e despesas 

outras que não as receitas e as despesas que esta Norma classifica como 
itens de Outros Resultados Abrangentes. Ele não é um elemento separado 
das demonstrações contábeis, e não é necessário um princípio específico 
de reconhecimento para ela. 

 

2.45 Esta Norma não permite o reconhecimento de itens no balanço 
patrimonial que não atendam às definições de ativos ou passivos, inde-
pendentemente de resultarem da aplicação da noção comumente chamada 
“confronto entre receitas e despesas” para a mensuração do lucro ou do 
prejuízo. 

 
Mensuração no reconhecimento inicial 
 

2.46 No reconhecimento inicial, a entidade deve avaliar ativos e pas-
sivos ao custo histórico a não ser que esta Norma exija a avaliação inicial 
sobre outra base, tal como valor justo. 

 

Mensuração subsequente 
 

Ativos financeiros e passivos financeiros 
 

2.47 A entidade mensura ativos financeiros básicos e passivos finan-
ceiros básicos, como definido na Seção 11 – Instrumentos Financeiros 
Básicos, ao custo amortizado deduzido de perda por redução ao valor 
recuperável, exceto investimentos em ações preferenciais não conversí-
veis e ações preferenciais ou ordinárias não resgatáveis que são negocia-
das em mercados organizados (em bolsa de valores, por exemplo,) ou 
cujo valor justo possa ser mensurado de modo confiável sem custo ou 
esforço excessivo, que são mensuradas ao valor justo com as variações do 
valor justo reconhecidas no resultado. (5) 

 

2.48 A entidade geralmente mensura todos os outros ativos financei-
ros e passivos financeiros a valor justo, com as mudanças no valor justo 
reconhecidas no resultado, a não ser que esta Norma exija ou permita 
mensuração sobre outra base, como custo ou custo amortizado.  

 



 1663 

Ativos não financeiros 
 

2.49 A maioria dos ativos não financeiros que a entidade inicial-
mente reconhece ao custo histórico são, subsequentemente, mensurados 
sobre outras bases de mensuração. Por exemplo: 

(a) a entidade mensura o ativo imobilizado ao menor valor entre o 
valor contábil (custo menos qualquer valor acumulado de depreciação e 
de perda por redução ao valor recuperável) e o valor recuperável, quando 
o método de custo for aplicado, ou ao menor valor entre o valor reavalia-
do e o valor recuperável, quando o método de reavaliação for aplicado, se 
permitido por lei;  (5) 

(b) a entidade avalia estoques pelo menor valor entre o seu custo e 
o preço de venda estimado menos despesas para completar a produção e 
vender; 

(c) a entidade reconhece a perda por redução ao valor recuperável 
relacionada a ativos não financeiros que estão em uso ou mantidos para 
venda. 

 

A mensuração de ativos aos menores valores tem a intenção de ga-
rantir que um ativo não é avaliado a um valor maior do que aquele que a 
entidade espera recuperar pela venda ou uso desse ativo.  

 

2.50 Para os seguintes tipos de ativos não financeiros, esta Norma 
permite ou exige mensuração a valor justo:  

(a) investimentos em coligadas e em empreendimentos controlados 
em conjunto (joint ventures) que a entidade avalia a valor justo (ver itens 
14.10 e 15.15 respectivamente); 

(b) propriedades para investimento que a entidade avalia a valor 
justo (ver item 16.7); 

(c) ativos agrícolas (ativos biológicos e produtos agrícolas no pon-
to de colheita) que a entidade avalia pelo seu valor justo menos despesas 
estimadas de venda (ver item 34.2); 

(d) imobilizado que a entidade mensura de acordo com o método 
de reavaliação, se permitido por lei (ver item 17.15B). (5) 

 

Passivos não financeiros 
 
2.51 A maioria dos passivos que não são passivos financeiros é 

mensurada pela melhor estimativa da quantia que seria necessária para 
liquidar a obrigação na data das demonstrações contábeis. 
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Compensação de saldos 
 

2.52 A entidade não deve compensar ativos e passivos, ou receitas e 
despesas, a não ser que seja exigido ou permitido por esta Norma:  

(a) mensurar ativos, líquidos de provisões - por exemplo, provisões 
por obsolescência de estoque e provisões por contas a receber de liquida-
ção duvidosa – não é compensação;  

(b) se as atividades normais de operação da entidade não incluírem a 
compra ou venda de ativos não correntes, incluindo investimentos e ativos 
operacionais, então a entidade reporta os ganhos e perdas na baixa desses 
ativos, deduzindo o valor contábil do ativo e despesas de venda relacionadas. 

 

Seção 3  
Apresentação das Demonstrações Contábeis 

 

Alcance desta seção  
 

3.1 Esta seção detalha a adequada apresentação das demonstrações 
contábeis, o que é exigido para que essas demonstrações estejam em con-
formidade com a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias 
Empresas e o que é um conjunto completo dessas demonstrações contábeis. 

 
Apresentação 
 
3.2 As demonstrações contábeis devem representar apropriadamente 

a posição patrimonial e financeira (balanço patrimonial), o desempenho 
(demonstração do resultado e demonstração do resultado abrangente) e os 
fluxos de caixa da entidade. A apresentação adequada exige a representa-
ção confiável dos efeitos das transações, outros eventos e condições de 
acordo com as definições e critérios de reconhecimento para ativos, pas-
sivos, receitas e despesas tal como disposto na Seção 2 Conceitos e Prin-
cípios Gerais. 

(a) presume-se que a aplicação desta Norma pelas entidades de pe-
queno e médio porte, com divulgação adicional quando necessária, resulte 
na adequada apresentação da posição financeira e patrimonial, do desem-
penho e dos fluxos de caixa da entidade;  

(b) conforme esclarecido no item 1.5, esta Norma “Contabilidade pa-
ra PMEs” declara que a aplicação desta Norma por entidade que possui 
responsabilidade pública de prestação de contas não resulta na adequada 
apresentação. Consequentemente, não deve utilizá-lo, e sim o conjunto 
completo das demais normas do CFC. 
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A divulgação adicional referida em (a) é necessária quando a adoção 
de uma exigência particular desta Norma for insuficiente para permitir 
que os usuários compreendam os efeitos de transações, outros eventos e 
condições específicas sobre a posição financeira e desempenho da entida-
de. No caso da divulgação da demonstração do valor adicionado devem 
ser observadas as disposições constantes da NBC TG 09 – Demonstração 
do Valor Adicionado. 

 
Adequação à norma “Contabilidade para PMEs” 
 
3.3 A entidade cujas demonstrações contábeis estiverem em confor-

midade com esta Norma deve fazer uma declaração explicita e sem reser-
vas dessa conformidade nas notas explicativas. As demonstrações contá-
beis não devem ser descritas como em conformidade com esta Norma a 
não ser que estejam em conformidade com todos os requerimentos desta 
Norma. 

 
3.4 Em circunstâncias extremamente raras, nas quais a administração 

vier a concluir que a conformidade com um requisito desta Norma condu-
ziria a uma apresentação tão enganosa que entraria em conflito com o 
objetivo das demonstrações contábeis das entidades de pequeno e médio 
porte, conforme disposto na Seção 2, a entidade não aplica esse requisito 
conforme disposto no item 3.5, a não ser que esse procedimento seja ter-
minantemente vedado do ponto de vista legal e regulatório. 

 
3.5 Quando a entidade não aplicar um requisito desta Norma de a-

cordo com o item 3.4, ela deve divulgar: 
(a) que a administração concluiu que as demonstrações contábeis 

apresentam, de forma apropriada, a posição financeira e patrimonial, o 
desempenho e os fluxos de caixa da entidade; 

(b) que cumpriu com a NBC TG 1000 – Contabilidade para Peque-
nas e Médias Empresas, exceto pela não aplicação de um requisito especí-
fico, com o propósito de atingir uma apresentação adequada; 

(c) a natureza dessa exceção, incluindo o tratamento que a NBC 
TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas exigiria, e a 
razão pela qual esse tratamento seria inadequado nessas circunstâncias 
por conflitar com o objetivo das demonstrações contábeis disposto na 
Seção 2 e o tratamento efetivamente adotado. 

 
3.6 Quando a entidade não aplicar um requisito desta Norma no pe-

ríodo anterior, e essa não aplicação afetar os montantes reconhecidos nas 



 1666 

demonstrações contábeis no período corrente, ela deve proceder à divul-
gação disposta no item 3.5(c). 

 
3.7 Em circunstâncias extremamente raras, nas quais a administração 

vier a concluir que a conformidade com um requisito desta Norma é ina-
dequado por entrar em conflito com o objetivo das demonstrações contá-
beis estabelecido na Seção 2, mas houver do ponto de vista legal e regula-
tório proibição à não aplicação do requisito, a entidade deve, na máxima 
extensão possível, reduzir os aspectos inadequados identificados por meio 
da divulgação das seguintes informações:  

(a) a natureza do requisito desta Norma e a razão pela qual a admi-
nistração concluiu que o cumprimento desse requisito é inadequado nes-
sas circunstâncias por conflitar com o objetivo das demonstrações contá-
beis estabelecido na Seção 2;  

(b) para cada período apresentado, os ajustes de cada item, nas de-
monstrações contábeis, que a administração concluiu serem necessários 
para se obter uma apresentação adequada. 

 

Continuidade 
 
3.8 Ao elaborar as demonstrações contábeis, a administração deve 

fazer uma avaliação da capacidade da entidade continuar em operação em 
futuro previsível. A entidade está em continuidade a menos que a admi-
nistração tenha intenção de liquidá-la ou cessar seus negócios, ou ainda 
não possua alternativa realista senão a descontinuação de suas atividades. 
Ao avaliar se o pressuposto de continuidade é apropriado, a administração 
deve levar em consideração toda a informação disponível sobre o futuro, 
que é o período mínimo, mas não limitado, de doze meses a partir da data 
de divulgação das demonstrações contábeis.  

 

3.9 Quando a administração, ao fazer sua avaliação, tiver conheci-
mento de incertezas relevantes relacionadas com eventos ou condições 
que possam lançar dúvidas significativas acerca da capacidade da entida-
de de permanecer em continuidade, essas incertezas devem ser divulga-
das. Quando as demonstrações contábeis não forem elaboradas no pres-
suposto da continuidade, esse fato deve ser divulgado, juntamente com as 
bases com as quais as demonstrações contábeis foram elaboradas e a 
razão pela qual não se pressupõe a continuidade da entidade. 

 

Frequência de divulgação das demonstrações contábeis  
 

3.10 A entidade deve apresentar um conjunto completo de demons-
trações contábeis (inclusive informação comparativa – ver item 3.14) pelo 
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menos anualmente. Quando a data de encerramento do período de divul-
gação da entidade for alterada e as demonstrações contábeis forem apre-
sentadas para um período mais longo ou mais curto do que um ano, a 
entidade deve divulgar as seguintes informações: 

(a) esse fato; 
(b) a razão para a utilização de período mais longo ou mais curto; 
(c) o fato de que os valores comparativos apresentados nas de-

monstrações contábeis (incluindo as notas explicativas) não são inteira-
mente comparáveis. 

 
Uniformidade de apresentação 
 

3.11 A entidade deve manter a uniformidade na apresentação e clas-
sificação de itens nas demonstrações contábeis de um período para outro, 
salvo se: 

(a) for evidente, após uma alteração significativa na natureza das ope-
rações da entidade ou uma revisão das respectivas demonstrações contábeis, 
que outra apresentação ou classificação seja mais apropriada, tendo em vista 
os critérios para seleção e aplicação de políticas contábeis da Seção 10 Políti-
cas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro; ou 

(b) esta Norma exija alteração na apresentação. 
 

3.12  Quando a apresentação ou a classificação de itens das demons-
trações contábeis for alterada, a entidade deve reclassificar os valores 
comparativos a menos que a reclassificação seja impraticável. Quando os 
valores comparativos forem reclassificados, a entidade deve divulgar as 
seguintes informações: 

(a) a natureza da reclassificação; 
(b) o valor de cada item ou grupo de itens reclassificados; 
(c) a razão para a reclassificação.   
 

3.13  Se a reclassificação dos valores comparativos for impraticável, 
a entidade deve divulgar a razão da reclassificação não ser praticável.  

 

Informação comparativa  
 

3.14  Exceto quando esta Norma permitir ou exigir de outra forma, a 
entidade deve divulgar informação comparativa com respeito ao período 
anterior para todos os valores apresentados nas demonstrações contábeis 
do período corrente. A entidade deve apresentar de forma comparativa a 
informação descritiva e detalhada que for relevante para a compreensão 
das demonstrações contábeis do período corrente. 
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Materialidade e agregação  
 
3.15 A entidade deve apresentar separadamente nas demonstrações con-

tábeis cada classe material de itens semelhantes. Os itens de natureza ou 
função distinta, salvo se imateriais, devem ser apresentados separadamente. 

 
3.16 Omissões ou declarações incorretas de itens são materiais se 

puderem, individualmente ou coletivamente, influenciar as decisões eco-
nômicas dos usuários tomadas com base nas demonstrações contábeis. A 
materialidade depende da dimensão e da natureza da omissão ou declara-
ção incorreta julgada à luz das circunstâncias a que está sujeita. A dimen-
são ou a natureza do item, ou a combinação de ambas, pode ser o fator 
determinante.  

 

Conjunto completo de demonstrações contábeis 
 

3.17  O conjunto completo de demonstrações contábeis da entidade 
deve incluir todas as seguintes demonstrações: 

(a) balanço patrimonial ao final do período; 
(b) demonstração do resultado do período de divulgação; 
(c) demonstração do resultado abrangente do período de divulga-

ção. A demonstração do resultado abrangente pode ser apresentada em 
quadro demonstrativo próprio ou dentro das mutações do patrimônio 
líquido. A demonstração do resultado abrangente, quando apresentada 
separadamente, começa com o resultado do período e se completa com os 
itens dos outros resultados abrangentes;  

(d) demonstração das mutações do patrimônio líquido para o perío-
do de divulgação; 

(e) demonstração dos fluxos de caixa para o período de divulgação;  
(f) notas explicativas, compreendendo o resumo das políticas con-

tábeis significativas e outras informações explanatórias.  
 

3.18  Se as únicas alterações no patrimônio líquido durante os perío-
dos para os quais as demonstrações contábeis são apresentadas derivarem 
do resultado, de distribuição de lucro, de correção de erros de períodos 
anteriores e de mudanças de políticas contábeis, a entidade pode apresen-
tar uma única demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados no lugar 
da demonstração do resultado abrangente e da demonstração das muta-
ções do patrimônio líquido (ver o item 6.4).  

 

3.19  Se a entidade não possui nenhum item de outro resultado a-
brangente em nenhum dos períodos para os quais as demonstrações con-
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tábeis são apresentadas, ela pode apresentar apenas a demonstração do 
resultado. 

 

3.20 Em razão de o item 3.14 requerer valores comparativos com 
respeito aos períodos anteriores para todos os valores apresentados nas 
demonstrações contábeis, um conjunto completo de demonstrações con-
tábeis requer que a entidade apresente, no mínimo, duas demonstrações 
de cada uma das demonstrações exigidas, de forma comparativa, e as 
notas explicativas correspondentes.  

 
3.21 No conjunto completo de demonstrações contábeis, a entidade 

deve apresentar cada demonstração com igual destaque. 
 
3.22 A entidade pode utilizar títulos diferentes aos utilizados por es-

ta Norma para as demonstrações contábeis, desde que isso não venha a 
representar uma informação enganosa e desde que obedecida a legislação 
vigente. 

 
Identificação das demonstrações contábeis  
 

3.23 A entidade deve identificar claramente cada demonstração con-
tábil e notas explicativas e distingui-las de outras informações eventual-
mente apresentadas no mesmo documento. Além disso, a entidade deve 
evidenciar as seguintes informações de forma destacada, e repetida quan-
do for necessário para a devida compreensão da informação apresentada: 

(a) o nome da entidade às quais as demonstrações contábeis se re-
ferem, bem como qualquer alteração que possa ter ocorrido nessa identi-
ficação desde o término do exercício anterior; 

(b) se as demonstrações contábeis se referem a uma entidade indi-
vidual ou a um grupo de entidades; 

(c) a data de encerramento do período de divulgação e o período 
coberto pelas demonstrações contábeis; 

(d) a moeda de apresentação, conforme definido na Seção 30 Efeitos 
das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Con-
tábeis; 

(e) o nível de arredondamento, se existente, usado na apresentação 
de valores nas demonstrações contábeis.  

 

3.24 A entidade deve divulgar as seguintes informações nas notas 
explicativas:  

(a) o domicilio e a forma legal da entidade, seu país de registro e o 
endereço de seu escritório central (ou principal local de operação, se dife-
rente do escritório central);  
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(b)  descrição da natureza das operações da entidade e de suas prin-
cipais atividades.  

 

Apresentação de informação não exigida por esta Norma 
 
3.25  Esta Norma não trata da apresentação de informação por seg-

mentos, lucro por ação, ou demonstrações contábeis intermediárias para 
as entidades de pequeno e médio porte. A entidade que realize essas di-
vulgações deve descrever as bases de elaboração e apresentação da in-
formação. 

 
Seção 4  

Balanço Patrimonial  
 
Alcance desta seção  
 
4.1  Esta seção dispõe sobre as informações que devem ser apresen-

tadas no balanço patrimonial e como apresentá-las. O balanço patrimonial 
apresenta os ativos, passivos e patrimônio líquido da entidade em uma 
data específica – o final do período contábil.  

 
Informação que deve ser apresentada no balanço patrimonial  
 
4.2  O balanço patrimonial deve incluir, no mínimo, as seguintes 

contas que apresentam valores: 
(a) caixa e equivalentes de caixa;  
(b) contas a receber e outros recebíveis; 
(c) ativos financeiros (exceto os mencionados nos itens (a), (b), (j) 

e (k)); 
(d) Estoques; 
(e) ativo imobilizado; 
(ea)  propriedade para investimento mensurada ao custo menos depreci-

ação acumulada e perda acumulada por redução ao valor recuperável; (5) 

(f) propriedade para investimento, mensurada pelo valor justo por 
meio do resultado; 

(g) ativos intangíveis;  
(h) ativos biológicos, mensurados pelo custo menos depreciação 

acumulada e perdas por desvalorização;  
(i) ativos biológicos, mensurados pelo valor justo por meio do re-

sultado; 
(j) investimentos em coligadas. No caso do balanço individual ou 

separado, também os investimentos em controladas; 
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(k) investimentos em empreendimentos controlados em conjunto;  
(l) fornecedores e outras contas a pagar;  
(m) passivos financeiros (exceto os mencionados nos itens (l) e (p)); 
(n) passivos e ativos relativos a tributos correntes; 
(o) tributos diferidos ativos e passivos (devem sempre ser classifi-

cados como não circulantes);  
(p) Provisões; 
(q) participação de não controladores, apresentada no grupo do pa-

trimônio líquido mas separadamente do patrimônio líquido atribuído aos 
proprietários da entidade controladora; 

(r) patrimônio líquido pertencente aos proprietários da entidade 
controladora. 

 
4.3  A entidade deve apresentar contas adicionais, cabeçalhos e sub-

totais no balanço patrimonial sempre que forem relevantes para o enten-
dimento da posição patrimonial e financeira da entidade. 

 
Distinção entre circulante e não circulante 
 
4.4  A entidade deve apresentar ativos circulantes e não circulantes, 

e passivos circulantes e não circulantes, como grupos de contas separados 
no balanço patrimonial, de acordo com os itens 4.5 a 4.8, exceto quando 
uma apresentação baseada na liquidez proporcionar informação confiável 
e mais relevante. Quando essa exceção se aplicar, todos os ativos e passi-
vos devem ser apresentados por ordem de liquidez (ascendente ou des-
cendente), obedecida a legislação vigente. 

 

Ativo circulante  
 

4.5  A entidade deve classificar um ativo como circulante quando: 
(a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo du-

rante o ciclo operacional normal da entidade; 
(b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negoci-

ação; 
(c) esperar realizar o ativo no período de até doze meses após a da-

ta das demonstrações contábeis; ou 
(d) o ativo for caixa ou equivalente de caixa, a menos que sua troca 

ou uso para liquidação de passivo seja restrita durante pelo menos doze 
meses após a data das demonstrações contábeis.   
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4.6  A entidade deve classificar todos os outros ativos como não cir-
culantes. Quando o ciclo operacional normal da entidade não for clara-
mente identificável, presume-se que sua duração seja de doze meses.  

 

Passivo circulante   
 

4.7  A entidade deve classificar um passivo como circulante quando: 
(a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da 

entidade; 
(b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de ne-

gociação; 
(c) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data 

das demonstrações contábeis; ou 
(d) a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação 

do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação.  
 

4.8  A entidade deve classificar todos os outros passivos como não 
circulantes.  

 
Ordem e formato dos itens no balanço patrimonial  
 

4.9  Esta Norma não prescreve a ordem ou o formato para apresenta-
ção dos itens no balanço patrimonial, mas lembra a necessidade do aten-
dimento à legislação vigente. O item 4.2 fornece simplesmente uma lista 
dos itens que são suficientemente diferentes na sua natureza ou função 
para permitir uma apresentação individualizada no balanço patrimonial. 
Adicionalmente:  

(a) as contas do balanço patrimonial devem ser segregadas quando 
o tamanho, a natureza ou a função de item ou agregação de itens simila-
res, for tal que, sua apresentação separada seja relevante na compreensão 
da posição patrimonial e financeira da entidade; e  

(b) a nomenclatura de contas utilizada e sua ordem de apresentação 
ou agregação de itens semelhantes podem ser modificadas de acordo com 
a natureza da entidade e de suas transações, no sentido de prover infor-
mação que seja relevante na compreensão da posição financeira e patri-
monial da entidade. 

 

4.10  A decisão acerca da apresentação separada de itens adicionais 
deve ser baseada na avaliação de todas as seguintes informações:  

(a) dos valores, natureza e liquidez dos ativos; 
(b) da função dos ativos na entidade; e  
(c) dos valores, natureza e prazo dos passivos.  
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Informação a ser apresentada no balanço patrimonial ou em 
notas explicativas 
 
4.11  A entidade deve divulgar, no balanço patrimonial ou nas notas 

explicativas, obedecida a legislação vigente, as seguintes subclassifica-
ções de contas:  

(a) ativo imobilizado, nas classificações apropriadas para a entidade; 
(b) contas a receber e outros recebíveis, demonstrando separadamen-

te os valores relativos a partes relacionadas, valores devidos por outras 
partes, e recebíveis gerados por receitas contabilizadas pela competência 
mas ainda não faturadas;  

(c) estoques, demonstrando separadamente os valores de estoques:  
 

(i) mantidos para venda no curso normal dos negócios; 
(ii)  que se encontram no processo produtivo para posterior ven-

da; 
(iii)   na forma de materiais ou bens de consumo que serão con-

sumidos no processo produtivo ou na prestação de serviços;  
 
(d) fornecedores e outras contas a pagar, demonstrando separada-

mente os valores a pagar para fornecedores, valores a pagar a partes rela-
cionadas, receita diferida, e encargos incorridos;  

(e) provisões para benefícios a empregados e outras provisões; 
(f) grupos do patrimônio líquido, como por exemplo, prêmio na e-

missão de ações, reservas, lucros ou prejuízos acumulados e outros itens 
que, conforme exigido por esta Norma, são reconhecidos como resultado 
abrangente e apresentados separadamente no patrimônio líquido. 

 
4.12  A entidade que tenha seu capital representado por ações deve 

divulgar, no balanço patrimonial ou nas notas explicativas, as seguintes 
informações:  

(a) para cada classe de capital representado por ações: 
 

(i) quantidade de ações autorizadas; 
(ii)  quantidade de ações subscritas e totalmente integralizadas, e 

subscritas, mas não totalmente integralizadas; 
(iii)  valor nominal por ação, ou que as ações não têm valor no-

minal; 
(iv) conciliação da quantidade de ações em circulação no início 

e no fim do período. Essa conciliação não precisa ser apresentada 
para períodos anteriores; (5) 
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(v) direitos, preferências e restrições associados a essas classes, 
incluindo restrições na distribuição de dividendos ou de lucros e no 
reembolso do capital; 

(vi) ações da entidade detidas pela própria entidade ou por con-
troladas ou coligadas;  

(vii)  ações reservadas para emissão em função de opções e con-
tratos para a venda de ações, incluindo os termos e montantes; 
 
(b) descrição de cada reserva incluída no patrimônio líquido. 
 
4.13  A entidade que não tenha o capital representado por ações, tal co-

mo uma sociedade de responsabilidade limitada ou um “truste”, deve divul-
gar informação equivalente à exigida no item 4.12(a), evidenciando as altera-
ções durante o período em cada categoria do patrimônio líquido, e os direitos, 
preferências e restrições associados com cada uma dessas categorias. 

 
4.14  Se, na data de divulgação, a entidade tiver contrato de venda 

firme para alienação de ativos, ou grupo de ativos e passivos relevantes, a 
entidade deve divulgar as seguintes informações:  

(a) descrição do ativo ou grupo de ativos e passivos;  
(b) descrição dos fatos e circunstâncias da venda ou plano; 
(c) o valor contabilizado dos ativos ou, caso a alienação ou venda 

envolva um grupo de ativos e passivos, o valor contabilizado desses ati-
vos e passivos.  

 
Seção 5 

Demonstração do Resultado e Demonstração do 
Resultado Abrangente  

 
Alcance desta seção 
 
5.1  Esta seção exige que a entidade apresente seu resultado para o 

período contábil de reporte – isto é, seu desempenho financeiro para o 
período – em duas demonstrações contábeis: a demonstração do resultado 
do período e a demonstração do resultado abrangente. Esta seção dispõe 
sobre as informações que devem ser apresentadas nessas demonstrações e 
como apresentá-las. 

 
Apresentação do resultado e do resultado abrangente  
 
5.2  A entidade deve apresentar seu resultado abrangente para o pe-

ríodo em duas demonstrações –a demonstração do resultado do exercício 
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e a demonstração do resultado abrangente – sendo que nesse caso a de-
monstração do resultado do exercício apresenta todos os itens de receita e 
despesa reconhecidos no período, exceto aqueles que são reconhecidos no 
resultado abrangente conforme permitido ou exigido por esta Norma.  

 

5.3  Eliminado.  
 

Aspectos relativos à apresentação das demonstrações do resulta-
do e do resultado abrangente 

 

5.4  A demonstração do resultado abrangente deve iniciar com a úl-
tima linha da demonstração do resultado; em sequência devem constar 
todos os itens de outros resultados abrangentes, a não ser que esta Norma 
exija de outra forma. Esta Norma fornece tratamento distinto para as se-
guintes circunstâncias: 

(a) os efeitos de correção de erros e mudanças de políticas contábeis 
são apresentados como ajustes retrospectivos de períodos anteriores ao 
invés de como parte do resultado no período em que surgiram (ver Seção 
10 Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro); e  

(b) quatro tipos de outros resultados abrangentes são reconhecidos 
como parte do resultado abrangente, fora da demonstração do resultado, 
quando ocorrem: (5) 

 

(i) alguns ganhos e perdas provenientes da conversão de de-
monstrações contábeis de operação no exterior (ver Seção 30 Efeitos 
das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações 
Contábeis); 

(ii)  alguns ganhos e perdas atuariais (ver Seção 28 Benefícios a 
Empregados); 

(iii)  algumas mudanças nos valores justos de instrumentos de 
hedge (ver Seção 12 Outros Tópicos sobre Instrumentos Financeiros); 

(iv) mudanças dos ganhos de reavaliação para imobilizado men-
suradas de acordo com o método de reavaliação, se permitida por lei 
(ver Seção 17 – Ativo Imobilizado). (5) 
 

5.5  Eliminado. 
 

5.6  A entidade deve divulgar separadamente na demonstração do 
resultado abrangente os seguintes itens, como alocações para o período: 

(a) resultado do período, atribuível: 
 

(i) à participação de acionistas ou sócios não controladores; 
(ii)  aos proprietários da entidade controladora; 
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(b) resultado abrangente total do período, atribuível  
 

(i) à participação de acionistas ou sócios não controladores.  
(ii)  aos proprietários da entidade controladora.  

 
Abordagem de duas demonstrações  
 
5.7  Dentro dessa abordagem de duas demonstrações, a demonstra-

ção do resultado do exercício deve apresentar, no mínimo, e obedecendo 
à legislação vigente, as contas a seguir enunciadas que apresentem valo-
res, com o lucro líquido ou prejuízo como última linha. 

(a) receitas; 
(b) custo dos produtos, das mercadorias ou dos serviços vendidos; 
(c) lucro bruto; 
(d) despesas com vendas, gerais, administrativas e outras despesas 

e receitas operacionais; 
(e) parcela do resultado de investimento em coligadas (ver Seção 

14 Investimento em Controlada e em Coligada) e empreendimentos con-
trolados em conjunto (ver Seção 15 Investimento em Empreendimento 
Controlado em Conjunto (Joint Venture)), contabilizada pelo método de 
equivalência patrimonial.  

(f) resultado antes das receitas e despesas financeiras 
(g) despesas e receitas financeiras; 
(h) resultado antes dos tributos sobre o lucro; 
(i) despesa com tributos sobre o lucro excluindo o tributo alocado 

nos itens (k) deste item e (a) e (b) do item 5.7A (ver item 29.27); 
(j) resultado líquido das operações continuadas; 
(k) valor líquido dos seguintes itens: 

(i)  resultado líquido após tributos das operações descontinua-
das;   

(ii)  resultado após os tributos atribuíveis à redução ao valor re-
cuperável, ou reversão de redução ao valor recuperável, dos ativos 
na operação descontinuada (ver Seção 27 – Redução ao Valor Recu-
perável de Ativos), tanto na época em que forem classificados como 
operação descontinuada quanto depois, e à alienação dos ativos lí-
quidos que consistem na operação descontinuada; (5) 
(l) resultado líquido do período;  
 
5.7A  A demonstração do resultado abrangente deve começar com o 

resultado do período como primeira linha, transposto da demonstração do 
resultado, e evidenciar, no mínimo, as contas que apresentem valores nos 
itens a seguir:  
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a) cada item de outros resultados abrangentes (ver item 5.4(b)) clas-
sificado por natureza (excluindo os valores da alínea (k)). Esses itens 
devem ser agrupados naqueles que, de acordo com esta norma: (5) 

(i) não serão reclassificados subsequentemente para o resultado, ou 
seja, aqueles no item 5.4(b)(i) e (ii) e (iv); e (5)  

(ii) serão reclassificados subsequentemente para o resultado quando 
condições específicas forem atendidas, ou seja, aquelas no item 5.4(b)(iii); (5) 

b) parcela dos outros resultados abrangentes de coligadas, controla-
das e controladas em conjunto, contabilizada pelo método de equivalência 
patrimonial; 

c) resultado abrangente total. 
 
Exigências aplicáveis  
 
5.8  De acordo com esta Norma, os efeitos de correção de erros e 

mudanças de práticas contábeis são apresentados como ajustes retrospec-
tivos de períodos anteriores ao invés de como parte do resultado do perí-
odo em que surgiram (ver Seção 10). 

 
5.9  A entidade deve apresentar contas adicionais, cabeçalhos e 

subtotais na demonstração do resultado abrangente e na demonstração do 
resultado do exercício, quando essa apresentação for relevante para o 
entendimento do desempenho financeiro da entidade. 

 
5.10  A entidade não deve apresentar ou descrever qualquer item de 

receita ou despesa como “item extraordinário” na demonstração do resulta-
do ou na demonstração do resultado abrangente, ou em notas explicativas. 

 
Análise da despesa  
 
5.11  A entidade deve apresentar uma análise das despesas utilizan-

do uma classificação baseada na natureza dessas despesas, ou na função 
dessas despesas dentro da entidade, devendo eleger o critério que forneça 
informações confiáveis e mais relevantes; a legislação brasileira leva à 
apresentação por função.  

 
Análise de despesa por natureza  
 
(a) De acordo com esse método de classificação, as despesas são a-

gregadas na demonstração do resultado de acordo com sua natureza (por 
exemplo, depreciações, compras de materiais, despesas com transporte, 
benefícios a empregados e despesas com publicidade), e não são realoca-
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das entre as várias funções dentro da entidade.  
 
Análise de despesa por função  
 
(b) De acordo com esse método de classificação, as despesas são a-

gregadas de acordo com sua função, como parte do custo dos produtos e 
serviços vendidos, por exemplo, das despesas de distribuição ou das ati-
vidades administrativas. No mínimo, a entidade divulga seu custo dos 
produtos ou serviços vendidos, de acordo com esse método, separada-
mente de outras despesas.  

 
Seção 6  

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração 
de Lucros ou Prejuízos Acumulados 

 

Alcance desta seção 
 

6.1  Esta seção dispõe sobre as exigências para a apresentação das 
mutações no patrimônio líquido da entidade para um período tanto na 
demonstração das mutações do patrimônio líquido quanto, caso condições 
específicas forem atendidas e a entidade opte, na demonstração dos lucros 
ou prejuízos acumulados. 

 

Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
 

Objetivo 
 
6.2  A demonstração das mutações do patrimônio líquido apresenta 

o resultado da entidade para um período contábil; outros resultados a-
brangentes para o período; os efeitos das mudanças de práticas contábeis 
e correção de erros reconhecidos no período; os valores investidos pelos 
sócios; e os dividendos e outras distribuições para os sócios na sua capa-
cidade de sócios durante o período. (5) 

 
Informação a ser apresentada na demonstração das mutações do 

patrimônio líquido 
 

6.3  A demonstração das mutações do patrimônio líquido inclui as 
seguintes informações: (5) 

(a) o resultado e os outros resultados abrangentes do período, de-
monstrando separadamente o montante total atribuível aos proprietários 
da entidade controladora e a participação dos não controladores; 

(b) para cada componente do patrimônio líquido, os efeitos da aplica-
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ção retrospectiva ou correção retrospectiva reconhecida de acordo com a 
Seção 10 Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro; 

(c) para cada componente do patrimônio líquido, a conciliação en-
tre o saldo no início e no final do período, evidenciando separadamente as 
alterações decorrentes: 

(i) do resultado do período; 
(ii)  de outros resultados abrangentes; (5) 
(iii)  dos valores de investimentos realizados pelos sócios e divi-

dendos e outras distribuições para eles na sua capacidade de sócios, 
demonstrando separadamente ações ou quotas emitidas de transa-
ções com ações ou quotas em tesouraria; de dividendos e outras dis-
tribuições aos sócios; e de alterações nas participações em controla-
das que não resultem em perda de controle. (5) 
 

Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados 
 

Objetivo 
 
6.4  A demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados apresenta 

o resultado da entidade e as alterações nos lucros ou prejuízos acumula-
dos para o período de divulgação. O item 3.18 permite que a entidade 
apresente a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados no lugar da 
demonstração do resultado abrangente e da demonstração das mutações 
do patrimônio líquido, se as únicas alterações no seu patrimônio líquido 
durante os períodos para os quais as demonstrações contábeis são apre-
sentadas derivarem do resultado, de pagamento de dividendos ou de outra 
forma de distribuição de lucro, correção de erros de períodos anteriores, e 
de mudanças de políticas contábeis.  

 

Informação a ser apresentada na demonstração de lucros ou 
prejuízos acumulados  
 

6.5  A entidade deve apresentar, na demonstração de lucros ou pre-
juízos acumulados, os seguintes itens, adicionalmente às informações 
requeridas pela Seção 5 Demonstração do Resultado e Demonstração do 
Resultado Abrangente:  

(a) lucros ou prejuízos acumulados no início do período contábil; 
(b) dividendos ou outras formas de lucro declarados e pagos ou a 

pagar durante o período; 
(c) ajustes nos lucros ou prejuízos acumulados em razão de corre-

ção de erros de períodos anteriores; 
(d) ajustes nos lucros ou prejuízos acumulados em razão de mu-

danças de práticas contábeis;  
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(e) lucros ou prejuízos acumulados no fim do período contábil. 
 

Seção 7 
Demonstração dos Fluxos de Caixa 

 
Alcance desta seção  
 
7.1 Esta seção dispõe sobre as informações que devem ser apresen-

tadas na demonstração dos fluxos de caixa e como apresentá-las. A de-
monstração dos fluxos de caixa fornece informações acerca das alterações 
no caixa e equivalentes de caixa da entidade para um período contábil, 
evidenciando separadamente as mudanças nas atividades operacionais, 
nas atividades de investimento e nas atividades de financiamento. 

 
Equivalentes de caixa   
 
7.2 Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, 

de alta liquidez, que são mantidas com a finalidade de atender a compro-
missos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins. 
Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de 
caixa apenas quando possui vencimento de curto prazo, de cerca de três 
meses ou menos da data de aquisição. Saldos bancários a descoberto de-
correntes de empréstimos obtidos por meio de instrumentos como che-
ques especiais ou contas-correntes são geralmente considerados como 
atividades de financiamento similares aos empréstimos. Entretanto, se 
eles são exigíveis contra apresentação e formam uma parte integral da 
administração do caixa da entidade, devem ser considerados como com-
ponentes do caixa e equivalentes de caixa.  

 

Informação a ser apresentada na demonstração 
dos fluxos de caixa 
 

7.3 A entidade deve apresentar a demonstração dos fluxos de caixa 
que apresente os fluxos de caixa para o período de divulgação classifica-
dos em atividades operacionais, atividades de investimento e atividades 
de financiamento.  

 
Atividades operacionais  
 
7.4 Atividades operacionais são as principais atividades geradoras de 

receita da entidade. Portanto, os fluxos de caixa decorrentes das ativida-
des operacionais geralmente derivam de transações e de outros eventos e 
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condições que entram na apuração do resultado. Exemplos de fluxos de 
caixa que decorrem das atividades operacionais são: 

(a) recebimentos de caixa pela venda de mercadorias e pela presta-
ção de serviços; 

(b) recebimentos de caixa decorrentes de royalties, honorários, 
comissões e outras receitas; 

(c) pagamentos de caixa a fornecedores de mercadorias e serviços; 
(d) pagamentos de caixa a empregados e em conexão com a rela-

ção empregatícia; 
(e) pagamentos ou restituição de tributos sobre o lucro, a menos 

que possam ser especificamente identificados com as atividades de finan-
ciamento ou de investimento;  

(f) recebimentos e pagamentos de investimento, empréstimos e ou-
tros contratos mantidos com a finalidade de negociação, que são similares 
aos estoques adquiridos especificamente para revenda.  

 
Algumas transações, como a venda de item do ativo imobilizado por en-

tidade industrial, podem resultar em ganho ou perda que é incluído na apura-
ção do resultado. Entretanto, os fluxos de caixa relativos a tais transações são 
fluxos de caixa provenientes de atividades de investimento. 

 
Atividades de investimento 
 
7.5 Atividades de investimento são a aquisição ou alienação de ati-

vos de longo prazo e outros investimentos não incluídos em equivalentes 
de caixa.  Exemplos de fluxos de caixa que decorrem das atividades de 
investimento são: 

(a) pagamentos de caixa para aquisição de ativo imobilizado (in-
cluindo os ativos imobilizados construídos internamente), ativos intangí-
veis e outros ativos de longo prazo;  

(b) recebimentos de caixa resultantes da venda de ativo imobiliza-
do, intangível e outros ativos de longo prazo; 

(c) pagamentos para aquisição de instrumentos de dívida ou patri-
moniais de outras entidades e participações societárias em empreendi-
mentos controlados em conjunto (exceto desembolsos referentes a títulos 
considerados como equivalentes de caixa ou mantidos para negociação ou 
venda); 

(d) recebimentos de caixa resultantes da venda de instrumentos de 
dívida ou patrimoniais de outras entidades e participações societárias em 
empreendimentos controlados em conjunto (exceto recebimentos referen-
tes a títulos considerados como equivalentes de caixa ou mantidos para 
negociação ou venda); 
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(e) adiantamentos de caixa e empréstimos concedidos a terceiros; 
(f) recebimentos de caixa por liquidação de adiantamentos e amor-

tização de empréstimos concedidos a terceiros;  
(g) pagamentos de caixa por contratos futuros, contratos a termo, 

contratos de opção e contratos de swap, exceto quando tais contratos 
forem mantidos para negociação ou venda, ou os pagamentos forem clas-
sificados como atividades de financiamento;   

(h) recebimentos de caixa derivados de contratos futuros, contratos 
a termo, contratos de opção e contratos de swap, exceto quando tais con-
tratos forem mantidos para negociação ou venda, ou os recebimentos 
forem classificados como atividades de financiamento.   

 
Quando um contrato é contabilizado como contrato de proteção 

(hedge) (ver Seção 12 Outros Tópicos sobre Instrumentos Financeiros), a 
entidade deve classificar os fluxos de caixa do contrato da mesma manei-
ra que os fluxos de caixa do item sendo protegido.  

 
Atividades de financiamento  
 
7.6 Atividades de financiamento são as atividades que resultam das 

alterações no tamanho e na composição do patrimônio líquido e dos em-
préstimos da entidade.  Exemplos de fluxos de caixa que decorrem das 
atividades de financiamento são: 

(a) caixa recebido pela emissão de ações ou quotas ou outros ins-
trumentos patrimoniais; 

(b) pagamentos de caixa a investidores para adquirir ou resgatar 
ações ou quotas da entidade; 

(c) caixa recebido pela emissão de debêntures, empréstimos, títulos 
de dívida, hipotecas e outros empréstimos de curto e longo prazos; 

(d) pagamentos para amortização de empréstimo;  
(e) pagamentos de caixa por um arrendatário para redução do pas-

sivo relativo a arrendamento mercantil (leasing) financeiro. 
 
Divulgação dos fluxos de caixa das atividades operacionais  
 
7.7 A entidade deve apresentar os fluxos de caixa das atividades o-

peracionais usando:  
(a) o método indireto, segundo o qual o resultado é ajustado pelos e-

feitos das transações que não envolvem caixa, quaisquer diferimentos ou 
outros ajustes por competência sobre recebimentos ou pagamentos operacio-
nais passados ou futuros, e itens de receita ou despesa associados com fluxos 
de caixa das atividades de investimento ou de financiamento; ou  
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(b) o método direto, segundo o qual as principais classes de rece-
bimentos brutos de caixa e pagamentos brutos de caixa são divulgadas.  

 
Método indireto  
 
7.8 Pelo método indireto, o fluxo de caixa líquido das atividades o-

peracionais é determinado ajustando-se o resultado quanto aos efeitos de: 
(a)  mudanças ocorridas nos estoques e nas contas operacionais a 

receber e a pagar durante o período; 
(b) itens que não afetam o caixa, tais como depreciação, provisões, 

tributos diferidos, receitas (despesas) contabilizadas pela competência, 
mas ainda não recebidas (pagas), ganhos e perdas de variações cambiais 
não realizadas, lucros de coligadas e controladas não distribuídos, partici-
pação de não controladores; e 

(c) todos os outros itens cujos efeitos sobre o caixa sejam decor-
rentes das atividades de investimento ou de financiamento. 

 
Método direto  
 
7.9 Pelo método direto, o fluxo de caixa líquido das atividades ope-

racionais é apresentado por meio da divulgação das principais classes de 
recebimentos e pagamentos brutos de caixa. Tal informação pode ser 
obtida:  

(a) dos registros contábeis da entidade; ou 
(b) ajustando-se as vendas, os custos dos produtos e serviços ven-

didos e outros itens da demonstração do resultado e do resultado abran-
gente referentes a: 

(i) mudanças ocorridas nos estoques e nas contas operacionais 
a receber e a pagar durante o período; 

(ii)  outros itens que não envolvem caixa; e 
(iii)  outros itens cujos efeitos no caixa sejam decorrentes dos 

fluxos de caixa de financiamento ou investimento. 
 
7.9A  É incentivada a apresentação da conciliação entre o resultado 

líquido e o fluxo de caixa das atividades operacionais. 
 
Divulgação dos fluxos de caixa das atividades de 
investimento e financiamento 
 
7.10 A entidade deve apresentar separadamente as principais classes 

de recebimentos brutos e de pagamentos brutos decorrentes das atividades 
de investimento e de financiamento. Os fluxos de caixa agregados deriva-
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dos da aquisição ou alienação de controladas ou outras unidades de negó-
cios devem ser apresentados separadamente e classificados como ativida-
des de investimento.  

 
Fluxos de caixa em moeda estrangeira  
 
7.11 A entidade deve registrar os fluxos de caixa decorrentes de 

transações em moeda estrangeira na moeda funcional da entidade, con-
vertendo o montante em moeda estrangeira para a moeda funcional utili-
zando a taxa cambial na data do fluxo de caixa.  

 
7.12 A entidade deve converter os fluxos de caixa da controlada no 

exterior para sua moeda funcional, utilizando a taxa cambial na data dos 
fluxos de caixa. 

 
7.13 Ganhos e perdas não realizados resultantes de mudanças nas ta-

xas de câmbio de moedas estrangeiras não são fluxos de caixa. Entretan-
to, para conciliar o caixa e os equivalentes de caixa no início e no fim do 
período, o efeito das mudanças nas taxas de câmbio sobre o caixa e equi-
valentes de caixa, mantidos ou devidos em moeda estrangeira, deve ser 
apresentado na demonstração dos fluxos de caixa. Portanto, a entidade 
deve recalcular o caixa e os equivalentes de caixa mantidos durante o 
período de divulgação (tais como valores em moeda estrangeira mantidos 
e contas bancárias em moedas estrangeiras) pela taxa de câmbio do final 
do período. A entidade deve apresentar os ganhos e perdas não realizados 
resultantes separadamente para os fluxos de caixa das atividades opera-
cionais, de investimento e de financiamento.  

 
Juros e dividendos (ou outras formas de distribuição de lucro) 
 
7.14 A entidade deve apresentar os fluxos de caixa referentes a juros 

e dividendos (ou outra forma de distribuição de lucro) recebidos e pagos 
separadamente. A entidade deve classificar os fluxos de caixa de maneira 
consistente, de período a período, como decorrentes das atividades opera-
cionais, de investimento ou de financiamento.  

 
7.15 A entidade pode classificar os juros pagos e os juros e dividen-

dos e outras distribuições de lucro recebidos como fluxos de caixa opera-
cionais porque eles estão incluídos no resultado. Alternativamente, a 
entidade pode classificar os juros pagos e os juros e dividendos e outras 
distribuições de lucro recebidos como fluxos de caixa de financiamento e 
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fluxos de caixa de investimento respectivamente, porque são custos de 
obtenção de recursos financeiros ou retorno sobre investimentos.  

 
7.16 A entidade pode classificar os dividendos ou outras distribui-

ções de lucro pagos como fluxos de caixa de financiamento porque são 
custos de obtenção de recursos financeiros. Alternativamente, a entidade 
pode classificar os dividendos ou outras distribuições de lucros pagos 
como componente dos fluxos de caixa das atividades operacionais porque 
eles são pagos a partir dos fluxos de caixa operacionais.  

 
Tributos sobre o lucro  
 
7.17 A entidade deve apresentar separadamente os fluxos de caixa 

derivados dos tributos sobre o lucro e deve classificá-los como fluxos de 
caixa das atividades operacionais a não ser que eles possam ser especifi-
camente identificados com as atividades de investimento e financiamento. 
Quando os fluxos de caixa derivados dos tributos forem alocados para 
mais de uma classe de atividade, a entidade deve evidenciar o valor total 
de tributos pagos.  

 
Transação que não envolve caixa  
 
7.18 A entidade deve excluir as transações de investimento e finan-

ciamento que não envolvam o uso de caixa ou equivalentes de caixa da 
demonstração dos fluxos de caixa. A entidade deve evidenciar tais transa-
ções em outra parte das demonstrações contábeis de maneira a fornecer 
todas as informações relevantes acerca dessas atividades de investimento 
e financiamento.  

 
7.19 Muitas atividades de investimento e de financiamento não pos-

suem impacto direto nos fluxos de caixa correntes, embora elas afetem a 
estrutura de capital e de ativos da entidade. A exclusão das transações que 
não envolvem caixa da demonstração dos fluxos de caixa é consistente 
com o objetivo dessa demonstração porque esses itens não envolvem 
fluxos de caixa no período corrente. Exemplos de transações que não 
envolvem o caixa são: 

(a) aquisição de ativos assumindo diretamente o passivo relacionado 
ou por meio de arrendamento financeiro (leasing); 

(b) aquisição de entidade por meio de emissão de ações; 
(c) conversão de dívida em capital. 
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Componentes de caixa e equivalentes de caixa  
 
7.20 A entidade deve apresentar os componentes de caixa e equiva-

lentes de caixa e deve, também, apresentar uma conciliação dos valores 
divulgados na demonstração dos fluxos de caixa com os itens equivalen-
tes apresentados no balanço patrimonial. Entretanto, a entidade não ne-
cessita apresentar essa conciliação se os valores de caixa e equivalentes 
de caixa apresentados na demonstração dos fluxos de caixa forem idênti-
cos aos valores descritos similarmente no balanço patrimonial.  

 
Outras divulgações  
 
7.21 A entidade deve divulgar, juntamente com um comentário da 

administração, os valores dos saldos relevantes de caixa e equivalentes de 
caixa mantidos pela entidade que não estejam disponíveis para uso da 
entidade. Caixa e equivalentes de caixa mantidos pela entidade podem 
não estar disponíveis para uso da entidade em razão, entre outras, de con-
troles cambiais ou restrições legais.  

 
Seção 8 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 
 
Alcance desta seção  
 
8.1 Esta seção dispõe sobre os princípios subjacentes às informações 

que devem ser apresentadas nas notas explicativas às demonstrações con-
tábeis e como apresentá-las. As notas explicativas contêm informações 
adicionais àquelas apresentadas no balanço patrimonial, na demonstração 
do resultado, na demonstração do resultado abrangente, na demonstração 
dos lucros ou prejuízos acumulados (se apresentada), na demonstração 
das mutações do patrimônio líquido e na demonstração dos fluxos de 
caixa. As notas explicativas fornecem descrições narrativas e detalhes de 
itens apresentados nessas demonstrações e informações acerca de itens 
que não se qualificam para reconhecimento nessas demonstrações. Adi-
cionalmente às exigências desta seção, quase todas as outras seções desta 
Norma exigem divulgações que são normalmente apresentadas nas notas 
explicativas. 

 
Estrutura das notas explicativas  
 
8.2 As notas explicativas devem:  
(a) apresentar informações acerca das bases de elaboração das de-
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monstrações contábeis e das práticas contábeis específicas utilizadas, de 
acordo com os itens 8.5 e 8.7; 

(b) divulgar as informações exigidas por esta Norma que não te-
nham sido apresentadas em outras partes das demonstrações contábeis; e 

(c) prover informações que não tenham sido apresentadas em ou-
tras partes das demonstrações contábeis, mas que sejam relevantes para 
compreendê-las. 

 
8.3 A entidade deve, tanto quanto seja praticável, apresentar as notas 

explicativas de forma sistemática. A entidade deve indicar em cada item 
das demonstrações contábeis a referência com a respectiva informação 
nas notas explicativas. 

 
8.4 A entidade normalmente apresenta as notas explicativas na se-

guinte ordem: 
(a) declaração de que as demonstrações contábeis foram elaboradas 

em conformidade com esta Norma (ver item 3.3);  
(b) resumo das principais práticas contábeis utilizadas (ver item 8.5); 
(c) informações de auxílio aos itens apresentados nas demonstra-

ções contábeis, na ordem em que cada demonstração é apresentada, e na 
ordem em que cada conta é apresentada na demonstração; e  

(d) quaisquer outras divulgações.  
 
Divulgação das práticas contábeis  
 
8.5 A entidade deve divulgar no resumo das principais práticas con-

tábeis: 
(a) a base de mensuração utilizada na elaboração das demonstra-

ções contábeis; 
(b) as outras práticas contábeis utilizadas que sejam relevantes para 

a compreensão das demonstrações contábeis. 
 
Informação sobre julgamento  
 
8.6 A entidade deve divulgar, no resumo das principais práticas con-

tábeis ou em outras notas explicativas, os julgamentos, separadamente 
daqueles envolvendo estimativas (ver item 8.7), que a administração utili-
zou no processo de aplicação das práticas contábeis da entidade e que 
possuem efeito mais significativo nos valores reconhecidos nas demons-
trações contábeis.  
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Informação sobre as principais fontes de incerteza das estimativas 
 
8.7 A entidade deve divulgar, nas notas explicativas, informações 

sobre os principais pressupostos relativos ao futuro, e outras fontes im-
portantes de incerteza das estimativas na data de divulgação, que tenham 
risco significativo de provocar modificação material nos valores contabi-
lizados de ativos e passivos durante o próximo exercício financeiro. Com 
respeito a esses ativos e passivos, as notas explicativas devem incluir 
detalhes sobre: 

(a) sua natureza; e 
(b) seus valores contabilizados ao final do período de divulgação. 

 
Seção 9 

Demonstrações Consolidadas e Separadas 
 
Alcance desta seção  
 
9.1 Esta seção define as circunstâncias para as quais a entidade que 

aplica esta norma deve apresentar demonstrações contábeis consolidadas 
e os procedimentos para elaborar essas demonstrações de acordo com esta 
norma. Esta seção também inclui instruções para elaboração de demons-
trações contábeis separadas e demonstrações contábeis combinadas se 
forem elaboradas de acordo com esta norma. Se a controladora não tem 
obrigatoriedade de prestação pública de contas, ela pode apresentar suas 
demonstrações contábeis separadas de acordo com esta norma, mesmo se 
apresentar suas demonstrações contábeis consolidadas de acordo com as 
normas completas ou outro conjunto de princípios contábeis. (5) 

 
Exigência de apresentação de demonstrações 
contábeis consolidadas  
 
9.2 Exceto quando permitido ou exigido pelos itens 9.3 e 9.3C, a en-

tidade controladora deve apresentar demonstrações contábeis consolida-
das nas quais ela consolida seus investimentos em controladas. As de-
monstrações contábeis consolidadas devem incluir todas as controladas 
da controladora. (5) 

 
9.3 A entidade controladora não necessita apresentar demonstrações 

contábeis consolidadas se ambas as condições abaixo forem atendidas:  
(a) se a entidade controladora é ela própria uma controlada; e   
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(b) se sua controladora final (ou qualquer controladora intermediá-
ria) produzir demonstrações contábeis para fins gerais consolidadas, em 
conformidade com o conjunto completo de normas ou com esta norma. (5) 

 
9.3A  De acordo com o item 9.3B, uma controlada não é consolida-

da se for adquirida e mantida com a intenção de venda ou alienação den-
tro de um ano, a contar da data de sua aquisição (ou seja, a data em que a 
adquirente obtém o controle da adquirida). Essa controlada é contabiliza-
da, de acordo com os requisitos da Seção 11, item 11.8(d), como investi-
mento e, não, de acordo com esta seção.  A controladora também deve 
fornecer a divulgação do item 9.23A. (5) 

 
9.3B Se a controlada anteriormente excluída da consolidação, de 

acordo com o item 9.3A, não for alienada dentro de um ano a contar de 
sua data de aquisição (ou seja, a controladora ainda tem o controle dessa 
controlada): 

(a) a controladora deve consolidar a controlada a partir da data de 
aquisição, a menos que cumpra a condição do item 9.3B(b). Consequen- 
temente, se a data de aquisição foi em período anterior, os períodos 
anteriores pertinentes devem ser reapresentados; 

(b) se o atraso for causado por eventos ou circunstâncias fora do 
controle da controladora e houver evidência suficiente na data de relatório 
de que a controladora continua comprometida com o seu plano de vender 
ou alienar a controlada, a controladora deve continuar a contabilizar a 
controlada, de acordo com o item 9.3A. (5) 

 
9.3C Se a controladora não possui outras controladas além daquelas 

que não necessitem ser consolidadas, de acordo com os itens 9.3A e 9.3B, 
ela não deve apresentar demonstrações contábeis consolidadas. Entretan-
to, a controladora deve fornecer a divulgação do item 9.23A. (5) 

 
9.4 Uma controlada é a entidade que é controlada pela controladora. 

Controle é o poder de governar as políticas operacionais e financeiras da 
entidade de forma a obter benefícios de suas atividades. Se a entidade 
criou uma sociedade de propósito especifico (SPE) para atingir um obje-
tivo específico e bem definido, a entidade deve consolidar a SPE quando 
a essência do relacionamento indicar que a SPE é controlada pela entida-
de (ver itens 9.10 a 9.12). 

 
9.5 Supõe-se que o controle existe quando a controladora possui, di-

reta, ou indiretamente por meio de controladas, mais da metade do poder 
de voto da entidade. Essa suposição pode ser afastada em circunstâncias 
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excepcionais, caso possa ser demonstrado claramente que tal propriedade 
não constitui controle. Controle também existe quando a controladora 
possui metade ou menos do poder de voto da entidade, mas possui:  

(a) poder sobre mais da metade dos direitos de voto em razão de 
acordo com outros investidores;   

(b) poder para governar as políticas operacionais e financeiras da 
entidade conforme estatuto ou acordo;  

(c) poder para indicar ou remover a maioria dos membros do con-
selho de administração ou órgão de administração equivalente e controlar 
a entidade por meio desse conselho ou órgão; ou 

(d) poder para obter a maioria dos votos nas reuniões do conselho 
de administração ou órgão de administração equivalente e controlar a 
entidade por meio desse conselho ou órgão. 

 

9.6 O controle também pode ser alcançado pela titularidade de op-
ções e instrumentos conversíveis que podem ser imediatamente exercidos 
ou por possuir preposto com competência para direcionar as atividades 
para o beneficio da entidade controladora.  

 

9.7 Uma controlada não deve ser excluída da consolidação simples-
mente porque o investidor é uma organização investidora de risco ou 
entidade similar. 

 

9.8 Uma controlada não deve ser excluída da consolidação porque 
suas atividades são distintas das atividades das outras entidades incluídas 
na consolidação. Informações relevantes são fornecidas por meio da con-
solidação de tais controladas e divulgação de informações adicionais nas 
demonstrações contábeis consolidadas acerca das diferentes atividades 
operacionais das controladas.  

 
9.9 Uma controlada não deve ser excluída da consolidação porque 

opera em jurisdição que impõe restrições sobre a transferência de caixa 
ou outros ativos para fora da sua jurisdição.  

 

Sociedade de propósito específico  
 

9.10 A entidade pode ser criada para atingir um propósito específico 
(tais como efetivar um arrendamento mercantil, desenvolver atividades de 
pesquisa e desenvolvimento ou securitizar ativos financeiros). Tal SPE 
pode ser criada sob a forma de corporação, “trust”, sociedade, ou entidade 
não incorporada. Geralmente, as SPEs são criadas com arranjos legais 
que impõem exigências rigorosas sobre suas operações. 
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9.11 A entidade deve elaborar demonstrações contábeis consolidadas 
que incluem quaisquer SPEs que sejam suas controladas. Além das cir-
cunstâncias descritas no item 9.5, as seguintes circunstâncias podem indi-
car que a entidade controla uma SPE (essa não é uma lista exaustiva):  

(a) as atividades da SPE estão sendo conduzidas pela entidade de 
acordo suas necessidades de negócios específicas;  

(b) a entidade detém o poder final na tomada de decisão sobre as 
atividades da SPE, mesmo que as decisões do dia-dia tenham sido dele-
gadas; 

(c) a entidade detém os direitos de obter a maioria dos benefícios 
da SPE e, portanto, pode estar exposta aos riscos decorrentes das ativida-
des da SPE; 

(d) a entidade retém a maioria dos riscos residuais ou de proprie-
dade relacionados à SPE ou seus ativos. 

 

9.12 Os itens 9.10 e 9.11 não se aplicam aos planos de benefícios 
pós-emprego ou outros planos de benefícios a empregados de longo pra-
zo, para os quais se aplicam a Seção 28 Benefícios a Empregados.  

 

Procedimentos de consolidação  
 

9.13 As demonstrações contábeis consolidadas apresentam informa-
ções contábeis sobre o grupo como uma única entidade econômica. Na 
elaboração das demonstrações contábeis consolidadas, a entidade deve: 

(a) combinar as suas demonstrações contábeis com as das contro-
ladas linha a linha, somando itens como ativos, passivos, patrimônio lí-
quido, receita e despesa; 

(b) eliminar o valor contabilizado de investimento da controladora 
em cada controlada e a participação da controladora no patrimônio líqui-
do de cada controlada;  

(c) mensurar e apresentar a participação dos acionistas ou sócios 
não controladores no resultado das controladas consolidadas separada-
mente da participação dos proprietários da controladora para o período de 
divulgação; e 

(d) mensurar e apresentar a participação dos acionistas ou sócios 
não controladores no patrimônio líquido das controladas consolidadas, 
separadamente do patrimônio líquido da controladora relativos a eles. A 
participação dos não controladores no patrimônio líquido da entidade 
consiste de: 

(i) o montante dessa participação na data original da combina-
ção, calculada de acordo com a Seção 19 Combinação de Negócios e 
Ágio por Expectativa de Rentabilidade Futura (Goodwill); e  
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(ii)  a quota de participação nas mudanças no patrimônio líquido 
desde a data da combinação.  
 

9.14 As proporções do resultado e nas mudanças no patrimônio lí-
quido alocadas para os proprietários da controladora e para a participação 
dos não controladores são determinadas com base na participação da 
propriedade existente e não refletem o possível exercício ou conversão de 
opções ou instrumentos conversíveis. 

 

Transações e saldos dentro do grupo econômico 
 
9.15 Transações e saldos dentro do grupo econômico, incluindo re-

ceitas, despesas e distribuições de lucro, são eliminados completamente. 
Lucros e prejuízos resultantes de transações dentro do grupo econômico 
que estão reconhecidos como ativos, tais como estoques e ativo imobili-
zado, são eliminados completamente. Prejuízos dentro do mesmo grupo 
econômico podem indicar uma desvalorização que exige reconhecimento 
nas demonstrações contábeis consolidadas (ver Seção 27 Redução ao 
Valor Recuperável de Ativos). A seção 29 Tributos sobre o Lucro se 
aplica as diferenças temporárias que surgem da eliminação dos lucros e 
prejuízos resultantes das transações dentro do grupo econômico. (Para 
mais detalhes sobre as técnicas de consolidação consultar a Interpretação 
Técnica ITG 09 – Demonstrações Contábeis Individuais, Demonstrações 
Separadas, Demonstrações Consolidadas e Aplicação do Método de E-
quivalência Patrimonial).  

 
Data de divulgação uniforme  
 
9.16 As demonstrações contábeis da controladora e de suas controla-

das utilizadas na elaboração das demonstrações contábeis consolidadas 
devem ser elaboradas na mesma data de divulgação, a não ser que isso seja 
impraticável. Se for impraticável elaborar as demonstrações contábeis de 
controlada na mesma data de relatório da controladora, a controladora deve 
consolidar as informações financeiras da controlada, utilizando as demons-
trações contábeis mais recentes da controlada, ajustadas para refletir os 
efeitos de transações ou eventos significativos ocorridos entre a data dessas 
demonstrações contábeis e a data das demonstrações contábeis consolida-
das. Uma nota explicativa deve ser incluída indicando o motivo pelo qual 
as demonstrações são apresentadas em datas distintas, conforme item 
9.23(c). Essa defasagem não poderá exceder a dois meses. (5) 
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Práticas contábeis uniformes 
 
9.17 As demonstrações contábeis consolidadas devem ser elaboradas 

por meio da utilização de práticas contábeis uniformes para transações e 
outros eventos e condições similares em circunstâncias similares. Se um 
membro do grupo econômico utilizar práticas contábeis distintas daquelas 
adotadas nas demonstrações consolidadas para transações e eventos simi-
lares em circunstâncias similares, ajustes apropriados devem ser realiza-
dos nas suas demonstrações contábeis no processo de elaboração das 
demonstrações contábeis consolidadas.  

 
Aquisição e alienação de controladas  
 
9.18 As receitas e as despesas da controlada devem ser incluídas nas 

demonstrações contábeis consolidadas a partir da data de aquisição até a 
data na qual a controladora deixe de controlar a controlada. Quando isso 
ocorrer, a diferença entre os rendimentos provenientes da alienação da 
controlada e seu valor contabilizado na data em que se perde o controle 
deve ser reconhecida na demonstração consolidada do resultado como 
ganho ou perda na alienação da controlada. O valor acumulado de quais-
quer diferenças de variação cambial referente a uma controlada estrangei-
ra reconhecido em outros resultados abrangentes, de acordo com a Seção 
30 – Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de De-
monstrações Contábeis, não deve ser reclassificado para o resultado na 
alienação da controlada. (5) 

 
9.19 Se a entidade deixar de ser controlada, mas o investidor (antigo 

controlador) continuar mantendo o investimento na antiga controlada, 
esse investimento deve ser contabilizado como ativo financeiro de acordo 
com a Seção 11 Instrumentos Financeiros Básicos ou Seção 12 Outros 
Tópicos sobre Instrumentos Financeiros a partir da data em que a entida-
de deixe de ser uma controlada, desde que ela não se torne uma coligada 
(para qual se aplica a Seção 14 Investimento em Controlada e Coligada) 
ou entidade controlada em conjunto (para qual se aplica a Seção 15 Inves-
timento em Empreendimento Controlado em Conjunto (Joint Venture)). 
O valor contabilizado do investimento na data em que a entidade deixe de 
ser uma controlada deve ser considerado como custo para mensuração 
inicial do ativo financeiro.  
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Participação dos não controladores nas controladas  
 
9.20 A entidade deve apresentar a participação dos não controlado-

res no balanço patrimonial consolidado dentro do patrimônio líquido, 
separadamente do patrimônio líquido dos proprietários da controladora, 
conforme exigido pelo item 4.2(q).  

 
9.21 A entidade deve divulgar a participação dos não controladores 

no resultado do grupo econômico, na demonstração do resultado e na 
demonstração do resultado abrangente, separadamente, conforme exigido 
pelo item 5.6. 

 
9.22 O resultado e cada componente de outros resultados abrangen-

tes devem ser atribuídos aos proprietários da controladora e à participação 
dos não controladores. O resultado abrangente total deve ser atribuído aos 
proprietários da controladora e à participação dos não controladores, 
mesmo se isso resultar na participação dos não controladores com saldo 
deficitário.  

 
Divulgação nas demonstrações consolidadas 
 
9.23 As seguintes divulgações devem ser feitas nas demonstrações 

contábeis consolidadas:  
(a) o fato que as demonstrações são consolidadas; 
(b) a base para conclusão de que o controle existe quando a contro-

ladora não possui diretamente ou indiretamente por meio de controladas, 
mais da metade do poder de voto;  

(c) qualquer diferença entre a data de divulgação das demonstra-
ções contábeis da controladora e de suas controladas utilizadas na elabo-
ração das demonstrações contábeis consolidadas;  

(d) a natureza e a extensão de quaisquer restrições significativas 
(por exemplo, resultantes de contratos de empréstimos ou exigências 
regulatórias) quanto à habilidade das controladas transferirem recursos 
para a entidade controladora na forma de dividendos ou outras distribui-
ções de lucro em espécie ou de amortizar dívidas.  

 
9.23A Além dos requisitos de divulgação na Seção 11, a controlado-

ra deve divulgar o valor contábil total de investimentos em controladas 
que não são consolidados (ver itens 9.3A a 9.3C) na data de relatório, no 
balanço patrimonial ou nas notas explicativas. (5) 

 



 1695 

Demonstrações separadas 
 
Apresentação de demonstrações separadas  
 
9.24 Esta norma não exige que a controladora apresente suas de-

monstrações contábeis separadas ou as das controladas individuais. (5) 

 

9.25 As demonstrações separadas são um segundo conjunto de de-
monstrações contábeis apresentadas pela entidade adicionalmente a 
quaisquer das seguintes: 

(a) demonstrações contábeis consolidadas elaboradas por controla-
dora; 

(b) demonstrações contábeis elaboradas por controladora isenta da 
obrigação de elaborar demonstrações contábeis consolidadas pelo item 
9.3C; ou 

(c) demonstrações contábeis elaboradas por entidade que não seja 
controladora, mas é investidora em coligada ou tem participação de inves-
tidor em empreendimento controlado em conjunto. (5) 

 

Escolha de práticas contábeis  
 

9.26 Quando a controladora, a investidora em coligada, ou a empre-
endedora com participação em empreendimento controlado em conjunto 
elabora demonstrações contábeis separadas e as descreve como estando 
em conformidade com esta norma, essas demonstrações devem atender a 
todas as exigências desta norma, com a seguinte exceção: a entidade deve 
adotar uma política contábil para seus investimentos em controladas, 
coligadas e entidades controladas em conjunto em suas demonstrações 
contábeis separadas a fim de mensurá-los:  

(a) pelo custo menos a redução ao valor recuperável; 
(b) pelo valor justo, com as mudanças nesse valor justo reconhecidas 

no resultado; ou 
(c) pelo método da equivalência patrimonial após os procedimentos 

do item 14.8. (5) 
 
A entidade deve adotar a mesma prática contábil para todos os in-

vestimentos da mesma classe (controladas, coligadas ou entidades sob 
controle conjunto), mas ela pode escolher diferentes práticas para diferen-
tes classes. (5) 
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Divulgação nas demonstrações separadas 
 

9.27 Quando a controladora, a investidora em coligada, ou a empreen-
dedora com participação em entidade sob controle conjunto elabora de-
monstrações separadas, essas demonstrações separadas devem evidenciar:  

(a) que as demonstrações são demonstrações contábeis separadas; e 
(b) a descrição dos métodos utilizados para contabilizar os inves-

timentos em controladas, entidades controladas em conjunto e coligadas, 
e deve identificar as demonstrações contábeis consolidadas ou outras 
demonstrações contábeis primárias para qual elas se referem.  

 

Demonstrações contábeis combinadas  
 

9.28 Demonstrações contábeis combinadas são um único conjunto 
de demonstrações contábeis de duas ou mais entidades sob controle co-
mum (conforme descrito no item 19.2(a)). Esta norma não exige que 
sejam elaboradas demonstrações contábeis combinadas. (5) 

 
9.29 Se a entidade elaborar demonstrações contábeis combinadas e 

descrevê-las como em conformidade com esta Norma, essas demonstrações 
devem obedecer a todas as exigências desta Norma. Transações e saldos 
intercompanhias devem ser eliminados; lucros ou prejuízos resultantes de 
transações intercompanhias que estão reconhecidos nos ativos tais como 
estoques e ativo imobilizado devem ser eliminados; as demonstrações con-
tábeis das entidades incluídas nas demonstrações contábeis combinadas 
devem ser elaboradas na mesma data de divulgação a não ser que isto seja 
impraticável; e práticas contábeis uniformes devem ser seguidas para tran-
sações e outros eventos similares em circunstâncias similares. 

 
Divulgação nas demonstrações combinadas 
 

9.30 As demonstrações contábeis combinadas devem evidenciar as 
seguintes informações:  

(a) o fato de que as demonstrações contábeis são demonstrações 
contábeis combinadas;  

(b) o porquê da elaboração de demonstrações contábeis combinadas;  
(c) a base para determinação de quais entidades são incluídas nas 

demonstrações contábeis combinadas;   
(d) a base para elaboração das demonstrações contábeis combinadas; 
(e) as divulgações de partes relacionadas exigidas pela Seção 33 

Divulgação sobre Partes Relacionadas.  
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Seção 10  
Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e 

Retificação de Erro 
 

Alcance desta seção 
 

10.1 Esta seção fornece orientação para a seleção e aplicação das po-
líticas (práticas) contábeis usadas na elaboração de demonstrações contá-
beis. Cobre, também, mudanças nas estimativas contábeis e correção de 
erros de demonstrações contábeis relativos a períodos anteriores. 

 

Seleção e aplicação das políticas contábeis 
 

10.2 As políticas contábeis são princípios específicos, bases, con-
venções, regras e práticas, aplicados pela entidade na elaboração e apre-
sentação de demonstrações contábeis. 

10.3 Se esta Norma trata de transação específica, outro evento ou 
condição, a entidade deve aplicar esta Norma. Entretanto, a entidade não 
precisa seguir a exigência desta Norma se o efeito de sua aplicação não 
for relevante. 

 
10.4 Se esta Norma não trata especificamente uma transação, outro 

evento ou condição, a administração da entidade deve usar seu julgamen-
to no desenvolvimento e aplicação da prática contábil que resulte em 
informações que sejam: 

(a) relevantes às necessidades para a tomada de decisão econômica 
dos usuários; e 

(b) confiáveis, no sentido de que as demonstrações contábeis: 
 

(i) representem adequadamente a posição patrimonial e finan-
ceira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade; 

(ii)   reflitam a substância econômica das transações, de outros 
eventos e condições, e não meramente sua forma legal; 

(iii)  sejam neutros, isto é, sem distorção ou tendenciosidade; 
(iv) sejam prudentes; e 
(v) sejam completos em todos os aspectos relevantes. 

 
10.5 Ao fazer o julgamento descrito no item 10.4, a administração 

deve fazer referência, e considerar a aplicabilidade, às seguintes fontes, 
em ordem decrescente: 

(a) as exigências e orientação desta Norma, lidando com questões 
semelhantes e relacionadas, e 

(b) as definições, critérios de reconhecimento e conceitos de men-
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suração para ativos, passivos, receitas e despesas, e os princípios globais 
da Seção 2 – Conceitos e Princípios Gerais. 

 
10.6 Ao fazer o julgamento descrito no item 10.4, a administração 

pode considerar, também, as exigências e orientações das normas comple-
tas, lidando com questões semelhantes e relacionadas. 

 
Consistência das políticas contábeis 
 
10.7 A entidade deve selecionar e aplicar suas práticas contábeis 

consistentemente para transações semelhantes, outros eventos e condi-
ções, a menos que esta Norma exija ou permita, especificamente, a cate-
gorização de itens, para os quais práticas diferentes possam ser apropria-
das. Se esta Norma exigir ou permitir tal categorização, uma prática con-
tábil apropriada deve ser selecionada e aplicada consistentemente para 
cada categoria. 

 
Mudança nas políticas contábeis 
 
10.8 A entidade deve mudar uma prática contábil somente se a mu-

dança: 
(a) for exigida por mudanças nesta Norma; ou 
(b) resultar em demonstrações contábeis que forneçam informação 

mais relevante e confiável sobre os efeitos de transações, de outros even-
tos ou condições, em relação à posição patrimonial e financeira, ao de-
sempenho ou aos fluxos de caixa da entidade. 

 
10.9 Os itens a seguir não constituem mudanças nas práticas contá-

beis: 
(a) aplicação de prática contábil para transações, outros eventos ou 

condições, que diferem, em substância, daqueles anteriormente ocorridos. 
(b) aplicação de nova prática contábil para transações, outros even-

tos ou condições, que não ocorreram anteriormente ou não eram relevantes. 
(c) mudança feita para o método do custo quando a mensuração 

confiável do valor justo não está mais disponível (ou vice-versa) para um 
ativo que deveria ou poderia ser avaliado, segundo esta Norma, com base 
no valor justo. 

 
10.10 Se esta Norma permite a escolha de tratamento contábil (in-

cluindo as bases de mensuração) para uma transação específica, ou outro 
evento ou condição, e a entidade muda sua escolha anterior, trata-se de 
mudança na prática contábil. 
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10.10A A aplicação inicial da política para reavaliar ativos de acor-
do com a Seção 17 – Ativo Imobilizado, se permitido por lei, é uma mu-
dança na política contábil a ser tratada como reavaliação de acordo com a 
Seção 17.  Consequentemente, a mudança do método de custo para o 
método de reavaliação para uma classe do imobilizado deve ser contabili-
zada prospectivamente e, não, de acordo com os itens 10.11 e 10.12. (5) 

 
Aplicando mudanças nas políticas contábeis 
 
10.11 A entidade deve contabilizar as mudanças de prática contábil 

da seguinte forma: 
(a) a entidade deve contabilizar uma mudança de prática contábil 

decorrente de mudança nas exigências desta Norma, segundo as condi-
ções das disposições transitórias, se houver, especificadas naquela emen-
da; 

(b) quando a entidade decide seguir a NBC TG 38 – Instrumentos 
Financeiros: Reconhecimento e Mensuração, em vez de seguir a Seção 11 
– Instrumentos Financeiros Básicos e a Seção 12 – Outros Tópicos sobre 
Instrumentos Financeiros, conforme permitido pelo item 11.2, e as exi-
gências da NBC TG 38 mudam, a entidade deve explicar essa mudança 
na prática contábil de acordo com as condições de transição, especifica-
das na NBC TG 38; e 

(c) a entidade deve contabilizar todas as outras mudanças na práti-
ca contábil retrospectivamente (ver item 10.12). 

 
Aplicação retrospectiva 
 
10.12 Quando uma mudança na prática contábil é aplicada retrospec-

tivamente, de acordo com o item 10.11, a entidade deve aplicar a nova 
prática contábil às informações comparativas de exercícios anteriores à 
data mais antiga para a qual é praticável, como se a nova prática contábil 
sempre tivesse sido aplicada. Quando é impraticável determinar os efei-
tos, em um período único, de mudança na prática contábil sobre informa-
ções comparativas para um ou mais exercícios anteriores, a entidade deve 
aplicar a nova prática contábil aos valores contábeis dos ativos e passivos 
no início do exercício mais antigo para o qual a aplicação retrospectiva é 
praticável, que pode ser o exercício corrente, e fará o correspondente 
ajuste no saldo de abertura de cada componente afetado do patrimônio 
líquido para aquele exercício. 
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Divulgação de mudança na prática contábil 
 
10.13 Quando uma alteração a esta Norma tem efeito sobre o exercí-

cio corrente ou quaisquer períodos anteriores, ou possa ter efeito sobre os 
exercícios futuros, a entidade divulga o seguinte: 

(a) a natureza da alteração na prática contábil; 
(b) para o exercício corrente e para cada período anterior apresen-

tado, na medida do possível, o valor do ajuste de cada rubrica das de-
monstrações contábeis afetada; 

(c) o valor do ajuste relacionado aos exercícios anteriores aos apre-
sentados, na medida do possível; 

(d) uma explicação, caso seja impraticável determinar os valores a 
serem divulgados em (b) ou (c) acima. 

 
As demonstrações contábeis de exercícios subsequentes não preci-

sam repetir essas divulgações. 
 
10.14 Quando uma mudança voluntária na prática contábil tem efei-

to sobre o exercício corrente, ou qualquer período anterior, a entidade 
divulga o seguinte: 

(a) a natureza da alteração na prática contábil; 
(b) os motivos do porque a aplicação da nova prática contábil for-

nece informações mais relevantes e confiáveis; 
(c) na medida do possível, o valor do ajuste de cada rubrica afetada 

nas demonstrações contábeis deve ser divulgado separadamente: 
(i) para o exercício corrente; 
(ii)  para cada período anterior apresentado; e 
(iii)  de modo agregado, para exercícios anteriores aos apresenta-

dos; 
(d) uma explicação caso seja impraticável determinar os valores a 

serem divulgados em (c) acima. 
 
As demonstrações contábeis de exercícios subsequentes não preci-

sam repetir essas divulgações. 
 
Mudança nas estimativas contábeis 
 
10.15 Uma mudança na estimativa contábil é um ajuste do valor 

contábil de ativo ou passivo, ou do valor do consumo periódico de ativo 
decorrente da avaliação da posição corrente e esperada dos benefícios 
futuros e obrigações associadas com ativos e passivos. Alterações nas 
estimativas contábeis resultam de novas informações ou novos desenvol-
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vimentos e, portanto, não são correção de erros. Quando é difícil diferen-
ciar uma mudança na prática contábil de mudança em estimativa contábil, 
a mudança é tratada como mudança em estimativa contábil. 

 
10.16 A entidade deve reconhecer o efeito de mudança em estimati-

va contábil, diferente de mudança à qual se aplica o item 10.17, prospec-
tivamente incluindo-a no resultado no: 

(a) exercício da mudança, se a mudança afetar somente esse exer-
cício; ou 

(b) exercício da mudança e exercícios futuros, se a mudança afetar 
ambos. 

 
10.17 Na medida em que uma mudança na estimativa contábil gera 

mudanças nos ativos e passivos, ou está relacionada a um item do patri-
mônio líquido, a entidade deve reconhecê-la ajustando o valor contábil do 
item relacionado do ativo, passivo ou do patrimônio líquido, no exercício 
da mudança. 

 
Divulgação de mudança na estimativa 
 
10.18 A entidade deve divulgar a natureza de qualquer mudança em 

estimativa contábil, e o efeito dessa mudança sobre os ativos, passivos, 
receitas e despesas do exercício corrente.  Se a entidade conseguir estimar 
o efeito da mudança em um ou mais exercícios futuros, ela deve divulgar 
essa estimativa. 

 
Retificação de erros de exercícios anteriores 
 
10.19 Erros de exercícios anteriores são omissões e má apresentação 

nas demonstrações contábeis de um ou mais exercícios anteriores, decor-
rentes de falha no uso, ou de uso errôneo de informações confiáveis que: 

(a) estavam disponíveis quando as demonstrações contábeis daque-
les exercícios foram autorizadas para emissão; e 

(b) poderiam ter sido obtidas e levadas em consideração na elabo-
ração e apresentação daquelas demonstrações contábeis. 

 
10.20 Tais erros incluem os efeitos de erros matemáticos, erros na 

aplicação das práticas contábeis, omissões ou interpretações erradas dos 
fatos, e fraude. 
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10.21 Na medida do possível, a entidade deve corrigir o erro materi-
al de exercício anterior, retrospectivamente, nas primeiras demonstrações 
contábeis autorizados para emissão após sua descoberta, por: 

(a) reapresentação dos valores comparativos para os exercícios an-
teriores apresentados em que o erro ocorreu; ou 

(b) se o erro ocorreu antes do período anterior mais antigo apresen-
tado, recalculando o saldo inicial dos ativos, passivos e patrimônio líqui-
do do período anterior mais antigo apresentado. 

 
10.22 Quando é impraticável determinar, em um período específico, 

os efeitos de erro sobre as informações comparativas para um ou mais 
períodos anteriores apresentados, a entidade deve recalcular o saldo inici-
al dos ativos, passivos e patrimônio líquido do exercício mais antigo para 
o qual a reapresentação retrospectiva for possível (que pode ser o período 
corrente). 

 
Divulgação de erros de exercício anterior 
 
10.23 A entidade deve divulgar o seguinte sobre erros de exercícios 

anteriores: 
(a) a natureza do erro do período anterior; 
(b) para cada período anterior apresentado, na medida do possível, o 

valor da correção para cada rubrica das demonstrações contábeis afetada; 
(c) na medida do possível, o valor da correção no início do período 

anterior mais antigo apresentado; 
(d) uma nota explicativa, caso seja impraticável determinar os va-

lores a serem divulgados em (b) ou (c) acima. 
 

As demonstrações contábeis de períodos subsequentes não precisam 
repetir essas divulgações. 

 
Seção 11 

Instrumentos Financeiros Básicos 
 

Alcance das seções 11 e 12 
 

11.1 A Seção 11 Instrumentos Financeiros Básicos e a Seção 12 Outros 
Tópicos sobre Instrumentos Financeiros, em conjunto, lidam com o reconhe-
cimento, a reversão, a mensuração e a divulgação de instrumentos financeiros 
(ativos financeiros e passivos financeiros). A Seção 11 é aplicável a instru-
mentos financeiros básicos e é relevante a todas as entidades. A Seção 12 é 
aplicável a outros instrumentos e transações financeiras mais complexos. Se a 
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entidade opera apenas com transações de instrumento financeiro básico, 
então a Seção 12 não é aplicável. Entretanto, mesmo aquelas entidades que 
operam apenas com instrumentos financeiros básicos, devem considerar o 
alcance da Seção 12 para se certificar de que são isentas. 

 

Escolha da prática contábil 
 

11.2 A entidade deve escolher aplicar entre: 
(a) as disposições integrais tanto da Seção 11 e da Seção 12 no to-

tal; ou 
(b) as disposições de reconhecimento e mensuração de instrumen-

tos financeiros da NBC TG 38 – Instrumentos Financeiros: Reconheci-
mento e Mensuração (quando a NBC TG 38 for revogada, deve ser apli-
cada a NBC TG que a substituirá) e os requisitos de divulgação das Se-
ções 11 e 12, para contabilizar todos os seus instrumentos financeiros. (5) 

 

A escolha da entidade, de (a) ou (b), é uma escolha de política con-
tábil. Os itens 10.8 a 10.14 contêm os requisitos para determinar quando 
uma mudança na política contábil é apropriada, como tal mudança deve 
ser contabilizada e qual informação deve ser divulgada sobre a mudança 
na política contábil. 

 

Introdução à seção 11 
 

11.3 Um instrumento financeiro é um contrato que gera um ativo fi-
nanceiro para a entidade, e um passivo financeiro ou instrumento patri-
monial para outra entidade. 

 
11.4 A Seção 11 exige o método do custo amortizado para todos os 

instrumentos financeiros básicos, exceto para os investimentos em ações 
preferenciais não conversíveis e ações ordinárias ou preferenciais não res-
gatáveis, negociadas em mercados organizados ou cujo valor justo possa 
ser mensurado de forma confiável sem custo ou esforço excessivo. (5) 

 
11.5 Os instrumentos financeiros básicos, dentro do alcance da Se-

ção 11, são aqueles que satisfazem as condições do item 11.8.  Exemplos 
de instrumentos financeiros que normalmente satisfazem essas condições 
incluem: 

(a) caixa; 
(b) depósitos à vista e a prazo fixo, quando a entidade é o deposi-

tante; por exemplo, contas bancárias; 
(c) títulos e letras negociáveis; 
(d) contas, títulos e empréstimos a receber e a pagar; 
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(e) títulos de dívida e instrumentos semelhantes; 
(f) investimentos em ações preferenciais não conversíveis e em 

ações ordinárias e ações preferenciais não resgatáveis; 
(g) compromissos para receber empréstimo se o compromisso não 

puder ser quitado em caixa. 
 
11.6 Exemplos de instrumentos financeiros que, normalmente, não 

satisfazem as condições do item 11.8, e encaixam-se, portanto, no alcance 
da Seção 12, incluem: 

(a) títulos mobiliários lastreados em ativos, tais como hipotecas ga-
rantidas, contratos de recompra e pacotes de recebíveis garantidos; 

(b) opções, direitos, garantias, contratos a termo, contratos futuros 
e swaps de taxa de juros, que podem ser quitados em caixa ou pela troca 
com outro instrumento financeiro; 

(c) instrumentos financeiros que se qualificam e são designados 
como instrumentos de hedge, de acordo com as exigências da Seção 12; 

(d) compromissos de conceder empréstimo para outra entidade; 
(e) compromissos de receber empréstimo se o compromisso não 

puder ser quitado em caixa.  
 
Alcance da seção 11 
 
11.7 A Seção 11 aplica-se a todos os instrumentos financeiros que 

atendem às condições do item 11.8, exceto para os seguintes: 
(a) investimentos em controladas, em coligadas e em empreendi-

mentos controlados em conjunto, que são contabilizados de acordo com a 
Seção 9 Demonstrações Consolidadas e Separadas, com a Seção 14 In-
vestimento em Controlada e Coligada ou com a Seção 15 Investimento 
em Empreendimento Controlado em Conjunto (Joint Venture); 

(b) instrumentos financeiros que satisfaçam à definição de instru-
mento patrimonial da entidade, incluindo o componente de patrimônio 
líquido de instrumentos financeiros compostos emitidos pela entidade 
(ver Seção 22 – Passivo e Patrimônio Líquido); (5) 

(c) arrendamentos, aos quais a Seção 20 – Operações de Arrenda-
mento Mercantil ou o item 12.3(f) se aplica. Entretanto, as exigências de 
reversão nos itens 11.33 a 11.38 são aplicadas à reversão de arrendamen-
tos a receber reconhecidos por arrendador, e arrendamentos a pagar reco-
nhecidos por arrendatário, e os requisitos de redução ao valor recuperável 
nos itens 11.21 a 11.26 se aplicam a recebíveis de arrendamento reconhe-
cidos por arrendador; (5) 

(d) direitos e obrigações dos empregadores de acordo com os pla-
nos de benefícios aos empregados, na qual a Seção 28 Benefícios a Em-
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pregados é aplicável; 
(e) instrumentos financeiros, contratos e obrigações decorrentes de tran-

sação de pagamento baseada em ações aos quais se aplica a Seção 26; (5) 
(f) ativos de reembolso que são contabilizados de acordo com a Se-

ção 21 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes (ver 
item 21.9). (5) 

 
Instrumentos financeiros básicos 
 
11.8 A entidade contabiliza os seguintes instrumentos financeiros 

como instrumentos financeiros básicos, de acordo com a Seção 11: 
(a) caixa; 
(b) instrumento de dívida (tal como uma conta, título ou emprésti-

mo a receber ou a pagar) que atenda às condições do item 11.9; 
(c) compromisso de receber um empréstimo que: 

(i) não pode ser liquidado em dinheiro; e 
(ii)  quando o compromisso é executado, espera-se que o em-

préstimo atenda as condições do item 11.9; 
(d) investimento em ações preferenciais não conversíveis e ações 

ordinárias ou preferenciais não resgatáveis por ordem do portador. 
 
11.9Um instrumento de dívida que satisfaça todas as condições de 

(a) a (d) abaixo é contabilizado de acordo com a Seção 11: 
 
(a) retornos ao titular (mutuante/credor) avaliados na moeda em que 

o instrumento de dívida está denominado são: (Alterado pela Revisão CPC 11) 

(i)  uma quantia fixa; 
(ii)   uma taxa de retorno fixa ao longo da vida do instrumento; 
(iii)  um retorno variável que, por toda a vida do instrumento, é i-

gual a uma taxa de juros observável ou cotada (tal como a LIBOR); ou 
(iv)   a combinação de tal taxa fixa e variável, desde que ambas 

as taxas, fixa e variável, sejam positivas (por exemplo, swap de taxa 
de juros com taxa fixa positiva e taxa variável negativa não atende-
ria a esse critério). Para retornos de juros de taxa fixa e variável, o 
juro é calculado multiplicando-se a taxa aplicável pela quantia prin-
cipal em aberto durante o período; (Alterado pela Revisão CPC 11) 
(b) não há disposição contratual que possa, por si só, resultar na per-

da do titular (mutuante/credor) da quantia principal ou quaisquer juros 
atribuíveis ao período corrente ou aos períodos anteriores. O fato de ins-
trumento de dívida estar subordinado a outros instrumentos de dívida não 
é exemplo de tal disposição contratual; (Alterado pela Revisão CPC 11) 
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(c) as disposições contratuais que permitem ou exigem que o emis-
sor (mutuário) pague antecipadamente o instrumento de dívida, ou que 
permitem ou exigem que o titular (mutuante/credor) resgate (ou seja, 
exija a restituição) antecipadamente, não são contingentes em relação a 
eventos futuros, exceto para proteger: (Alterado pela Revisão CPC 11) 

(i)  o titular contra a mudança no risco de crédito do emitente 
ou do instrumento (por exemplo, inadimplências, reduções no nível 
de crédito ou descumprimento das cláusulas do empréstimo) ou a 
mudança de controle do emitente; ou (5) 

(ii)  o titular ou o emitente contra mudanças na tributação ou 
leis pertinentes; (5) 

(d) não há retornos condicionais ou disposições de reembolso, exce-
to para o retorno da taxa variável descrita em (a) e pelas disposições de 
pagamento antecipado descritas em (c). 

 
11.9A Exemplos de instrumentos de dívida que normalmente 

cumprem as condições do item 11.9(a)(iv) incluem: 
(a) empréstimo bancário com taxa de juros fixa para o período inicial 

que posteriormente se reverte para uma taxa de juros variável observável 
ou cotada após esse período; e 

(b) empréstimo bancário com juros a pagar à taxa de juros variável, 
observável ou cotada, mais uma taxa fixa durante toda a vida do ativo, 
por exemplo, Libor mais 200 pontos-base. (5) 

 
11.9B Um exemplo de instrumento de dívida que normalmente atende 

às condições previstas no item 11.9(c) é o empréstimo bancário, que permite 
ao mutuário rescindir o acordo antecipadamente, ainda que ele possa ser 
obrigado a pagar uma multa para compensar o banco por seus custos, pelo 
fato de o mutuário rescindir o acordo antecipadamente. (5) 

 
11.10 Exemplos de instrumentos financeiros que normalmente satis-

fariam as condições do item 11.9 são: 
(a) contas e títulos a receber e a pagar, e empréstimos bancários ou 

de terceiros; 
(b) contas a pagar em moeda estrangeira. Entretanto, qualquer mu-

dança na conta a pagar por causa de uma mudança na taxa de câmbio é 
reconhecida no resultado, como exigido pelo item 30.10; 

(c) empréstimos para ou de controladas ou coligadas que vençam à 
vista;  

(d) instrumento de dívida que se tornaria imediatamente recebível 
se o emissor não fizer o pagamento de juros ou do principal (tal disposi-
ção não viola as condições do item 11.9). 
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11.11 Exemplos de instrumentos financeiros que não satisfazem as 
condições do item (e encaixam-se, portanto, no alcance da seção 12), 
incluem: 

(a) investimento em instrumentos patrimoniais de outra entidade, 
que não sejam ações preferenciais não conversíveis ou ações ordinárias 
ou preferenciais não resgatáveis (ver item 11.8(d)); 

(b) swap de taxa de juros que paga um fluxo de caixa positivo ou 
negativo, ou um compromisso futuro de compra de commodity ou instru-
mento financeiro que pode ser liquidado em dinheiro e que, na liquidação, 
possa ter um fluxo de caixa positivo ou negativo, porque tais swaps e 
compromissos futuros não satisfazem a condição do item 11.9(a); 

(c) opções e contratos futuros, porque os retornos ao titular não são 
fixos e a condição do item 11.9(a) não é atendida; 

(d) investimentos em dívida conversível, porque o retorno ao titular 
pode variar com o preço das ações dos emissores, em vez de apenas vari-
ar com as taxas de juros do mercado; 

(e) Eliminada. (5) 
 
Reconhecimento inicial de ativos e passivos financeiros 
 

11.12 A entidade reconhece um ativo ou um passivo financeiro so-
mente quando tornar-se parte das disposições contratuais do instrumento. 

 

Mensuração inicial 
 

11.13 Quando o ativo ou o passivo financeiro é reconhecido, a enti-
dade deve mensurá-lo pelo custo da operação (incluindo os custos de 
transação, exceto na mensuração inicial de ativos e passivos financeiros, 
que são subsequentemente mensurados pelo valor justo por meio do re-
sultado), a menos que o acordo constitua, de fato, uma transação de fi-
nanciamento para a entidade (para passivo financeiro) ou para a contra-
parte (para ativo financeiro) do acordo. O acordo constitui transação de 
financiamento se o pagamento é postergado além dos termos comerciais 
normais, por exemplo, o fornecimento de crédito isento de juros ao com-
prador pela venda de produtos, ou é financiado à taxa de juros que não é a 
de mercado, por exemplo, empréstimo sem incidência de juros ou a taxa 
de juros abaixo do mercado concedido a empregado. Se o acordo consti-
tui transação de financiamento, a entidade deve mensurar os ativos e os 
passivos financeiros com base no valor presente dos pagamentos futuros, 
descontados pela taxa de juros de mercado para instrumento de dívida 
semelhante, conforme determinado no reconhecimento inicial. (5) 
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Se o acordo constitui uma transação financeira, a entidade avalia os 
ativos e passivos financeiros com base no valor presente dos pagamentos 
futuros, descontados pela taxa de juros de mercado para instrumento de 
dívida semelhante. 

 
Exemplos – ativos financeiros 
 
1  Para empréstimo a longo prazo feito a outra entidade, um recebí-

vel é reconhecido com base no valor presente do recebível à vista (inclu-
indo os pagamentos de juros e amortizações do principal) dessa entidade. 

 
2  Para produtos vendidos a um cliente a crédito de curto prazo, um 

recebível é reconhecido com base no recebível à vista não descontado 
dessa entidade, que normalmente é o preço da nota fiscal. 

 
3  Para um item vendido a um cliente, a crédito, parcelado em 24 

meses, sem juros, um recebível é reconhecido com base no preço de ven-
da corrente à vista.  

 
Se o preço de venda corrente à vista não é conhecido, pode ser esti-

mado com base no valor presente do recebível descontado pela taxa de 
juros predominante no mercado para recebível semelhante. 

 
4 Para uma compra à vista de ações ordinárias de outra entidade, o 

investimento é reconhecido com base no montante pago para adquirir as 
ações. 

 
Exemplos – passivos financeiros 
 
1 Para um empréstimo recebido de banco, uma conta a pagar é reco-

nhecida, inicialmente, com base no valor presente da conta a ser paga ao 
banco (por exemplo, incluindo pagamentos de juros e amortização do 
principal). 

 
2  Para bens comprados de fornecedor a crédito de curto prazo, uma 

conta a pagar é reconhecida com base no valor não descontado devido ao 
fornecedor, que é normalmente o da nota fiscal. 

 
Mensuração subsequente 
 
11.14 Ao final de cada exercício de divulgação, a entidade avalia os 

instrumentos financeiros, conforme abaixo, sem nenhuma dedução dos 
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custos da transação com os quais a entidade possa arcar na venda ou na 
alienação: 

 
(a) os instrumentos de dívida que atendem às condições do item 

11.8(b) devem ser mensurados com base no custo amortizado, usando o 
método da taxa efetiva de juros.   Os itens 11.15 a 11.20 fornecem orien-
tação para a determinação do custo amortizado usando o método da taxa 
efetiva de juros. Os instrumentos de dívida que são classificados como 
ativos ou passivos circulantes devem ser mensurados com base no valor 
não descontado de caixa ou outra consideração que se espera deva ser 
paga ou recebida (ou seja, líquido de reduções ao valor recuperável, ver 
itens 11.21 a 11.26), a menos que o acordo se constitua, de fato, em tran-
sação de financiamento (ver item 11.13); (5) 

(b) compromissos de receber empréstimo que atenda às condições 
do item 11.8(c) são avaliados com base no custo (que às vezes é nulo) 
menos reduções ao valor recuperável; 

(c) os investimentos em ações preferenciais não conversíveis e a-
ções ordinárias e preferenciais não resgatáveis devem ser mensurados 
conforme abaixo (os itens 11.27 a 11.32 fornecem orientação sobre o 
valor justo): (5) 

(i) se as ações são negociadas publicamente, ou se seu valor 
justo pode ser mensurado de forma confiável sem custo ou esforço 
excessivo, o investimento deve ser mensurado com base no valor jus-
to, com as mudanças no valor justo reconhecidas no resultado; (5) 

(ii)   todos os outros investimentos deste tipo são avaliados com 
base no custo menos reduções ao valor recuperável. 
 
Reduções ao valor recuperável ou impossibilidade de recebimento 

devem ser consideradas para os instrumentos financeiros em (a), (b) e 
(c)(ii) acima. Os itens 11.21 a 11.26 fornecem orientação. 

 
Custo amortizado e o método da taxa efetiva de juros  
 
11.15 O custo amortizado de ativo ou passivo financeiro, na data de 

cada divulgação, é o líquido das quantias seguintes:  
 
(a) a quantia com base na qual o ativo ou passivo financeiro é ava-

liado no reconhecimento inicial; 
(b) menos qualquer amortização do principal; 
(c) mais ou menos a amortização cumulativa, usando o método da 

taxa efetiva de juros, de qualquer diferença entre o valor no reconheci-
mento inicial e o valor no vencimento; 
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(d) menos, no caso de ativo financeiro, qualquer redução (direta-
mente ou por meio do uso de conta de provisão) para redução ao valor 
recuperável ou reconhecimento de perda por provável não recebimento. 

 
Ativos e passivos financeiros que não possuem taxa de juros decla-

rada, que não se referem a acordo que constitui transação de financiamen-
to e que são classificados como ativos e passivos circulantes, devem ser 
mensurados, inicialmente, com base no valor não descontado, de acordo 
com o item 11.13. Assim, a alínea (c) acima não se aplica a eles. (5) 

 
11.16 O método da taxa efetiva de juros é um método para calcular o 

custo amortizado de ativo ou passivo financeiro (ou grupo de ativos e 
passivos financeiros), e de alocar os rendimentos de juros ou despesas 
com juros durante o período correspondente. A taxa efetiva de juros é a 
taxa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros de 
caixa estimados, durante a vida esperada do instrumento financeiro ou, 
quando apropriado, por um período mais curto, ao valor contábil do ativo 
ou passivo financeiro.  A taxa efetiva de juros é determinada com base no 
valor contábil do ativo ou passivo financeiro no reconhecimento inicial. 
Segundo o método da taxa efetiva de juros: 

(a) o custo amortizado do ativo (passivo) financeiro é o valor pre-
sente dos recebimentos (pagamentos) futuros de caixa, descontados pela 
taxa efetiva de juros. 

(b) a despesa (receita) com juros no período é igual ao valor contá-
bil do passivo (ativo) financeiro no início do exercício, multiplicado pela 
taxa efetiva de juros para o período. 

 
11.17 Ao calcular a taxa efetiva de juros, a entidade estima os fluxos de 

caixa considerando os termos contratuais do instrumento financeiro (por 
exemplo, pagamento antecipado, exercício de opção e opções semelhantes) e 
as perdas de crédito conhecidas nas quais tem incorrido, mas não são consi-
deradas possíveis perdas futuras de crédito ainda não incorridas. 

 
11.18 Ao calcular a taxa efetiva de juros, a entidade deve amortizar 

quaisquer taxas relacionadas, encargos financeiros pagos ou recebidos 
(tais como “pontos”), custos de transações e outros prêmios ou descontos 
durante a vida esperada do instrumento, exceto o seguinte. A entidade usa 
um período mais curto se esse for o período a que estão relacionadas as 
taxas, encargos financeiros pagos ou recebidos, custos de transação, prê-
mios ou descontos.  É esse o caso quando a variável à qual tais taxas, 
encargos financeiros pagos ou recebidos, custos de transação, prêmios ou 
descontos estão relacionados são atualizados às taxas de mercado, antes 
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do vencimento esperado do instrumento. Em tal caso, o período de amor-
tização apropriado é o da próxima data de atualização. 

 
11.19 Para os ativos e passivos financeiros de taxa variável, a nova 

estimativa periódica dos fluxos de caixa, a fim de refletir as mudanças nas 
taxas de juros de mercado, altera a taxa efetiva de juros. Se um ativo ou 
passivo financeiro de taxa variável é reconhecido, inicialmente, com base 
no valor igual ao principal recebível ou a pagar no vencimento, nova 
estimativa dos pagamentos de juros futuros normalmente não tem efeito 
significativo sobre o valor contábil do ativo ou passivo. 

 
11.20 Se a entidade revisa suas estimativas de pagamentos ou rece-

bimentos, ela ajusta o valor contábil do ativo ou passivo financeiro (ou 
grupo de instrumentos financeiros) para refletir os fluxos de caixa esti-
mados, atuais e revisados. A entidade recalcula o valor contábil compu-
tando o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados com base na 
taxa efetiva de juros original dos instrumentos financeiros. A entidade 
reconhece o ajuste como rendimento ou despesa no resultado na data da 
revisão. 

 
Exemplo de determinação do custo amortizado para empréstimo de 

cinco anos, usando o método da taxa efetiva de juros  
 
No dia 1 de janeiro de 20X0, a entidade adquire um título por $ 900, 

incorrendo em $ 50 de custos da transação. Os juros no valor de $ 40 são 
recebidos anualmente, no final do período, nos próximos cinco anos (de 
31 de dezembro de 20X0 a 31 de dezembro de 20X4). O título possui 
resgate obrigatório de $ 1.100 em 31 de dezembro de 20X4. 

 

Ano 
Valor contábil no início 

do exercício 
Rendimento de 

juros a 6,9583%* 
Fluxo de entra-

da de caixa 
Valor contábil no fim 

do exercício 
 $  $ $ $ 
20X0 950,00  66,10 (40,00) 976,11 
20X1 976,11  67,92 (40,00) 1.004,03 
20X2 1.004,03  69,86 (40,00) 1.033,89 
20X3 1.033,89  71,94 (40,00) 1.065,83 

20X4 1.065,83  74,16 (40,00) 
(1.100,00) 

1.100,00 
0 

 
* A taxa efetiva de juros de 6,9583% é a taxa que desconta os fluxos 

de caixa esperados, em relação ao título, sobre o valor contábil inicial: 
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$ 40/(1.069583)1 + $ 40/(1.069583)2 + $ 40/(1.069583)3 + $ 
40/(1.069583)4 + 1,140/(1.069583)5 = $ 950 

 

Valor recuperável de instrumentos financeiros, mensurado 
com base no custo ou custo amortizado 
 

Reconhecimento 
 

11.21 No final de cada período de divulgação, a entidade avalia a e-
xistência de evidências objetivas quanto ao valor recuperável dos ativos 
financeiros avaliados com base no custo ou custo amortizado. Se houver, 
a entidade reconhece, imediatamente, uma redução no valor recuperável 
no resultado. 

 
11.22 As evidências objetivas de que um ativo financeiro, ou grupo 

de ativos, sofreu redução no valor recuperável inclui dados observáveis 
que chamam a atenção do titular do ativo em relação aos seguintes even-
tos de perda: 

(a) dificuldade financeira significativa do emissor ou devedor; 
(b) quebra de contrato, como não pagamento ou inadimplência em 

relação ao pagamento dos juros ou do principal; 
(c) o credor, por razões econômicas ou legais relacionadas à difi-

culdade financeira do devedor, concede a este algo que, em outro caso, 
nem consideraria; 

(d) tornou-se provável que o devedor declare falência ou outra 
forma de reorganização financeira; 

(e) dados observáveis indicando que houve redução mensurável 
nos fluxos de caixa futuros estimados de grupo de ativos financeiros des-
de seu reconhecimento inicial, mesmo que essa redução ainda não possa 
ser identificada em relação aos ativos financeiros do grupo, individual-
mente, tais como condições econômicas negativas, locais ou nacionais, ou 
mudanças negativas nas condições do setor. 

 

11.23 Outros fatores também podem ser evidências de redução no 
valor recuperável, incluindo mudanças significativas, com efeitos negati-
vos que tiveram lugar no ambiente tecnológico, mercadológico, econômi-
co ou legal em que o emissor opere. 

 

11.24 A entidade avalia os seguintes ativos financeiros individual-
mente quanto ao seu valor recuperável: 

(a) todos os instrumentos patrimoniais, independentemente de sua 
importância; e 

(b) outros ativos financeiros que são, individualmente, significativos. 
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A entidade avalia outros ativos financeiros quanto ao seu valor recu-
perável, individualmente ou em grupo, com base em características de 
risco de crédito semelhantes. 

 
Mensuração 
 
11.25 A entidade mede uma perda no valor recuperável com base 

nos seguintes instrumentos avaliados ao custo ou custo amortizado, como 
segue: 

(a) para instrumento avaliado pelo custo amortizado que satisfaça 
as condições do item 11.14(a), a perda no valor recuperável é a diferença 
entre o valor contábil do ativo e o valor presente dos fluxos de caixa es-
timados, descontados pela taxa efetiva de juros original do ativo. Se tal 
instrumento financeiro tem taxa de juros variável, a taxa de desconto para 
avaliar qualquer perda no valor recuperável é a taxa de juros corrente 
efetiva determinada no contrato; 

 
(b) para instrumento avaliado com base no custo menos redução no 

valor recuperável, segundo o item 11.14(b) e (c)(ii), a perda no valor 
recuperável é a diferença entre o valor contábil do ativo e a melhor esti-
mativa (que necessariamente será uma aproximação) do valor (que pode 
ser nulo) que a entidade receberia pelo ativo se o vendesse na data de 
divulgação. 

 
Reversão 
 
11.26 Se, no exercício subsequente, a perda no valor recuperável 

diminui, e essa diminuição puder ser relacionada objetivamente a um 
evento que ocorreu após o reconhecimento dessa perda (como melhora na 
classificação de crédito do devedor), a entidade reverte a perda reconhe-
cida anteriormente, seja diretamente ou pelo ajuste de conta de provisão.  
A reversão não resulta em valor contábil do ativo financeiro (líquido de 
qualquer conta de provisão) que exceda o valor contábil que seria conta-
bilizado caso a perda no valor recuperável não tivesse sido reconhecida.  
A entidade reconhece, imediatamente, o valor da reversão no resultado. 

 
Valor justo 
 
11.27 A entidade deve usar a seguinte hierarquia para estimar o va-

lor justo de ativo: (5) 
(a) a melhor evidência do valor justo é o preço cotado para ativo i-

dêntico (ou ativo similar) em mercado ativo. Este normalmente é o preço 
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corrente de compra; (5) 
(b) quando os preços cotados estão indisponíveis, o preço de contra-

to de venda fechado ou transação recente para ativo idêntico (ou ativo 
similar) em transação em bases usuais de mercado entre partes conhece-
doras e interessadas fornece evidência de valor justo. Contudo, esse preço 
pode não ser uma boa estimativa do valor justo se tiver ocorrido mudan-
ças significativas nas circunstâncias econômicas ou significativo período 
de tempo entre a data do contrato de venda fechado, ou da transação, e a 
data de mensuração. Se a entidade pode demonstrar que o preço da última 
transação não é uma boa estimativa do valor justo (por exemplo, porque 
reflete o valor que a entidade pode receber ou pagar em transação força-
da, liquidação involuntária ou venda por dificuldade), então esse preço é 
ajustado; (5) 

(c) se o mercado para o ativo não está ativo e quaisquer contratos de 
venda fechados ou as transações recentes envolvendo ativo idêntico (ou 
ativo similar) por si só não são uma boa estimativa de valor justo, a enti-
dade deve estimar o valor justo utilizando outra técnica de mensuração. O 
objetivo de usar uma técnica de avaliação é estimar qual seria o preço da 
transação na data da avaliação na troca entre partes não relacionadas, 
motivadas por considerações normais de negócios. (5) 

 
Outras seções desta norma fazem referência à orientação sobre valor 

justo dos itens 11.27 a 11.32, incluindo a Seção 9, a Seção 12, a Seção 14, 
a Seção 15, a Seção 16 – Propriedade para Investimento, a Seção 17 – 
Ativo Imobilizado e a Seção 28. (5) 

 
Técnica de avaliação 
 
11.28 As técnicas de avaliação incluem o uso de transações de mer-

cado recentes entre partes não relacionadas para ativo idêntico entre par-
tes capazes, dispostas e, se disponível, faz referência ao valor justo cor-
rente de outro ativo que é, essencialmente, o mesmo que o ativo sendo 
avaliado, análise de fluxo de caixa descontado e modelos de opções de 
preços. Se existe uma técnica de avaliação comumente usada por partici-
pantes do mercado para precificar o ativo, e esta técnica demonstrou que 
fornece estimativas confiáveis de preços obtidos em transações reais de 
mercado, a entidade usa essa técnica. 

 
11.29 O objetivo do uso de técnica de avaliação é estabelecer qual 

seria o preço da transação na data de mensuração na troca entre partes não 
relacionadas, motivada por considerações normais dos negócios. O valor 
justo é estimado com base nos resultados da técnica de avaliação, que faz 
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uso máximo das informações do mercado, e baseia-se o mínimo possível 
das informações determinadas pela entidade. Espera-se que a técnica de 
avaliação chegue a uma estimativa confiável do valor justo se: 

 
(a) ela reflete, razoavelmente, a forma como se espera que o mer-

cado avalie o ativo, e  
(b) as informações utilizadas na técnica de avaliação representam 

razoavelmente as expectativas do mercado e as medidas dos fatores de 
risco inerentes ao retorno ao ativo. 

 
Mercado não ativo: instrumentos patrimoniais 
 
11.30 O valor justo dos investimentos em ativos que não possuem preço 

de mercado cotado em mercado ativo é medido de forma confiável se: 
(a) a variabilidade no intervalo de estimativas razoáveis do valor 

justo não é significativa para aquele ativo; ou 
(b) as probabilidades das várias estimativas, dentro do intervalo, 

podem ser razoavelmente avaliadas e utilizadas ao estimar o valor justo. 
 
11.31 Existem muitas situações em que a variabilidade no intervalo 

de estimativas dos valores justos razoáveis dos ativos que não possuem 
preço de mercado cotado, provavelmente não é significativa.  Normal-
mente, é possível estimar o valor justo de ativo adquirido por entidade de 
parte não relacionada.  No entanto, se a amplitude das estimativas razoá-
veis do valor justo for significante e as probabilidades das várias estima-
tivas não puderem ser razoavelmente avaliadas, a entidade é impedida de 
avaliar o ativo com base no valor justo. 

 
11.32 Se a mensuração confiável do valor justo não for mais possí-

vel para o ativo mensurado com base no valor justo (ou não estiver dispo-
nível sem custo ou esforço excessivo quando essa isenção for aplicável 
(ver itens 11.14(c) e 12.8(b))), seu valor contábil, na última data em que o 
ativo foi mensurado de modo confiável, torna-se seu novo custo. A enti-
dade deve mensurar o ativo com base nesse valor de custo menos a redu-
ção no valor recuperável, até que uma mensuração confiável do valor 
justo se torne disponível (ou se torne disponível sem custo ou esforço 
excessivo quando essa isenção for fornecida). (5) 

 
Desreconhecimento (baixa) de ativo financeiro 
 
11.33 A entidade desreconhece (baixa) um ativo financeiro apenas 

quando:  
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(a) os direitos contratuais para os fluxos de caixa do ativo financei-
ro vençam ou sejam liquidados; ou 

(b) a entidade transfira para outra parte praticamente todos os ris-
cos e benefícios da propriedade do ativo financeiro; ou 

(c) a entidade, apesar de ter retido alguns riscos e benefícios rele-
vantes da propriedade, transferiu o controle do ativo para outra parte e a 
outra parte tem a capacidade prática de vender o ativo na íntegra para 
terceiros não relacionados, e é capaz de exercer essa capacidade unilate-
ralmente, sem precisar impor restrições adicionais à transferência. Nesse 
caso, a entidade deve: 

(i) desreconhecer o ativo; e 
(ii)  reconhecer separadamente quaisquer direitos e obrigações 

retidos ou criados na transferência. 
 
O valor contábil do ativo transferido é alocado entre os direitos ou as 

obrigações retidos e aqueles transferidos, com base em seu valor justo 
relativo na data da transferência. Direitos e obrigações recém criados são 
avaliados com base em seus valores justos naquela data. Qualquer dife-
rença entre a contraprestação recebida e o valor reconhecido e desreco-
nhecido segundo este item é reconhecida como resultado no período da 
transferência. 

 
11.34 Se a transferência não resultar em desreconhecimento porque 

a entidade reteve os riscos e os benefícios significativos da propriedade 
do ativo transferido, a entidade continua a reconhecer o ativo transferido 
na íntegra e reconhece um passivo financeiro para a contraprestação rece-
bida. O ativo e o passivo não são compensados. Nos períodos subsequen-
tes, a entidade reconhece qualquer rendimento no ativo transferido e 
qualquer despesa incorrida no passivo financeiro. 

 
11.35 Se o cedente fornecer garantias que não caixa (como instru-

mentos de dívida ou instrumentos patrimoniais) para o cessionário, a 
contabilização da garantia pelo cedente e pelo cessionário depende do 
cessionário ter o direito de vender ou recaucionar a garantia, e haver des-
cumprimento do contrato pelo cedente. O cedente e o cessionário contabi-
lizam a garantia da seguinte forma: 

 
(a) se o cessionário tem o direito, por contrato ou costume, de ven-

der ou recaucionar a garantia, o cedente reclassifica aquele ativo em seu 
balanço patrimonial (por exemplo, como ativo alugado, instrumentos 
patrimoniais caucionados ou recompra de recebível) separadamente dos 
outros ativos; 
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(b) se o cessionário vende a garantia caucionada, este reconhece os 
rendimentos da venda e um passivo avaliado com base no valor justo da 
sua obrigação de devolver a garantia; 

(c) se o cedente descumpre qualquer termo do contrato e não pos-
sui mais direito de resgatar a garantia, ele desreconhece a garantia e o 
cessionário reconhece a garantia como seu ativo inicialmente avaliado 
com base no valor justo ou, se a garantia já foi vendida, desreconhece sua 
obrigação de devolver a garantia; 

(d) exceto pelo estabelecido em (c), o cedente continua a manter a ga-
rantia como seu ativo e o cessionário não reconhece a garantia como ativo. 

 
Exemplo - transferência que se qualifica para desreconhecimento 
 
A entidade vende um conjunto de suas contas a receber para um 

banco por menos que seu valor nominal. A entidade continua a movimen-
tar as cobranças dos devedores em nome do banco, incluindo o envio de 
extratos mensais, e o banco paga à entidade honorários de mercado pela 
coleta dos recebíveis. A entidade é obrigada a remeter prontamente para o 
banco toda e qualquer quantia recebida, porém não possui nenhuma obri-
gação para com o banco em relação à demora ou inadimplência dos deve-
dores. Nesse caso, a entidade terá transferido ao banco praticamente todos 
os riscos e benefícios da propriedade dos recebíveis. Dessa forma, a entida-
de remove os recebíveis de seu balanço patrimonial (isto é, desreconhece-
os), e não demonstra responsabilidade em relação aos recursos recebidos do 
banco. A entidade identifica o prejuízo calculado como a diferença entre o 
valor contábil dos recebíveis no momento da venda e os recursos recebidos 
do banco. A entidade reconhece um passivo na medida em que recebeu 
fundos dos devedores, porém ainda não os remeteu ao banco. 

 
Exemplo - transferência que não se qualifica para desreconhecimento 
 
Os fatos são os mesmos que os do exemplo anterior, exceto que a 

entidade concordou em recomprar do banco qualquer recebível em rela-
ção ao qual o devedor está atrasado quanto ao principal ou aos juros por 
mais de 120 dias. Neste caso, a entidade reteve o risco de atraso no pa-
gamento ou inadimplência dos devedores – um risco relevante referente 
aos recebíveis. Dessa forma, a entidade não trata os recebíveis como já 
vendidos ao banco, e não os desreconhece. Em vez disso, a entidade trata 
os recursos do banco como empréstimos garantidos pelos recebíveis. A 
entidade continua a reconhecer os recebíveis como um ativo, até que 
sejam recebidos ou baixados como incobráveis. 
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Desreconhecimento de passivo financeiro 
 
11.36 A entidade desreconhece um passivo financeiro (ou parte do 

passivo financeiro) apenas quando ele é extinto – ou seja, quando a obri-
gação especificada no contrato é cumprida, cancelada ou expira. 

 
11.37 Se o tomador e o credor de empréstimo existente trocam ins-

trumentos financeiros em termos substancialmente diferentes, as entida-
des contabilizam a transação como extinção do passivo financeiro origi-
nal e o reconhecimento de novo passivo financeiro.  De maneira seme-
lhante, a entidade contabiliza uma modificação substancial dos termos de 
passivo financeiro existente ou parte deste (seja ou não atribuível a difi-
culdade financeira do devedor) como extinção do passivo financeiro ori-
ginal e o reconhecimento de novo passivo financeiro. 

 
11.38 A entidade reconhece, no resultado, qualquer diferença entre o 

valor contábil do passivo financeiro (ou parte do passivo financeiro) ex-
tinto ou transferido para outra parte, e a contraprestação paga, incluindo 
ativos financeiros que não caixa transferidos ou passivos assumidos. 

 
Divulgação 
 
11.39 As divulgações abaixo fazem referência às divulgações de 

passivos financeiros avaliados com base no valor justo, ajustados ao re-
sultado. Entidades que possuem apenas instrumentos financeiros básicos 
(e, assim, não aplicam a Seção 12), não têm quaisquer passivos financei-
ros avaliados com base no valor justo ajustados ao resultado, e, portanto, 
não precisam fornecer tais divulgações. 

 
Divulgação das práticas contábeis para instrumentos financeiros 
 
11.40 De acordo com o item 8.5, a entidade divulga, no “resumo das 

práticas contábeis significativas”, a base (ou bases) de mensuração usada 
para os instrumentos financeiros, e as outras práticas contábeis usadas 
para os instrumentos financeiros que são relevantes para a compreensão 
das demonstrações contábeis. 

 
Balanço patrimonial – categorias de ativos financeiros 
e passivos financeiros 
 
11.41 A entidade deve divulgar os valores contabilizados de cada 

uma das seguintes categorias de ativos financeiros e passivos financeiros, 
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na data de referência, pelo total, tanto no balanço patrimonial quanto nas 
notas explicativas: 

(a) ativos financeiros avaliados pelo valor justo com ajustes ao re-
sultado (item 11.14 (c)(i) e itens 12.8 e 12.9); 

(b) ativos financeiros avaliados pelo custo amortizado (item 11.14 (a)); 
(c) ativos financeiros que são instrumentos patrimoniais avaliados 

pelo custo menos redução ao valor recuperável (item 11.14(c)(ii) e itens 
12.8 e 12.9); 

(d) passivos financeiros avaliados pelo valor justo com ajustes ao 
resultado (itens 12.8 e 12.9); 

(e) passivos financeiros avaliados pelo custo amortizado (item 
11.14(a)); 

(f) empréstimos recebíveis avaliados pelo custo menos redução ao 
valor recuperável (item 11.14(b)). 

 
11.42 A entidade deve divulgar informação que permita que os usuá-

rios de suas demonstrações contábeis avaliem o significado de instrumen-
tos financeiros para sua posição financeira e desempenho. Por exemplo, 
para débito a longo prazo tal informação inclui, normalmente, os termos e 
condições do instrumento de dívida (tal como taxa de juros, vencimento, 
programação de reembolso e restrições que o instrumento de dívida im-
põe à entidade). 

 
11.43 Para todos os ativos financeiros e passivos financeiros avalia-

dos pelo valor justo, a entidade deve divulgar a base de determinação do 
valor justo, por exemplo, preço de mercado cotado em mercado ativo ou a 
técnica de avaliação. Quando uma técnica de avaliação é usada, a entida-
de deve divulgar as premissas aplicadas na determinação do valor justo 
para cada classe de ativos financeiros ou passivos financeiros. Por exem-
plo, se aplicável, a entidade divulga informação sobre as premissas relati-
vas a índices para pagamento antecipado, índices de perdas de crédito 
estimadas e taxas de juros ou taxas de desconto. 

 
11.44 Se a mensuração confiável do valor justo não estiver mais dis-

ponível, ou não estiver disponível sem custo ou esforço excessivo quando 
essa isenção for aplicável, para instrumento financeiro que de outro modo 
teria que ser mensurado pelo valor justo por meio do resultado, de acordo 
com esta norma, a entidade deve divulgar o valor contábil desses instru-
mentos financeiros e, se a isenção de custo ou esforço excessivo tiver sido 
utilizada, os motivos pelos quais a mensuração confiável do valor justo 
implicaria custo ou esforço excessivo. (5) 

 



 1720 

Desreconhecimento 
 
11.45 Se a entidade transfere ativos financeiros para outra parte em 

transação que não se qualifica para desreconhecimento (ver itens 11.33 a 
11.35), a entidade deve divulgar o seguinte para cada classe de tais ativos 
financeiros: 

(a) a natureza dos ativos; 
(b) a natureza dos riscos e benefícios de propriedade aos quais a 

entidade permanece exposta; 
(c) os valores contábeis dos ativos e de quaisquer passivos associa-

dos que a entidade continue a reconhecer. 
 
Garantia 
 
11.46 Quando a entidade penhora ativos financeiros como garantia 

para passivos ou passivos contingentes, deve divulgar o seguinte: 
(a) o valor contábil dos ativos financeiros penhorados como garantia; 
(b) os termos e condições relativos a esse penhor. 
 
Inadimplência e quebra de contrato de empréstimo a pagar 
 
11.47 Para empréstimo a pagar reconhecido na data do balanço, para 

o qual existe quebra de contrato ou inadimplência do principal, juros, 
fundo de amortização ou termos de resgate, que não foram sanados até 
aquela data, a entidade deve divulgar: 

(a) detalhes sobre aquela quebra ou inadimplência; 
(b) o valor contábil dos empréstimos a pagar correspondentes na 

data do balanço; 
(c) se a quebra de cláusulas ou inadimplência foi sanada, ou as 

cláusulas dos empréstimos a pagar foram renegociadas, antes das de-
monstrações contábeis terem sido autorizadas para emissão. 

 
Itens de receita, despesa, ganhos ou perdas 
 
11.48 A entidade deve divulgar os seguintes itens de receita, despe-

sa, ganhos ou perdas: 
(a) receita, despesa, ganhos ou perdas, incluindo mudanças no va-

lor justo, reconhecidos em: 
 

(i) ativos financeiros avaliados pelo valor justo por meio do re-
sultado; 
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(ii)  passivos financeiros avaliados pelo valor justo por meio do 
resultado; 

(iii)  ativos financeiros avaliados pelo custo amortizado; 
(iv) passivos financeiros avaliados pelo custo amortizado; 

 
(b) receita total de juros e despesa total de juros (calculadas usando o 

método de juros efetivos) para ativos financeiros ou passivos financeiros 
que não são avaliados pelo valor justo; 

(c) o valor de qualquer perda por redução no valor recuperável pa-
ra cada classe de ativo financeiro. 

 
Seção 12 

Outros Tópicos sobre Instrumentos Financeiros 
 
Alcance das seções 11 e 12 
 
12.1 A Seção 11 Instrumentos Financeiros Básicos e a Seção 12 Ou-

tros Tópicos sobre Instrumentos Financeiros juntas tratam do reconheci-
mento, desreconhecimento, mensuração e divulgação de instrumentos 
financeiros (ativos financeiros e passivos financeiros). A Seção 11 é apli-
cável a instrumentos financeiros básicos e é relevante a todas as entida-
des. A Seção 12 é aplicável a outros mais complexos instrumentos e tran-
sações financeiras. Se a entidade entra apenas em transações de instru-
mento financeiro básico, então a Seção 12 não é aplicável. Entretanto, 
mesmo entidades apenas com instrumentos financeiros básicos devem 
considerar o alcance da Seção 12 para se certificar que são isentas. 

 
Escolha de prática contábil 
 
12.2 A entidade deve escolher aplicar entre: 
(a) o conteúdo integral tanto da Seção 11 quanto da Seção 12; ou 
(b) os requerimentos de reconhecimento e mensuração dos instru-

mentos financeiros da NBC TG 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhe-
cimento e Mensuração e os requisitos de divulgação das Seções 11 e 12 
para contabilizar todos os seus instrumentos financeiros. A escolha pela 
entidade de (a) ou (b) é uma escolha de prática contábil. Os itens 10.8 a 
10.14 contêm requisitos para determinar quando uma mudança na prática 
contábil é apropriada, como tal mudança deve ser contabilizada e qual in-
formação deve ser divulgada sobre a mudança na prática contábil. 
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Alcance da seção 12 
 
12.3 A Seção 12 é aplicável a todos os instrumentos financeiros ex-

ceto os seguintes: 
(a) aqueles cobertos pela Seção 11; 
(b)  investimentos em controladas, coligadas e empreendimentos 

controlados em conjunto (joint ventures) que são contabilizados de acor-
do com a Seção 9 – Demonstrações Consolidadas e Separadas, Seção 14 
– Investimento em Controlada e em Coligada ou Seção 15 – Investimento 
em Empreendimento Controlado em Conjunto (Joint Venture); (5) 

(c) direitos e obrigações dos empregadores no âmbito dos planos 
de benefícios a empregados (ver Seção 28 – Benefícios a Empregados); 

(d) direitos no âmbito dos contratos de seguro, a não ser que o con-
trato de seguro possa resultar na perda para ambas as partes como resul-
tado de termos contratuais que não estão relacionados a: 

(i)  mudanças no risco segurado; 
(ii)  mudanças nas taxas de câmbio de moeda estrangeira; ou 
(iii)  inadimplência de uma das contrapartes; 

(e) instrumentos financeiros que satisfaçam a definição de patrimô-
nio líquido da própria entidade, incluindo o componente do patrimônio 
líquido de instrumentos financeiros compostos emitidos pela entidade 
(ver Seção 22 – Passivo e Patrimônio Líquido); (5) 

(f)  arrendamentos dentro do alcance da Seção 20 – Operações de Ar-
rendamento Mercantil. Consequentemente, a Seção 12 se aplica a arren-
damentos que possam resultar na perda para o arrendador ou para o ar-
rendatário como resultado de termos contratuais que não estão relaciona-
dos a: (5) 

(i) mudanças no preço do ativo arrendado; 
(ii) mudanças nas taxas de câmbio de moeda estrangeira; (5) 
(iii) mudanças em pagamentos de arrendamentos com base em 

taxas de juros de mercado variáveis; (5) 
(iv) inadimplência de uma das contrapartes; (5) 

(g) contratos para contraprestação contingente em combinação de 
contratos para contraprestação contingente em combinação de negócios 
(ver Seção 19 – Combinação de Negócios e Ágio por Expectativa de 
Rentabilidade Futura (Goodwill)). Essa exceção é aplicável apenas para o 
adquirente. 

(h) instrumentos financeiros, contratos e obrigações previstos em 
transações de pagamento baseadas em ações, aos quais se aplica a Seção 
26 – Pagamento Baseado em Ações; (5) 
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(i)  ativos de reembolso que são contabilizados de acordo com a Se-
ção 21 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes (ver 
item 21.9). (5) 

 
12.4  A maioria dos contratos para comprar ou vender item não fi-

nanceiro, tal como mercadoria, estoque ou ativos imobilizados são exclu-
ídos desta seção porque não são instrumentos financeiros. No entanto, 
esta seção é aplicável a todos os contratos que impõem riscos ao compra-
dor ou vendedor que não são típicos dos contratos de compra ou venda de 
ativos tangíveis. Por exemplo, esta seção é aplicável a contratos que po-
dem resultar em perda para o comprador ou vendedor como resultado de 
termos contratuais que não estão relacionados a mudanças no preço do 
item não financeiro, mudanças em taxas de câmbio de moeda estrangeira 
ou a inadimplência de uma das contrapartes. 

 
12.5 Em adição aos contratos descritos no item 12.4, esta seção é a-

plicável a contratos para compra ou venda de itens não financeiros se o 
contrato pode ser liquidado à vista pelo valor líquido, em espécie ou outro 
instrumento financeiro, ou pela troca de instrumentos financeiros, como 
se os contratos fossem instrumentos financeiros, com a seguinte exceção: 
contratos celebrados que continuam a ser realizados com o propósito de 
recebimento ou entrega de item não financeiro de acordo com as exigên-
cias esperadas pela entidade, pela aquisição, venda ou uso, não são ins-
trumentos financeiros para o propósito desta seção. 

 

Reconhecimento inicial de ativos e passivos financeiros 
 

12.6 A entidade reconhece um ativo financeiro ou um passivo finan-
ceiro apenas quando a entidade torna-se parte das disposições contratuais 
do instrumento. 

 

Mensuração inicial 
 

12.7 Quando um ativo financeiro ou um passivo financeiro é inici-
almente reconhecido, a entidade o avalia pelo seu valor justo, o qual é, 
normalmente, o preço da transação. 

 

Mensuração subsequente 
 

12.8 Ao final de cada período de referência, a entidade deve mensu-
rar todos os instrumentos financeiros dentro do alcance da Seção 12 pelo 
valor justo e deve reconhecer as mudanças no valor justo no resultado, 
exceto como a seguir: 
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(a) algumas mudanças no valor justo de instrumentos de hedge, em 
relação designada como hedge, devem ser reconhecidas em outros 
resultados abrangentes pelo item 12.23; 

(b) instrumentos patrimoniais que não são comercializados publica-
mente e cujos valores justos não podem, de outra maneira, ser mensura-
dos de forma confiável sem custo ou esforço excessivo, e contratos liga-
dos a tais instrumentos que, se exercidos, resultarão em entrega de tais 
instrumentos, devem ser mensurados pelo custo menos redução ao seu 
valor recuperável. (5) 

 

12.9 Se a mensuração confiável do valor justo não mais estiver dis-
ponível sem custo ou esforço excessivo para o instrumento patrimonial, 
ou contrato associado a esse instrumento que, se exercido, resultará na 
entrega desses instrumentos, que não é negociado publicamente, mas é 
mensurado pelo valor justo por meio do resultado, seu valor justo na úl-
tima data em que o instrumento foi mensurado de forma confiável sem 
custo ou esforço excessivo é tratado como custo do instrumento. A enti-
dade deve mensurar o instrumento com base nesse valor de custo menos 
reduções no valor recuperável, até que seja capaz de determinar a mensu-
ração confiável do valor justo sem custo ou esforço excessivo. (5) 

 

Valor justo 
 

12.10 A entidade aplica a orientação sobre valor justo dos itens 
11.27 a 11.32 para avaliações ao valor justo de acordo com esta seção, 
assim como, para avaliações ao valor justo de acordo com a Seção 11. 

 

12.11 O valor justo de passivo financeiro com vencimento à vista 
não é menor que o valor a ser pago à vista, descontado a partir da primei-
ra data em que o passivo financeiro teria a obrigatoriedade de ser pago. 

 

12.12 A entidade não inclui custos de transação na mensuração ini-
cial dos ativos e passivos financeiros que são subsequentemente avaliados 
ao valor justo. Se o pagamento por ativo é diferido, ou é financiado a uma 
taxa de juros que não é a taxa de mercado, a entidade avalia o ativo, inici-
almente, pelo valor presente dos pagamentos futuros descontado a uma 
taxa de juros de mercado. 

 
Redução ao valor recuperável de instrumentos financeiros 
avaliados com base no custo ou custo amortizado 
 

12.13 A entidade aplica a orientação sobre redução ao valor recupe-
rável de instrumento financeiro avaliado pelo custo nos itens 11.21 a 
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11.26 para instrumentos financeiros avaliados pelo custo menos redução 
ao valor recuperável de acordo com esta seção. 

 
Desreconhecimento de ativo financeiro ou passivo financeiro 
 
12.14 A entidade aplica os requisitos de desreconhecimento nos i-

tens 11.33 a 11.38 para ativos financeiros e passivos financeiros aos quais 
esta seção seja aplicável. 

 

Contabilidade de hedge – “hedge accounting” 
 

12.15 Se critérios específicos são atingidos, a entidade pode designar 
um relacionamento de cobertura entre um instrumento de hedge e um 
objeto de hedge de tal forma a se qualificar para aplicar a contabilidade 
de hedge que permite que o ganho ou a perda no instrumento de cobertura 
e no item coberto sejam reconhecidos em resultado ao mesmo tempo. 

 

12.16 Para se qualificar para a aplicação da contabilidade de hedge, 
a entidade deve estar em conformidade com todas as seguintes condições: 

a) a entidade designa e documenta o relacionamento de hedge de 
forma que o risco sendo coberto, o item objeto de hedge e o instrumento 
de hedge são claramente identificados e o risco no item coberto é o risco 
sendo coberto com o instrumento de cobertura; 

b) o risco coberto é um dos riscos especificados no item 12.17; 
c) o instrumento de hedge é como especificado no item 12.18; 
d) a entidade espera que o instrumento de hedge seja altamente efe-

tivo na compensação do risco coberto designado. A eficácia de um hedge 
é o grau em que alterações no valor justo ou nos fluxos de caixa do item 
objeto de hedge que são atribuíveis a um risco coberto são compensadas 
por alterações no valor justo ou fluxos de caixa do instrumento de hedge. 

 

12.17 Esta Norma permite a utilização de contabilidade de hedge 
apenas para: 

(a) risco de taxa de juros de instrumento de dívida avaliado pelo 
custo amortizado; 

(b) risco com taxa de câmbio ou risco de taxa de juros em com-
promisso firme ou transação de previsão altamente provável; 

(c) risco de preço de mercadoria da qual é titular ou em compro-
misso firme ou transação de previsão altamente provável para comprar ou 
vender mercadoria; 

(d) risco de taxa de câmbio em investimento líquido em operação 
no exterior. 
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O risco de taxa de câmbio de instrumento de dívida, avaliado pelo 
custo amortizado, não está na lista acima porque a aplicação da contabili-
dade de hedge não teria efeito significativo nas demonstrações contábeis. 
Contas, títulos e empréstimos a receber e a pagar são normalmente avalia-
dos pelo custo amortizado (ver item 11.(d)). Isso inclui contas a pagar de-
nominadas em moeda estrangeira. O item 30.10 exige que qualquer mu-
dança no valor contabilizado da conta a pagar, por causa da mudança na 
taxa de câmbio, seja reconhecida no resultado. Portanto, ambas as mudan-
ças, no valor justo do instrumento de hedge (swap cambial com cupons), e 
a mudança no valor contabilizado da conta a pagar, relativa à mudança na 
taxa de câmbio, seriam reconhecidas no resultado e devem compensar um 
ao outro exceto no que tange à diferença entre a taxa spot (pela qual o pas-
sivo é avaliado) e a taxa de juro futura (pela qual o swap é avaliado). 

 

12.18 Esta Norma permite a aplicação da contabilidade de hedge apenas 
se o instrumento de hedge tem todos os seguintes termos e condições: 

(a) ser swap de taxa de juros, swap de moeda estrangeira, contrato 
de câmbio a termo ou contrato de commodity a termo, que se espera seja 
altamente efetivo em termos de compensação de risco identificado no 
item 12.17, o qual é apontado como sendo risco coberto; 

(b) envolve uma parte externa à entidade que está reportando (i.e., 
externa ao grupo econômico, segmento ou entidade individual que está 
apresentando suas demonstrações contábeis); 

(c) seu valor nominal é igual ao valor designado do principal ou 
valor nominal do item coberto; 

(d) tem data de vencimento específica não posterior: 
(i) ao vencimento do instrumento financeiro sendo coberto; 
(ii)  à liquidação esperada do compromisso de compra ou venda 

da commodity; ou 
(iii)  à ocorrência da transação de câmbio ou com mercadoria 

sendo coberta e cuja previsão de ocorrência era altamente provável; 
(e) não ter nenhum pagamento antecipado, término antecipado ou 

características de prorrogação. 
 

Hedge de risco de taxa fixa de instrumento financeiro reconheci-
do ou risco de preço de mercado de mercadoria possuída 
 

12.19 Se as condições no item 12.16 são atingidas e o risco coberto é 
a exposição a risco de taxa fixa de juros de instrumento de dívida avalia-
do pelo custo amortizado ou o risco de preço da mercadoria da qual é 
titular, a entidade deve: 

(a) reconhecer o instrumento de hedge como ativo ou passivo e a 
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mudança no valor justo do instrumento de hedge no resultado; e 
(b) reconhecer a mudança no valor justo do item objeto de hedge 

em relação ao risco coberto no resultado e como um ajuste ao valor con-
tábil do item objeto de hedge. 

 

12.20 Se o risco protegido é o risco de taxa fixa de juros de instru-
mento de dívida avaliado pelo custo amortizado, a entidade deve reco-
nhecer as liquidações periódicas líquidas à vista no swap de taxa de juros, 
que é o instrumento de hedge, no resultado dos períodos em que são de-
vidos os pagamentos líquidos. 

 

12.21 A entidade deve descontinuar a aplicação da contabilidade de 
hedge especificada no item 12.19 se: 

(a) o instrumento de hedge expirar ou for vendido ou rescindido; 
(b) o hedge já não satisfaz as condições para a aplicação da conta-

bilidade de hedge especificadas no item 12.16; ou 
(c) a entidade revoga a designação. 
 

12.22 Se a aplicação da contabilidade de hedge for descontinuada e 
o item objeto de hedge é um ativo ou passivo escriturado pelo custo a-
mortizado que não foi desreconhecido, quaisquer ganhos ou perdas reco-
nhecidas como ajustes ao valor contabilizado do item objeto de hedge são 
amortizados no resultado usando o método de juros efetivos sobre a vida 
útil remanescente do instrumento de hedge. 

 

Hedge de risco de taxa de juro variável de instrumento financei-
ro reconhecido, o risco cambial ou risco de preço da mercadoria 
em compromisso firme ou transação prevista altamente provável 
ou investimento líquido em operação no exterior  
 

12.23 Se as condições no item 12.16 forem atingidas e o risco coberto é: 
(a) o risco de taxa de juros variável em instrumento de dívida ava-

liado pelo custo amortizado; 
(b) o risco de taxa de câmbio em compromisso firme ou transação 

de previsão altamente provável; 
(c) o risco de preço da mercadoria em compromisso firme ou tran-

sação de previsão altamente provável; ou 
(d) o risco de taxa de câmbio em investimento líquido em operação 

no exterior; 
 
a entidade que deve reconhecer, em outros resultados abrangentes, a parte 
da variação do valor justo do instrumento de hedge que foi efetivo (eficaz) 
na compensação da mudança no valor justo ou fluxos de caixa esperados do 
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item objeto de hedge. A entidade deve reconhecer no resultado em cada 
período qualquer excesso (em valor absoluto) da mudança acumulada no 
valor justo do instrumento de hedge sobre a mudança acumulada no valor 
justo dos fluxos de caixa esperados desde o início da cobertura (hedge) 
(também chamado de ineficácia do hedge). O ganho ou a perda do instru-
mento de hedge reconhecido em outros resultados abrangentes deve ser 
reclassificado para o resultado quando o item objeto de hedge é reconheci-
do no resultado, de acordo com os requisitos do item 12.25. Contudo, o 
valor acumulado de quaisquer diferenças de variação cambial que se refe-
rem à cobertura de investimento líquido em operação no exterior reconhe-
cida em outros resultados abrangentes não deve ser reclassificado para o 
resultado na alienação parcial da operação no exterior. (5) 

 

12.24 Se o risco protegido é o risco da taxa de juros variável em ins-
trumento de dívida avaliado pelo custo amortizado, a entidade deve reco-
nhecer no resultado, subsequentemente, as liquidações periódicas, líqui-
das, em numerário, do swap de taxa de juros que é o instrumento de hed-
ge, nos períodos em que os pagamentos líquidos são devidos. 

 

12.25 A entidade descontinua prospectivamente a aplicação da con-
tabilidade de hedge especificada no item 12.23 se: (5) 

(a) o instrumento de hedge expirar ou for vendido ou rescindido; 
(b) o hedge não mais atende as condições para a aplicação da con-

tabilidade de hedge especificadas no item 12.16; ou 
(c) em um hedge de uma transação prevista, a transação prevista 

não é mais altamente provável; ou 
(d) a entidade revoga a designação. 
 

Se não é mais esperado que a transação prevista aconteça ou se o instru-
mento de dívida coberto mensurado pelo custo amortizado é desreconhe-
cido, qualquer resultado (ganho ou perda), no instrumento de hedge que 
foi reconhecido em outros resultados abrangentes, deve ser reclassificado 
para o resultado. (5) 

 

Divulgação 
 

12.26 A entidade que aplica esta seção faz todas as divulgações exigidas 
na Seção 11, incorporando naquelas divulgações, instrumentos financeiros que 
estão dentro do alcance desta seção, assim como aqueles dentro do alcance da 
Seção 11. Além disso, se a entidade utilizar a aplicação da contabilidade de 
hedge ela faz divulgações adicionais requeridas nos itens 12.27 a 12.29. 
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12.27 A entidade divulga separadamente para os hedges de cada um 
dos quatro tipos de riscos descritos no item 12.16: 

(a) descrição do hedge; 
(b) descrição dos instrumentos financeiros designados como ins-

trumentos de hedge e seus valores justos na data de referência; 
(c) natureza dos riscos sendo cobertos, incluindo descrição do item 

objeto de hedge. 
 

12.28 Se a entidade aplica a contabilidade de hedge para a cobertura 
de risco de taxa fixa de juros ou risco de preço de uma commodity por ela 
mantida (itens 12.19 a 12.22), deve divulgar: 

(a) o valor da alteração no valor justo do instrumento de hedge re-
conhecido no resultado; 

(b) o valor da alteração no valor justo do item objeto de hedge re-
conhecido no resultado. 

 

12.29 Se a entidade aplica a contabilidade de hedge para a cobertura 
de risco de taxa de juros variável, risco cambial, risco de preço de com-
modity em compromisso firme ou transação de previsão altamente prová-
vel, ou investimento líquido em operação no exterior (itens 12.23 a 
12.25), divulga: 

(a) os períodos em que se espera que os fluxos de caixa ocorram e 
quando é esperado que afetem o resultado; 

(b) descrição de qualquer transação prevista para a qual foi aplica-
da a contabilidade de hedge anteriormente, mas que não é mais esperado 
que ocorra; 

(c) o valor da mudança no valor justo do instrumento de hedge que foi 
reconhecido em outros resultados abrangentes durante o período (item 12.23); 

(d) o valor que foi reclassificado para o resultado do período (itens 
12.23 e 12.25); (5) 

(e) o valor de qualquer excesso da mudança acumulada no valor 
justo do instrumento de hedge sobre a mudança acumulada no valor justo 
dos fluxos de caixa esperados que foi reconhecido no resultado para o 
período (item 12.23). (5) 

 

Seção 13 
Estoques 

 

Alcance desta seção 
 

13.1 Esta seção determina as práticas para o reconhecimento e men-
suração de estoques.  
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Estoques são ativos: 
(a) mantidos para venda no curso normal dos negócios; 
(b) no processo de produção para venda; ou 
(c) na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos no 

processo de produção ou na prestação de serviços. 
 
13.2 Esta seção é aplicável a todos os estoques, exceto: 
(a) trabalho em execução decorrente de contratos de construção, 

incluindo contratos de serviço diretamente relacionados (ver Seção 23 
Receitas); 

(b) instrumentos financeiros (ver Seção 11 Instrumentos Financei-
ros Básicos e Seção 12 Outros Tópicos sobre Instrumentos Financeiros); 

(c) ativos biológicos relativos à atividade agrícola e produção agrí-
cola à época da colheita (ver Seção 34 Atividades Especializadas). 

 
13.3 Esta seção não é aplicável a mensuração de estoques mantidos 

por: 
(a) produtores de produtos agrícolas e florestais, produto agrícola 

após a colheita, e minerais e produtos minerais, na medida em que eles 
são avaliados pelo valor justo menos despesas para vender por meio do 
resultado; ou 

(b) corretores de produtos e revendedores que avaliam seus esto-
ques pelo valor justo menos despesas para vender por meio do resultado. 

 

Mensuração de estoques 
 

13.4 A entidade avalia estoques pelo menor valor entre o custo e o 
preço de venda estimado diminuído dos custos para completar a produção 
e despesas de venda. 

 

Custo de estoques 
 

13.5 A entidade inclui no custo de estoques todos os custos de com-
pra, custos de transformação e outros custos incorridos para trazer os 
estoques para sua localização e condição atuais. 

 
Custos de aquisição 
 
13.6 Os custos de aquisição de estoques abrangem o preço de com-

pra, tributos de importação e outros tributos (com exceção daqueles pos-
teriormente recuperáveis pela entidade), transporte, manuseio e outros 
custos diretamente atribuíveis à aquisição de bens acabados, materiais e 
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serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens similares são 
deduzidos na determinação dos custos de compra. 

 
13.7 A entidade pode adquirir estoques em condições de pagamento 

em data futura. Em alguns casos o acordo contém, efetivamente, elemento 
financeiro não declarado, por exemplo, uma diferença entre o preço de 
compra para termos normais de crédito e o valor para pagamento em data 
futura. Nesses casos, a diferença é reconhecida como despesa com juros 
durante o período do financiamento e não somada ao custo dos estoques. 

 

Custos de transformação 
 

13.8 Os custos de transformação de estoques incluem custos direta-
mente relacionados às unidades de produção, tal como mão de obra dire-
ta. Eles também incluem a alocação sistemática de custos indiretos de 
produção, fixos e variáveis, que são incorridos na conversão de materiais 
em bens acabados. Custos indiretos fixos de produção são aqueles custos 
indiretos de produção que permanecem relativamente constantes apesar 
do volume de produção, tal como depreciação e manutenção de instala-
ções e equipamentos de fábrica, e o custo de gerenciamento e administra-
ção de fábrica. Custos indiretos variáveis de produção são aqueles custos 
indiretos de produção que variam diretamente, ou quase diretamente, com 
o volume de produção, tais como materiais indiretos, algumas vezes e-
nergia etc. 

 
Alocação dos custos indiretos de produção 
 

13.9 A entidade deve alocar os custos indiretos fixos de produção 
para os custos de transformação com base na capacidade normal das ins-
talações de produção. A capacidade normal é a produção que se pretende 
atingir durante uma quantidade de períodos ou épocas, sob circunstâncias 
normais, levando em consideração a perda de capacidade resultante de 
manutenção planejada. O nível real de produção pode ser usado se ele se 
aproxima da capacidade normal. A quantidade de custos indiretos fixos 
alocados a cada unidade de produção não é aumentada como consequên-
cia de baixa produção ou fábrica ociosa. Custos indiretos não alocados 
são reconhecidos como despesa no período em que são incorridas. Em 
períodos de produção anormalmente alta, a quantidade de custos indiretos 
fixos alocados a cada unidade de produção é diminuída de tal forma que 
os estoques não sejam avaliados acima do custo. Custos indiretos de pro-
dução variável são alocados a cada unidade de produção com base no uso 
real das instalações de produção. 
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Produtos conjuntos e subprodutos 
 
13.10 Um processo de produção pode resultar em mais do que um 

produto sendo produzido simultaneamente. Esse é o caso, por exemplo, 
quando produtos conjuntos são produzidos ou quando existe um produto 
principal e um subproduto. Quando os custos das matérias-primas ou 
transformação de cada produto não são identificáveis separadamente, a 
entidade deve alocá-los entre os produtos em base racional e consistente. 
A alocação pode ser baseada, por exemplo, no valor relativo de venda de 
cada produto, tanto no estágio no processo de produção, quando os produ-
tos se tornam identificáveis separadamente, ou ao final da produção. A 
maior parte dos subprodutos, por sua natureza, é imaterial, não relevante. 
Quando esse é o caso, a entidade os deve avaliar pelo preço de venda 
menos custos para completar a produção e despesas de vender, e deduzir 
esse valor do custo do produto principal. Como resultado, o valor contábil 
do produto principal não é materialmente diferente de seu custo. 

 
Outros custos incluídos em estoques 
 
13.11 A entidade deve incluir outros custos no custo de estoques a-

penas até o ponto em que eles são incorridos para colocar os estoques no 
seu local e condição atuais. 

 
13.12 O item 12.19(b) prevê que, em algumas circunstâncias, a mu-

dança no valor justo do instrumento objeto de hedge no hedge de risco de 
taxa de juros fixa ou risco de preço de uma commodity mantida, ajusta o 
valor contábil da commodity. 

 
Custos excluídos dos estoques 
 
13.13 Exemplos de custos excluídos do custo de estoques e reconhe-

cidos como despesas no período em que são incorridos são: 
(a) quantidade anormal de material, mão de obra ou outros custos 

de produção desperdiçados; 
(b) custos de estocagem, a menos que aqueles custos sejam necessários 

durante o processo de produção, antes de estágio de produção mais avançado; 
(c) despesas indiretas administrativas que não contribuem para co-

locar os estoques até sua localização e condição atuais; 
(d) despesas de venda. 
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Custos de estoques de prestador de serviços 
 
13.14 Na medida em que os prestadores de serviço tenham estoques 

de serviços sendo executados, eles os avaliam pelos custos de sua produ-
ção. Esses custos consistem, primariamente, de mão de obra e outros custos 
de pessoal diretamente envolvidos na prestação do serviço, incluindo pes-
soal de supervisão e custos indiretos atribuíveis. Mão de obra e outras des-
pesas relativas a vendas, e pessoal administrativo geral não são incluídos, 
sendo reconhecidos como despesas no período no qual ocorrem. 

 
O custo de estoques de prestador de serviço não inclui margens de 

lucro ou gastos indiretos não atribuíveis, que muitas vezes são consigna-
dos nos preços cobrados pelos prestadores de serviço. 

 
Custo de produção agrícola colhida proveniente de ativos 
biológicos 
 
13.15 A Seção 34 requer que os estoques abrangendo produção agrí-

cola que a entidade colhe de seus ativos biológicos devem ser avaliados 
no reconhecimento inicial pelo valor justo menos despesas estimadas para 
vender no ponto de colheita. Isso se torna o custo dos estoques naquela 
data para aplicação desta seção. 

 
Técnicas para avaliar custo, tal como custo-padrão, método 
de varejo e preço de compra mais recente 
 
13.16 A entidade pode usar técnicas tais como método de custo-

padrão, método de varejo ou preço de compra mais recente para a mensu-
ração do custo de estoques se o resultado se aproxima do custo. Custos-
padrão levam em consideração níveis normais de consumo de materiais e 
suprimentos, mão de obra, eficiência e capacidade de utilização. Eles são 
revisados regularmente e, se necessário, corrigidos à luz das condições 
atuais. O método de varejo mensura custo por meio da redução do valor 
de venda do inventário pela percentagem apropriada da margem bruta. 

 
Métodos de avaliação do custo 
 
13.17 A entidade deve avaliar o custo de estoques de itens que não 

são comumente intercambiáveis, e bens ou serviços produzidos e segre-
gados por projetos específicos pelo uso de identificação específica de 
seus custos individuais. 
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13.18 A entidade deve avaliar o custo de estoques, outros além da-
queles já tratados no item 13.17, usando o primeiro a entrar, o primeiro a 
sair (PEPS ou FIFO), ou o método do custo médio ponderado. A entidade 
utiliza o mesmo método de avaliação do custo para todos os estoques que 
tenham natureza e uso similar para a entidade. Para estoques com nature-
za ou uso diferente, métodos de custo diferentes podem ser justificados. O 
método último a entrar, primeiro a sair (UEPS ou LIFO) não é permitido 
por esta Norma. 

 
Redução ao valor recuperável de estoques 
 
13.19 Os itens 27.2 a 27.4 exigem que a entidade analise ao final de ca-

da exercício/período se alguns estoques necessitam ser reduzidos ao seu valor 
recuperável, por exemplo, o valor contábil não é totalmente recuperado (isto 
é, por causa de dano, obsolescência ou preços de venda em declínio). Se um 
item (ou grupo de itens) de estoques necessita ser reduzido ao valor recupe-
rável, aqueles itens exigem que a entidade avalie o inventário pelo seu preço 
de venda menos custos para completar a produção e vender, e reconhecer a 
perda por redução ao valor recuperável. Aqueles itens também exigem a 
reversão da redução anterior em algumas circunstâncias. 

 
Reconhecimento como despesa 
 
13.20 Quando estoques são vendidos, a entidade reconhece o valor 

contábil desses estoques como despesa no período no qual a receita rela-
cionada é reconhecida. 

 
13.21 Alguns estoques podem ser alocados a outras contas de ativos, 

por exemplo, inventário usado como componente de ativo imobilizado de 
construção própria. Estoques alocados a outro ativo dessa forma são con-
tabilizados, subsequentemente, de acordo com a seção apropriada desta 
Norma para aquele tipo de ativo. 

 
Divulgação 
 
13.22 A entidade deve divulgar o seguinte: 
(a) as práticas contábeis adotadas ao avaliar estoques, incluindo o 

método de custo utilizado; 
(b) o valor contábil total de estoques e o detalhe das categorias de 

estoques apropriadas à entidade; 
(c) o valor de estoques reconhecidos como despesa durante o período; 
(d) perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas ou rever-
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tida para o resultado, de acordo com a Seção 27; 
(e) o valor contábil total de estoques dados como garantia de passivos. 
 

Seção 14 
Investimento em Controlada e em Coligada 

 

Alcance desta seção 
 

14.1 Esta seção é aplicável para a contabilização de investimentos 
em operações de entidades coligadas nas demonstrações contábeis conso-
lidadas e nas demonstrações contábeis de investidor que não é o principal 
investidor, mas que tem investimento em uma ou mais coligadas. O item 
9.26 estabelece as exigências para contabilização de operações em enti-
dades coligadas nas demonstrações contábeis separadas. Aplica-se tam-
bém à situação de balanço individual com investimentos em controladas, 
enquanto a legislação brasileira obrigar à avaliação desses investimentos 
pelo método da equivalência patrimonial e à divulgação de tais demons-
trações individuais. Dessa forma, aplica-se a essas controladas, no balan-
ço individual, tudo o que nesta seção se refere a investimento em coliga-
da, a não ser quando disposto em contrário. Ver também a Interpretação 
Técnica ITG 09 – Demonstrações Contábeis Individuais, Demonstrações 
Separadas, Demonstrações Consolidadas e Aplicação do Método de E-
quivalência Patrimonial emitida pelo CFC. Essa Interpretação comple-
menta diversos aspectos não abordados nesta Norma, principalmente os 
relativos a investimento em controlada. 

 
Definição de entidade coligada 
 
14.2 Coligada é a entidade, incluindo a entidade não constituída na 

forma de uma sociedade, sobre a qual o investidor tem influência signifi-
cativa e que não é nem controlada nem investimento em empreendimento 
controlado em conjunto. 

 
14.3 Influência significativa é o poder de participar nas decisões da 

política financeira e operacional da entidade coligada, mas não é controle 
ou controle conjunto sobre aquelas políticas. 

(a) se o investidor detém, direta ou indiretamente (por exemplo, 
por meio de controladas), 20% ou mais do poder de voto da entidade 
coligada, presume-se que o investidor tem influência significativa, a me-
nos que possa ser claramente demonstrado não ser esse o caso; 

(b) inversamente, se o investidor detém, direta ou indiretamente, 
(por exemplo, por meio de controladas), menos de 20% do poder de voto 
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de uma entidade coligada, é presumido que o investidor não tenha influ-
ência significativa, a menos que tal influência possa ser claramente de-
monstrada; 

(c) a propriedade de parte substancial ou majoritária por parte de 
outro investidor não impede um investidor de ter influência significativa. 

 

Mensuração - escolha da prática contábil 
 

14.4 O investidor deve contabilizar todos os seus investimentos em 
entidades coligadas usando uma das seguintes opções, quando a legisla-
ção societária brasileira vier a permitir outras alternativas que não a (b) a 
seguir: 

(a) o método do custo descrito no item 14.5; 
(b) o método da equivalência patrimonial descrito no item 14.8; 
(c) o método do valor justo descrito no item 14.9. 
 

Método do custo 
 

14.5 O investidor avalia seus investimentos em entidades coligadas, 
com exceção daqueles para os quais existe cotação de preço publicada 
(ver item 14.7), pelo custo menos quaisquer perdas acumuladas por redu-
ção ao valor recuperável, reconhecidas de acordo com a Seção 27. 

 

14.6 O investidor deve reconhecer dividendos ou distribuições de lu-
cro, e outras distribuições recebidas do investimento, como receita, sem 
considerar se as distribuições são de lucros acumulados da entidade coli-
gada, ocorridas antes ou depois da data de aquisição. 

 

14.7 O investidor deve avaliar seus investimentos em entidades coli-
gadas, para os quais existe cotação de preço publicada, usando o método 
do valor justo (ver item 14.9). 

 

Método da equivalência patrimonial 
 

14.8 Sob o método da equivalência patrimonial, o investimento 
em patrimônio é reconhecido, inicialmente, pelo preço da transação 
(incluindo os custos da transação), e é ajustado subsequentemente para 
refletir a participação do investidor no resultado e em outros resulta-
dos abrangentes da entidade coligada. 

 
Distribuição e outros ajustes ao valor contábil. Distribuições rece-

bidas da entidade coligada reduzem o valor contábil do investimento. 
Ajustes no valor contábil também podem ser necessários como conse-
quência de mudanças no patrimônio líquido da entidade coligada decor-
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rentes de itens de outros resultados abrangentes. 
 

Direitos potenciais de votação. Embora os direitos potenciais de vo-
tação sejam considerados ao decidir se existe influência significativa, o 
investidor avalia sua participação no resultado da entidade coligada e sua 
participação nas mudanças no patrimônio líquido da entidade coligada 
com base na participação atual. As avaliações não devem refletir o possí-
vel exercício ou conversão de direitos de voto potenciais. 

 

Ágio por expectativa de rentabilidade futura implícito e ajustes do 
valor justo. Na aquisição de investimento em entidade coligada, o inves-
tidor deve contabilizar qualquer diferença (tanto positiva como negativa) 
entre o custo de aquisição e a sua participação nos valores justos dos 
ativos líquidos identificáveis da entidade coligada, de acordo com os itens 
19.22 e 19.24. O investidor deve ajustar sua participação no resultado da 
entidade coligada após a aquisição, para contabilizar a depreciação ou 
amortização adicional dos ativos depreciáveis ou amortizáveis (incluindo 
ágio), com base no excesso de seus valores justos sobre seus valores con-
tábeis à época em que o investimento foi adquirido. 

 

Redução ao valor recuperável. Se existe indicação de que um inves-
timento em uma coligada pode ser reduzido ao seu valor recuperável, o 
investidor testa todo o valor contábil do investimento para redução ao 
valor recuperável de acordo com a Seção 27 como um ativo único. Qual-
quer ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) incluído co-
mo parte do valor contábil do investimento na coligada não é testado 
separadamente para redução ao valor recuperável, mas sim como parte do 
teste de redução ao valor recuperável do investimento como um todo. 

 

Transação do investidor com coligadas. Se o investimento na coli-
gada é contabilizado usando o método da equivalência patrimonial, o 
investidor elimina lucros e prejuízos não realizados, resultantes de transa-
ções da coligada para o investidor e deste para a coligada, na medida da 
participação do investidor na coligada. Prejuízos não realizados em tais 
transações podem fornecer evidência da necessidade de redução ao valor 
recuperável do ativo transferido. 

 

Data das demonstrações contábeis da entidade coligada. Ao aplicar 
o método da equivalência patrimonial, o investidor deve utilizar as de-
monstrações contábeis da coligada a partir da mesma data que as demons-
trações contábeis do investidor, a menos que seja impraticável fazê-lo. 

 

Se isso for inviável, o investidor deve utilizar as mais recentes de-
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monstrações contábeis disponíveis da entidade associada, com os ajustes 
efetuados para os efeitos de quaisquer transações ou acontecimentos sig-
nificativos ocorridos entre os finais dos períodos contábeis, obedecido o 
limite máximo de 60 dias. 

 
Práticas contábeis da coligada. Se a coligada usa práticas contábeis 

que diferem daquelas do investidor, o investidor deve ajustar as demons-
trações contábeis da coligada para refletir as práticas contábeis do inves-
tidor para efeitos da aplicação do método da equivalência patrimonial, a 
menos que seja impraticável fazê-lo. 

 
Perdas que excedam o valor contábil do investimento. Se a partici-

pação de um investidor nas perdas de coligada for igual ou exceder o 
valor contábil de seu investimento na coligada, o investidor deve descon-
tinuar o reconhecimento de sua participação em perdas adicionais. Após a 
participação do investidor ser reduzida a zero, o investidor deve reconhe-
cer as perdas adicionais como provisão (ver Seção 21 Provisões, Passivos 
Contingentes e Ativos Contingentes), apenas na medida em que o investi-
dor tenha incorrido em obrigações legais ou não formalizadas (construti-
vas) ou tenha efetuado pagamentos em nome da coligada. Se a coligada 
subsequentemente reporta lucros, o investidor deve retomar o reconheci-
mento de sua participação daqueles lucros apenas depois que sua partici-
pação dos lucros for igual à participação das perdas não reconhecidas. 

 
Descontinuidade do método de equivalência patrimonial. O investi-

dor deve deixar de utilizar o método de equivalência patrimonial a partir 
da data em que deixe de ter a influência significativa: 

(a) se a coligada se tornar uma controlada ou um empreendimento 
controlado em conjunto, o investidor deve remensurar sua participação 
societária ao valor justo anteriormente detida e reconhecer o ganho ou a 
perda resultante, se houver, no resultado; 

(b) se o investidor deixa de ter influência significativa sobre uma 
coligada como resultado de uma baixa total ou parcial, ele deve desreco-
nhecer aquela entidade coligada e reconhecer, no resultado, a diferença 
entre, por um lado, a soma dos proventos recebidos mais o valor justo de 
qualquer participação residual e, do outro, o valor contábil do investimen-
to na coligada na data em que deixa de ter a influência significativa. Pos-
teriormente, o investidor deve contabilizar qualquer participação residual 
usando, como base, as Seções 11 Instrumentos Financeiros Básicos e 12 
Outros Tópicos sobre Instrumentos Financeiros, conforme apropriado; 

(c) se o investidor deixa de ter influência significativa por razões 
outras que não seja a alienação parcial de seu investimento, o investidor 
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deve considerar o valor contábil do investimento nessa data como a nova 
base de custo e deve contabilizar o investimento com base nas Seções 11 
e 12, conforme for apropriado. 

 
Transação do investidor com controladas ou entre controladas. Se o 

investimento em controlada é contabilizado usando o método da equiva-
lência patrimonial, o investidor elimina todos os resultados não realizados 
resultantes de transações da controlada para o investidor e deste para a 
controlada, bem como entre controladas. Prejuízos não realizados em tais 
transações podem fornecer evidência da necessidade de redução ao valor 
recuperável do ativo transferido. O resultado não realizado é integralmen-
te diminuído do resultado da equivalência patrimonial sobre a controlada 
quando esse resultado não realizado estiver no patrimônio líquido da 
controlada. Na transação da controladora para controlada, todo o resulta-
do é diferido na controladora para realização quando da venda do ativo 
para terceiros. 

 
Método do valor justo 
 
14.9  Quando o investimento em coligada é inicialmente reconheci-

do, o investidor deve mensurá-lo pelo preço da transação. O preço da 
transação exclui os custos da transação. 

 
14.10  A cada data das demonstrações contábeis, o investidor deve 

avaliar seus investimentos em coligadas pelo valor justo, com alterações 
no valor justo reconhecidas no resultado, usando a orientação sobre valor 
justo nos itens 11.27 a 11.32. O investidor usando o método de valor justo 
deve usar o método do custo para qualquer investimento em coligada para 
a qual é inviável avaliar o valor justo de forma confiável sem custo ou 
esforço indevido. 

 
Apresentação das demonstrações contábeis 
 
14.11 O investidor deve classificar investimentos em coligadas co-

mo ativo não circulante. 
 
Divulgação 
 
14.12 O investidor em coligada deve divulgar o seguinte: 
(a) sua prática contábil para investimentos em coligadas; 
(b) o valor contábil dos investimentos em coligadas (ver item 

4.2(i)); 



 1740 

(c) o valor justo dos investimentos em coligadas contabilizados pe-
lo método da equivalência patrimonial para os quais exista cotação de 
preço publicada. 

 
14.13 Para investimentos em coligadas contabilizados pelo método 

do custo, o investidor deve divulgar o valor dos dividendos ou outras 
distribuições reconhecidas como receita. 

 
14.14 Para investimentos em coligadas contabilizados pelo método 

da equivalência patrimonial, o investidor deve divulgar, separadamente, 
sua participação no resultado de tais entidades e sua participação em 
quaisquer operações descontinuadas dessas entidades. 

 
14.15 Para investimentos em coligadas contabilizados pelo método 

do valor justo, o investidor deve fazer as divulgações exigidas nos itens 
11.41 a 11.44. Se o investidor aplicar a isenção do custo ou esforço ex-
cessivo do item 14.10 para quaisquer coligadas, ele deve divulgar os mo-
tivos pelos quais a mensuração ao valor justo implicaria custo ou esforço 
excessivo e o valor contábil dos investimentos em coligadas contabilizado 
de acordo com o método de custo. (5) 

 

Seção 15 
Investimento em Empreendimento Controlado em Conjunto  

(Joint Venture) 
 

Alcance desta seção 
 

15.1 Esta seção é aplicável à contabilização de empreendimentos 
controlados em conjunto nas demonstrações contábeis consolidadas e nas 
demonstrações contábeis do investidor que não é o controlador, mas que 
tem participação em um ou mais empreendimentos controlados em con-
junto (joint venture). O item 9.26 estabelece as exigências para a contabi-
lização da participação de empreendedor em empreendimento controlado 
em conjunto em demonstrações separadas. 

 

Definição de empreendimento controlado em conjunto 
 

15.2 Controle conjunto é o compartilhamento contratualmente acordado 
para controle de atividade econômica, e só existe quando as decisões estraté-
gicas, financeiras e operacionais relacionadas com a atividade exigem a a-
provação unânime dos que partilham o controle (empreendedores). 
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15.3 O empreendimento controlado em conjunto é um acordo con-
tratual por meio do qual duas ou mais partes empreendem uma atividade 
econômica que está sujeita a controle conjunto. Empreendimentos contro-
lados em conjunto podem assumir a forma de operações, ativos ou enti-
dades controlados em conjunto. 

 
Operação controlada em conjunto 
 
15.4 A operação de alguns empreendimentos controlados em con-

junto envolve a utilização dos ativos e outros recursos dos empreendedo-
res em vez da criação de corporação, sociedade ou outra entidade, ou 
estrutura financeira que é separada dos próprios empreendedores. Cada 
empreendedor utiliza os seus próprios ativos imobilizados e os seus pró-
prios inventários. Também incorre em suas próprias despesas e passivos e 
obtém o seu próprio financiamento, que representam as suas próprias 
obrigações. As atividades de empreendimento controlado em conjunto 
podem ser executadas pelos empregados do empreendedor junto com as 
atividades similares do empreendedor. O acordo de empreendimento 
controlado em conjunto normalmente fornece a forma pela qual a receita 
da venda do produto conjunto, e quaisquer despesas feitas em comum, 
são partilhadas entre os empreendedores. 

 
15.5 Com relação a suas participações em operações controladas em 

conjunto, o empreendedor deve reconhecer nas suas demonstrações con-
tábeis: 

(a) os ativos que controla e os passivos em que incorre; e 
(b) as despesas em que incorre e sua participação na receita que 

ganha pela venda dos bens ou serviços do empreendimento controlado em 
conjunto. 

 
Ativo controlado em conjunto 
 
15.6 Alguns empreendimentos controlados em conjunto envolvem o 

controle conjunto e, muitas vezes, a propriedade conjunta, pelos empre-
endedores, de um ou mais ativos contribuídos para o empreendimento 
controlado em conjunto, ou adquiridos com esse fim, e dedicado aos pro-
pósitos do empreendimento controlado em conjunto. 

 
15.7 Com relação a seus interesses em ativo controlado em conjunto, 

o empreendedor reconhece em suas demonstrações contábeis: 
(a) sua participação nos ativos controlados em conjunto, classifica-

dos de acordo com a natureza dos ativos; 
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(b) quaisquer passivos em que tenha incorrido; 
(c) sua participação em quaisquer passivos incorridos em conjunto 

com os outros empreendedores em relação ao empreendimento controla-
do em conjunto; 

(d) quaisquer receitas pela venda ou utilização da sua participação 
na produção do empreendimento controlado em conjunto, juntamente 
com sua participação em quaisquer despesas incorridas pelo empreendi-
mento controlado em conjunto; e 

(e) quaisquer despesas que tenha incorrido com relação à sua parti-
cipação no empreendimento controlado em conjunto. 

 

Entidade controlada em conjunto 
 

15.8 A entidade controlada em conjunto é um empreendimento con-
trolado em conjunto que envolve o estabelecimento de corporação, socie-
dade ou outra entidade na qual cada empreendedor tem participação. A 
entidade opera da mesma forma que outras entidades, com a exceção de 
que um acordo contratual entre os empreendedores (venturers) estabelece 
o controle conjunto sobre a atividade econômica da entidade. 

 

Mensuração - escolha de política contábil 
 

15.9 O empreendedor deve contabilizar todas as suas participações 
em entidades controladas em conjunto usando uma das seguintes opções, 
considerando a legislação vigente: 

(a) o método do custo do item 15.10;  
(b) o método de equivalência patrimonial do item 15.13; 
(c) o método do valor justo do item 15.14. 
 

Método do custo 
 

15.10 O empreendedor deve avaliar seus investimentos em entidades 
controladas em conjunto, outras além daquelas para as quais existe cota-
ção de preço publicada (ver item 15.12), pelo custo menos quaisquer 
perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, reconhecidas de 
acordo com a Seção 27 Redução ao Valor Recuperável de Ativos. 

 

15.11 O investidor reconhece as distribuições recebidas do investi-
mento como receita, sem considerar se as distribuições são de lucros ou 
prejuízos acumulados da entidade controlada em conjunto ocorridas antes 
ou depois da data de aquisição. 
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15.12 O empreendedor deve avaliar seus investimentos em entidades 
controladas em conjunto, para os quais existe cotação de preço publicada, 
usando o método do valor justo (ver item 15.14). 

 

Método da equivalência patrimonial 
 
15.13 O empreendedor deve avaliar seus investimentos em entidades 

controladas em conjunto pelo método da equivalência patrimonial usando 
os procedimentos do item 14.8 (substituindo “controle conjunto” onde 
aquele item se refere a ”influência significativa”). 

 

Método do valor justo 
 

15.14 Quando o investimento em entidade controlada em conjunto é 
inicialmente reconhecido, o empreendedor deve mensurá-lo pelo preço da 
operação. O preço da operação exclui os custos da transação. 

 

15.15 A cada data das demonstrações contábeis, o empreendedor 
deve avaliar seus investimentos em entidades controladas em conjunto 
pelo valor justo, com as alterações do valor justo reconhecidas no resulta-
do, usando a orientação sobre valor justo nos itens 11.27 a 11.32. O em-
preendedor que usa o método do valor justo deve usar o método do custo 
para qualquer investimento em entidade controlada em conjunto para o 
qual é inviável avaliar o valor justo de maneira confiável sem custo ou 
esforço excessivos. 

 

Transação entre empreendedor e empreendimento 
controlado em conjunto 
 

15.16 Quando o empreendedor contribui ou vende ativos para em-
preendimento controlado em conjunto, o reconhecimento de qualquer 
parte de lucro ou prejuízo advindo da transação deve refletir a substância 
da transação. Enquanto os ativos estiverem retidos pelo empreendimento 
controlado em conjunto, e desde que o empreendedor tenha transferido os 
riscos e benefícios significativos da propriedade, o empreendedor deve 
reconhecer apenas aquela parte do lucro ou prejuízo que é atribuível à 
participação dos outros empreendedores. O empreendedor deve reconhe-
cer o valor total de qualquer prejuízo quando a contribuição ou a venda 
apresentar evidência de perda por redução ao valor recuperável. 

 

15.17 Quando o empreendedor compra ativos de empreendimento 
controlado em conjunto, não deve reconhecer sua participação nos lucros 
da transação do empreendimento controlado em conjunto até que revenda 
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os ativos para uma parte independente. O empreendedor deve reconhecer 
sua participação nos prejuízos resultantes dessas transações, da mesma 
forma que nos lucros, exceto que os prejuízos devem ser reconhecidos 
imediatamente quando representam perda por redução ao valor recuperável. 

 

Investidor sem controle conjunto 
 

15.18 O investidor em empreendimento controlado em conjunto que 
não tem controle conjunto contabiliza o investimento de acordo com a 
Seção 11 ou, se tiver influência significativa no empreendimento contro-
lado em conjunto, de acordo com a Seção 14 Investimento em Controlada 
e Coligada. 

 

Divulgação 
 

15.19 O investidor em empreendimento controlado em conjunto de-
ve divulgar: 

(a) a política contábil que utiliza para reconhecimento de suas par-
ticipações nas entidades controladas em conjunto; 

(b) o valor contábil dos investimentos em entidades controladas em 
conjunto (ver item 4.2(k)); 

(c) o valor justo dos investimentos em entidades controladas em 
conjunto contabilizado com a utilização do método da equivalência pa-
trimonial para os quais existam cotações de preço publicadas; 

(d) o valor total de seus compromissos relacionados a empreendi-
mentos controlados em conjunto, incluindo sua participação nos com-
promissos financeiros em que tenha incorrido em conjunto com outros 
empreendedores, assim como sua participação nos compromissos finan-
ceiros dos próprios empreendimentos controlados em conjunto. 

 
15.20 Para entidades controladas em conjunto, contabilizadas de a-

cordo com o método da equivalência patrimonial, o empreendedor deve, 
também, fazer as divulgações exigidas pelo item 14.14 para investimentos 
pelo método da equivalência patrimonial. 

 
15.21 Para entidades controladas em conjunto, contabilizadas de a-

cordo com o método do valor justo, o empreendedor deve fazer as divul-
gações exigidas pelos itens 11.41 a 11.44. Se o investidor de empreendi-
mento controlado em conjunto aplicar a isenção de custo ou esforço ex-
cessivo do item 15.15 para qualquer entidade controlada em conjunto, ele 
deve divulgar os motivos pelos quais a mensuração ao valor justo impli-
caria custo ou esforço excessivo e o valor contábil dos investimentos em 
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entidades controladas em conjunto contabilizadas de acordo com o méto-
do de custo. (5) 

 

Seção 16 
Propriedade para Investimento 

 

Alcance desta seção 
 

16.1  Esta seção aplica-se à contabilização de investimentos em ter-
renos ou edificações que estejam de acordo com a definição de proprie-
dade para investimento no item 16.2 e de algumas participações imobiliá-
rias por parte de arrendatário de arrendamento mercantil operacional (ver 
item 16.3) que seja tratado como propriedade para investimento. Apenas 
a propriedade para investimento, cujo valor justo possa ser avaliado de 
forma confiável, sem custo ou esforço excessivos e de forma contínua, é 
contabilizada de acordo com esta seção pelo valor justo por meio do re-
sultado. Todas as demais propriedades para investimento são contabiliza-
das como ativo imobilizado utilizando o método do custo menos depreci-
ação e menos redução ao valor recuperável (Seção 17 Ativo Imobilizado) 
e permanecem dentro da abrangência da Seção 17, a menos que mensura-
ção confiável de valor justo se torne disponível e que se espere que o 
valor justo seja confiavelmente e continuamente avaliado. 

 

Definição e reconhecimento inicial de propriedade 
para investimento 
 

16.2  Propriedade para investimento é a propriedade (terra ou edifí-
cio, ou parte de edifício, ou ambos) mantida pelo proprietário ou pelo 
arrendatário em arrendamento mercantil financeiro para auferir aluguéis 
ou para valorização do capital, ou para ambas, e não para: 

(a) utilização na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou 
por propósitos administrativos; ou 

(b) venda no curso normal dos negócios. 
 

16.3  A propriedade para investimento que é mantida por locatário 
por força de arrendamento mercantil operacional pode ser classificada e 
contabilizada como propriedade para investimento utilizando esta seção 
se, e apenas se, a propriedade satisfizer a definição de propriedade para 
investimento e o arrendatário puder avaliar seu valor justo de maneira 
contínua, sem custo ou esforço excessivos. Essa alternativa de classifica-
ção deve ser analisada individualmente para cada propriedade. 
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16.4  Propriedade de utilização mista deve ser separada entre propri-
edade para investimento e ativo imobilizado. Entretanto, se o valor justo 
do componente de propriedade para investimento não puder ser avaliado 
de forma confiável, sem custo ou esforço excessivos, toda a propriedade é 
contabilizada como ativo imobilizado de acordo com a Seção 17. 

 

Mensuração no reconhecimento inicial 
 

16.5  No reconhecimento inicial, a entidade avalia a propriedade para 
investimento pelo seu custo. O custo de propriedade para investimento 
comprada abrange seu preço de compra e quaisquer custos diretamente 
imputáveis, tais como honorários legais e de corretagem, tributos de trans-
missão imobiliária e outros custos de transação. Se o pagamento for diferi-
do além das condições normais de crédito, o custo é o valor presente de 
todos os pagamentos futuros. A entidade determina o custo de propriedade 
para investimento por ela construída de acordo com os itens 17.10 a 17.14. 

 

16.6  O custo inicial da propriedade para investimento mantida em 
arrendamento e classificada como propriedade para investimento é o 
prescrito para arrendamento financeiro pelo item 20.9, mesmo que o ar-
rendamento fosse, de outra forma, classificado como arrendamento ope-
racional se estivesse na abrangência da Seção 20 Operações de Arrenda-
mento Mercantil. Em outras palavras, o ativo deve ser reconhecido pelo 
menor valor entre o valor justo da propriedade e o valor presente dos 
pagamentos mínimos do arrendamento. Montante equivalente deve ser 
reconhecido como passivo, de acordo com o item 20.9. 

 
Mensuração após o reconhecimento inicial 
 

16.7  A propriedade para investimento, cujo valor justo pode ser ava-
liado de forma confiável, sem custo ou esforço excessivos, é avaliada 
pelo valor justo a cada balanço com as alterações no valor justo reconhe-
cidas no resultado. Se a participação em propriedade mantida em arren-
damento é classificada como propriedade para investimento, o item con-
tabilizado pelo valor justo é aquele interesse e não o da propriedade sub-
jacente. Os itens 11.27 a 11.32 dão orientação na determinação do valor 
justo. A entidade contabiliza todas as outras propriedades para investi-
mento como ativo imobilizado usando o método do custo menos depreci-
ação e menos redução ao valor recuperável da Seção 17. 
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Transferência 
 

16.8  Se a mensuração confiável do valor justo não está mais dispo-
nível sem custo ou esforço excessivos para um item de propriedade para 
investimento avaliada pelo método do valor justo, a entidade contabiliza 
aquele item, posteriormente, como ativo imobilizado, de acordo com a 
Seção 17 até que a mensuração confiável de valor justo esteja disponível. 
O valor contábil da propriedade para investimento naquela data se torna 
seu custo, de acordo com a Seção 17. O item 16.10(e)(iii) exige divulga-
ção dessa mudança. É uma mudança de circunstâncias e não uma mudan-
ça na política contábil. 

 

16.9  Além do que é exigido pelo item 16.8, a entidade transfere a 
propriedade para, ou de, propriedade para investimento apenas quando a 
propriedade afinal satisfizer, ou deixar de satisfazer, a definição de pro-
priedade para investimento. 

 
Divulgação 
  
16.10 A entidade divulga, para todas as propriedades para investi-

mento contabilizadas pelo valor justo reconhecidos no resultado do perío-
do, o que se segue (item 16.7): 

(a) os métodos e pressupostos significativos aplicados na determi-
nação do valor justo da propriedade para investimento; 

(b) à medida que o valor justo da propriedade para investimento 
(como avaliado ou divulgado nas demonstrações contábeis) é baseado em 
avaliação por avaliador independente que possua uma qualificação profis-
sional reconhecida e relevante e tem experiência recente na localização e 
classe de propriedade para investimento a ser avaliada. Se não houver tal 
avaliação, aquele fato deve ser divulgado; 

(c) a existência e as quantidades de restrições na realização da pro-
priedade para investimento ou a remessa de rendimentos e valores de 
alienação; 

(d) obrigações contratuais para comprar, construir ou desenvolver 
propriedade para investimento ou para consertos, manutenção ou melho-
ramento; 

(e) conciliação entre as quantias escrituradas da propriedade para 
investimento no começo e no fim do período mostrando separadamente: 

 
(i) adições, divulgando separadamente aquelas adições resul-

tantes de aquisições por meio de combinações de negócios; 
(ii)  ganhos líquidos de ajustes de valor justo; 
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(iii)  transferências para e de propriedade para investimento men-
suradas ao custo menos depreciação acumulada e redução ao valor 
recuperável (ver item 16.8); (5) 

(iv) transferências de e para estoques e propriedade ocupada pe-
lo proprietário; 

(v) outras alterações. 
 

Essa conciliação não precisa ser apresentada para períodos anteriores. 
 

16.11 De acordo com a Seção 20, o proprietário de propriedade para 
investimento deve efetuar as divulgações, como arrendador, dos contratos 
que tenha de arrendamento mercantil. A entidade que possui propriedade 
para investimento sob contrato de arrendamento financeiro ou arrenda-
mento operacional deve efetuar as divulgações, como arrendatário, dos 
contratos que tenha de arrendamento mercantil financeiro, e como arren-
dador, dos contratos que tenha de arrendamento operacional. 

 

Seção 17 
Ativo Imobilizado 

 

Alcance desta seção 
 

17.1 Esta seção se refere à contabilidade para ativo imobilizado e pa-
ra propriedade para investimento cujo valor justo não pode ser mensurado 
de maneira confiável sem custo ou esforço excessivos. A Seção 16 Pro-
priedade para Investimento trata da propriedade para investimento cujo 
valor justo pode ser mensurado de maneira confiável sem custo ou esfor-
ço excessivos. 

 

17.2 Ativos imobilizados são ativos tangíveis que: 
(a) são mantidos para uso na produção ou fornecimento de bens ou 

serviços, para aluguel a terceiros ou para fins administrativos; e 
(b) que se espera sejam utilizados durante mais do que um período. 
 

17.3 Ativos imobilizados não incluem: 
(a) ativos biológicos relacionados com a atividade agrícola (ver a 

Seção 34 Atividades Especializadas); ou 
(b) direitos e reservas minerais, tais como petróleo, gás natural e 

recursos não regenerativos similares. 
 

Reconhecimento 
 

17.4 Ao determinar o reconhecimento ou não de item de ativo imo-
bilizado, a entidade deve aplicar os critérios de reconhecimento presentes 
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no item 2.27. Portanto, a entidade deve reconhecer o custo de item de 
ativo imobilizado como ativo se, e apenas se: 

(a) for provável que futuros benefícios econômicos associados ao 
item fluirão para a entidade; e 

(b) o custo do item puder ser mensurado de maneira confiável. 
 
17.5 Itens como peças de reposição, equipamentos de reserva e e-

quipamentos de serviço devem ser reconhecidos de acordo com esta se-
ção quando atendem à definição de imobilizado. Caso contrário, tais itens 
devem ser classificados como estoque. (5) 

 
17.6 Partes de alguns itens do ativo imobilizado podem requerer 

substituição em intervalos regulares (por exemplo, o teto de edifício). Se 
se espera que a parte substituta acrescente benefícios futuros à entidade, 
esta deve adicionar ao valor contábil do item de ativo imobilizado o custo 
de substituição da parte de tal item. O valor contábil das partes que são 
substituídas é baixado de acordo com os itens 17.27 a 17.30 independen-
temente de se as partes substituídas tiverem sido depreciadas separada-
mente. Se não for praticável para a entidade determinar o valor contábil 
da parte substituída, ela pode usar o custo da substituição como indicação 
de qual era o custo da parte substituída na época em que foi adquirida ou 
construída. O item 17.16 dispõe que, caso as partes principais de item do 
ativo imobilizado tenham padrões de consumo de benefícios econômicos 
significativamente diferentes, a entidade deve alocar o custo inicial do 
ativo para suas partes principais e depreciar cada parte separadamente ao 
longo de sua vida útil. (5) 

 
17.7 Uma condição para continuar operando um item do ativo imo-

bilizado (por exemplo, ônibus) pode ser a realização de importantes ins-
peções regulares em busca de falhas, independentemente de as partes 
desse item serem ou não substituídas. Quando cada inspeção importante é 
efetuada, seu custo é reconhecido no valor contábil do item do ativo imo-
bilizado como substituição caso os critérios de reconhecimento sejam 
atendidos. Qualquer valor contábil do custo remanescente da inspeção 
anterior (distinta das peças físicas) é baixado. Isso é feito independente-
mente de o custo da inspeção relevante anterior ter sido identificado na 
transação em que o item foi adquirido ou construído. Caso necessário, o 
custo estimado de futura inspeção semelhante pode ser utilizado como 
indicação de qual foi o custo do componente de inspeção existente quan-
do o item foi adquirido ou construído. 
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17.8 Os terrenos e os edifícios são ativos separáveis e a entidade de-
ve contabilizá-los separadamente, mesmo quando eles são adquiridos em 
conjunto. 

 

Mensuração na data do reconhecimento 
 

17.9 A entidade deve mensurar um item do ativo imobilizado no re-
conhecimento inicial pelo seu custo. 

 

Elementos do custo 
 

17.10 O custo de item do ativo imobilizado compreende todos os se-
guintes custos: 

(a) seu preço de compra, incluindo taxas legais e de corretagem, 
tributos de importação e tributos de compra não recuperáveis, depois de 
deduzidos os descontos comerciais e abatimentos; 

(b) quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no 
local e em condição necessária para que seja capaz de funcionar da ma-
neira pretendida pela administração. Esses custos podem incluir os custos 
de elaboração do local, frete e manuseio inicial, montagem e instalação e 
teste de funcionalidade; 

(c) a estimativa inicial dos custos de desmontagem e remoção do 
item e de restauração da área na qual o item está localizado, a obrigação 
que a entidade incorre quando o item é adquirido ou como consequência 
de ter utilizado o item durante determinado período para finalidades que 
não a produção de estoques durante esse período. 

 

17.11 Os custos a seguir não são custos de item do ativo imobiliza-
do, e a entidade deve reconhecê-los como despesa quando eles forem 
incorridos: 

(a) custos de abertura de nova instalação; 
(b) custos de introdução de novo produto ou serviço (incluindo os 

custos de propaganda e atividades promocionais); 
(c) custos de administração dos negócios em novo local ou com 

nova classe de clientes (incluindo custos de treinamento); 
(d) custos administrativos e outros custos indiretos; 
(e) custos de empréstimos (ver Seção 25 Custos de Empréstimos). 
 

17.12 As receitas e as respectivas despesas de operações eventuais 
ao longo da construção ou desenvolvimento de item de ativo imobilizado 
são reconhecidas no resultado caso essas operações não sejam necessárias 
para colocar o item no seu local pretendido e em condições de operação. 
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Mensuração do custo 
 

17.13 O custo de item do ativo imobilizado é o equivalente ao preço 
à vista na data do reconhecimento. Se o pagamento é postergado para 
além dos termos normais de transação a prazo, o custo é o valor presente 
de todos os pagamentos futuros. 

 

Troca de ativos 
 

17.14 Um item do ativo imobilizado pode ser adquirido por meio de 
troca de ativo monetário ou de ativos não monetários, ou combinação de 
ativos monetários e não monetários. A entidade deve mensurar o custo do 
ativo adquirido pelo valor justo a não ser que (a) a transação de troca não 
tenha natureza comercial ou (b) ambos os valores justos, o valor justo do 
ativo recebido e o valor justo do ativo cedido, não possam ser mensurados 
de forma confiável. Nesse caso, o custo do ativo é mensurado pelo valor 
contábil do ativo cedido. 

 

Mensuração após o reconhecimento inicial 
 

17.15 A entidade deve escolher, como sua política contábil, o méto-
do de custo descrito no item 17.15A ou o método de reavaliação, se per-
mitido por lei, descrito no item 17.15B e deve aplicar essa política a toda 
classe do imobilizado. A entidade deve aplicar o método de custo a pro-
priedades para investimento cujo valor justo não pode ser mensurado de 
modo confiável sem custo ou esforço excessivo. A entidade deve reco-
nhecer os custos de serviço de manutenção de item do imobilizado no 
resultado do período em que os custos são incorridos. (5) 

 

Método de custo 
 

17.15A A entidade deve mensurar os itens do ativo imobilizado, após o 
reconhecimento inicial, pelo custo menos depreciação acumulada e quaisquer 
perdas por redução ao valor recuperável de ativos acumuladas. (5) 

 
Método de reavaliação 
 

17.15B A entidade, se permitido por lei, deve mensurar um item do 
imobilizado cujo valor justo possa ser mensurado de forma confiável ao 
valor reavaliado, sendo seu valor justo na data da reavaliação menos 
qualquer depreciação acumulada subsequente e perdas acumuladas 
subsequentes por redução ao valor recuperável. As reavaliações devem 
ser feitas com regularidade suficiente para garantir que o valor contábil 
não difira significativamente daquele que seria determinado utilizando o 
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valor justo no final do período. Os itens 11.27 a 11.32 fornecem 
orientação sobre como determinar o valor justo. Se um item do 
imobilizado for reavaliado, toda a classe do imobilizado à qual pertence o 
ativo deve ser reavaliada. (5) 

 
17.15C Se o valor contábil do ativo aumentar como resultado da 

reavaliação, o aumento deve ser reconhecido em outros resultados 
abrangentes e acumulados no patrimônio líquido, sob a rubrica de ganho 
de reavaliação.  Entretanto, o aumento deve ser reconhecido no resultado 
até o limite em que corresponder à reversão de perda decorrente de 
reavaliação do mesmo ativo anteriormente reconhecida no resultado. (5) 

 
17.15D Se o valor contábil do ativo diminuir como resultado da 

reavaliação, a redução deve ser reconhecida no resultado. Entretanto, a 
redução deve ser reconhecida em outros resultados abrangentes, de 
acordo com qualquer saldo credor existente no ganho de reavaliação 
desse ativo, até o limite do saldo. A redução reconhecida em outros 
resultados abrangentes reduz o valor acumulado no patrimônio líquido 
sob a rubrica ganho de reavaliação. (5) 

 

Depreciação 
 

17.16 Caso as partes principais de item do ativo imobilizado tenham 
padrões de consumo de benefícios econômicos significativamente dife-
rentes, a entidade deve alocar o custo inicial do ativo para suas partes 
principais e depreciar cada parte separadamente ao longo de sua vida útil. 
Outros ativos devem ser depreciados ao longo de sua vida útil como um 
único ativo. Com algumas exceções, tais como as pedreiras e os locais 
utilizados como aterros, os terrenos têm vida útil ilimitada e, portanto, 
não são depreciados. 

 

17.17 A despesa de depreciação de cada período deve ser reconheci-
da no resultado, a não ser que outra seção desta Norma exija que o custo 
seja reconhecido como parte do custo de ativo.  Por exemplo, a deprecia-
ção dos ativos imobilizados da produção é incluída no custo dos estoques 
(ver Seção 13 Estoques). 

 
Valor depreciável e período de depreciação 
 
17.18 A entidade deve alocar o valor depreciável de ativo em base 

sistemática ao longo da sua vida útil. 
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17.19 Fatores como, por exemplo, mudança na maneira como o ati-
vo é utilizado, desgaste e quebra relevante inesperada, progresso tecnoló-
gico e mudanças nos preços de mercado podem indicar que o valor resi-
dual ou a vida útil do ativo mudou desde a data de divulgação anual mais 
recente. Se tais indicações estiverem presentes, a entidade deve revisar 
suas estimavas anteriores e, caso as expectativas atuais divirjam, corrigir 
o valor residual, o método de depreciação ou a vida útil. A entidade deve 
contabilizar a mudança no valor residual, no método de depreciação ou na 
vida útil como mudança de estimativa contábil, em conformidade com os 
itens 10.15 a 10.18. 

 
17.20 A depreciação do ativo se inicia quando o ativo está disponí-

vel para uso, isto é, quando está no local e em condição necessária para 
funcionar da maneira pretendida pela administração. A depreciação do 
ativo termina quando o ativo é baixado. A depreciação não termina quan-
do o ativo se torna ocioso ou quando é retirado do uso produtivo, a não 
ser que o ativo esteja totalmente depreciado. Entretanto, sob os métodos 
de depreciação pelo uso, a despesa de depreciação pode ser zero quando 
não existe produção. 

 
17.21 Na determinação da vida útil de ativo, a entidade deve consi-

derar todos os seguintes fatores: 
(a) uso esperado do ativo. O uso é avaliado com base na capacida-

de esperada do ativo ou na produção física; 
(b) desgaste e quebra física esperada, que depende de fatores ope-

racionais, como, por exemplo, o número de turnos para os quais o ativo é 
utilizado, programas de reparo e manutenção e o cuidado e a manutenção 
do ativo enquanto estiver ocioso; 

(c) obsolescência técnica ou comercial proveniente de mudanças 
ou melhorias na produção, ou de mudança na demanda do mercado para o 
produto ou serviço resultante do ativo; 

(d) limites legais ou semelhantes no uso do ativo, tais como as da-
tas de término dos arrendamentos mercantis relacionados. 

 
Método de depreciação 
 
17.22 A entidade deve escolher o método de depreciação que reflita 

o padrão pelo qual se espera consumir os benefícios econômicos futuros 
do ativo. Os possíveis métodos de depreciação incluem o método da linha 
reta, o método dos saldos decrescentes e método baseado no uso, tal co-
mo o método das unidades produzidas. 
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17.23 Se existir indicação de que tenha ocorrido mudança relevante 
desde a última data de divulgação anual nos padrões pelos quais a entida-
de espera consumir os benefícios econômicos futuros do ativo, a entidade 
deve revisar seu método atual de depreciação e, caso as expectativas atu-
ais divirjam, mudar o método de depreciação para refletir o novo padrão. 
A entidade deve contabilizar tal mudança como mudança de estimativa 
contábil, em conformidade com os itens 10.15 a 10.18. 

 
Redução ao valor recuperável 
 
Reconhecimento e mensuração de redução ao valor recuperável 
 
17.24 Em cada data de divulgação, a entidade deve aplicar a Seção 27 

Redução ao Valor Recuperável de Ativos para determinar se um item ou 
um grupo de itens do ativo imobilizado está desvalorizado e, nesse caso, 
como reconhecer e mensurar a perda pela redução ao valor recuperável do 
ativo. Tal seção explica como e quando a entidade revisa os valores contá-
beis dos seus ativos, como ela determina o valor recuperável de ativo, e 
quando a mesma reconhece ou reverte uma perda por desvalorização. 

 
Indenização para redução ao valor recuperável 
 
17.25 A entidade deve incluir no resultado as indenizações de tercei-

ros para os itens do ativo imobilizado que sofram desvalorização, que 
sejam perdidos ou abandonados, apenas quando essas indenizações se 
tornarem recebíveis. 

 
Ativo imobilizado mantido para venda 
 
17.26 O item 27.9(f) especifica que um plano para alienar um ativo 

antes da data previamente esperada é um indicador de desvalorização que 
requer que se calcule o valor recuperável do ativo com objetivo de se 
verificar se o ativo está desvalorizado. 

 
Baixa 
 
17.27 A entidade deve baixar um item do ativo imobilizado: 
(a) por ocasião de sua alienação; ou 
(b) quando não existir expectativa de benefícios econômicos futu-

ros pelo seu uso ou alienação. 
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17.28 A entidade deve reconhecer no resultado o ganho ou a perda 
na baixa de item de ativo imobilizado quando o item é baixado (a não ser 
que a Seção 20 Operações de Arrendamento Mercantil exija de outra 
forma na ocasião da venda e leaseback pelo vendedor junto ao compra-
dor). A entidade não deve classificar tal ganho como receita. 

 
17.29 Ao determinar a data de alienação de item, a entidade deve a-

plicar os critérios da Seção 23 Receitas para reconhecimento da receita 
proveniente da venda de bens. A Seção 20 se aplica à alienação por venda 
e leaseback pelo vendedor junto ao comprador. 

 
17.30 A entidade deve determinar o ganho ou a perda proveniente da 

baixa de item do ativo imobilizado pela diferença entre o valor de venda 
líquido, se houver, e o valor contábil do item. 

 
Divulgação 
 
17.31 A entidade deve divulgar, para cada classe de ativo imobilizado 

que foi considerado apropriado, em conformidade com o item 4.11(a) e, 
separadamente, para propriedades para investimento reconhecidas pelo custo 
menos depreciação acumulada e perda por redução ao valor recuperável: (5) 

(a) as bases de mensuração utilizadas para determinação do valor 
contábil bruto; 

(b) os métodos de depreciação utilizados; 
(c) as vidas úteis ou as taxas de depreciação utilizadas; 
(d) o valor contábil bruto e a depreciação acumulada (somadas às 

perdas acumuladas por redução ao valor recuperável de ativos) no início e 
no final do período de divulgação; 

(e) a conciliação do valor contábil no início e no final do período 
de divulgação, demonstrando separadamente: 

(i) adições; 
(ii)  baixas; 
(iii)  aquisições por meio de combinação de negócios; 
(iv) aumentos ou reduções resultantes de reavaliações previstas 

nos itens 17.15B a 17.15D e de perdas por redução ao valor recupe-
rável, reconhecidas ou revertidas em outros resultados abrangentes, 
de acordo com a Seção 27; (5) 

(v) transferências para propriedade para investimento, caso 
mensuração confiável de valor justo se torne disponível (ver item 
16.8); (5) 

(vi) perdas por redução ao valor recuperável de ativos reconhecidas 
ou revertidas no resultado em conformidade com a Seção 27; (5) 
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(vii)  Depreciações; (5) 
(viii)  outras alterações. (5) 

 
Essa conciliação não precisa ser apresentada para os períodos anteriores. 
 
17.32 A entidade também deve divulgar: 
(a) a existência e os valores contábeis dos ativos imobilizados para 

os quais a entidade tenha titularidade restrita ou que foram dados em ga- 
rantia para passivos. 

(b) os valores dos compromissos contratuais para aquisição de ati-
vo imobilizado 

(c) se a entidade tiver propriedade para investimento cujo valor 
justo não puder ser mensurado de forma confiável sem custo ou esforço 
excessivo, ela deve divulgar esse fato e os motivos pelos quais a mensu-
ração ao valor justo implicaria custo ou esforço excessivo para esses itens 
de propriedade para investimento. (5) 

 

17.33 Se itens do imobilizado forem reconhecidos pelos valores 
reavaliados, deve ser divulgado o seguinte: (5) 

(a) a data efetiva da reavaliação; (5) 
(b) se foi realizado por avaliador independente; (5) 
(c) os métodos e as premissas significativos aplicados na estimativa 

dos valores justos dos itens; (5) 
(d) para cada classe reavaliada do imobilizado, o valor contábil que 

teria sido reconhecido caso os ativos tivessem sido reconhecidos pelo 
método de custo; e (5) 

(e) o ganho da reavaliação, indicando a mudança para o período e 
quaisquer restrições na distribuição do saldo aos acionistas. (5) 

 

Seção 18 
Ativo Intangível Exceto Ágio por Expectativa de Rentabilidade 

Futura (Goodwill) 
 

Alcance desta seção 
 
18.1 Esta seção se refere à contabilidade para todos os ativos intan-

gíveis, exceto o ágio por expectativa de rentabilidade futura (ver Seção 19 
Combinação de Negócios e Ágio por Expectativa de Rentabilidade Futura 
(Goodwill)) e os ativos intangíveis mantidos por entidade para venda no 
curso normal dos negócios (ver Seção 13 Estoques e Seção 23 Receitas). 

 

18.2 Ativo intangível é um ativo não monetário identificável sem 
substância física. Tal ativo é identificável quando: 
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(a) for separável, isto é, puder ser dividido ou separado da entidade 
e vendido, transferido, licenciado, alugado ou trocado, individualmente 
ou junto com contrato relacionado, ativo ou passivo; ou 

(b) for proveniente de direitos contratuais ou outros direitos legais, 
independentemente de tais direitos serem transferíveis ou separáveis da 
entidade ou de outros direitos e obrigações. 

 

18.3 Ativos intangíveis não incluem: 
(a) ativos financeiros; ou 
(b) direitos de exploração de recursos minerais e reservas de mine-

rais, tais como petróleo, gás natural e recursos não regenerativos similares. 
 

Reconhecimento 
 

Princípios gerais para o reconhecimento de ativos intangíveis 
 
18.4 A entidade deve aplicar os critérios de reconhecimento do item 

2.27 ao decidir se reconhece um ativo intangível ou não. Portanto, a enti-
dade deve reconhecer um ativo intangível como ativo apenas se: 

(a) for provável que benefícios econômicos futuros esperados atri-
buíveis ao ativo fluirão para a entidade; 

(b) o custo ou o valor do ativo puder ser mensurado de maneira 
confiável; e 

(c) o ativo não resultar de gastos incorridos internamente em item 
intangível. 

 

18.5 A entidade deve avaliar a probabilidade de ativo intangível ge-
rar benefícios econômicos futuros utilizando premissas razoáveis e com-
prováveis que representem a melhor estimativa da administração acerca 
das condições econômicas que existirão ao longo da vida útil do ativo. 

 

18.6 A entidade deve utilizar julgamento para avaliar o grau de cer-
teza relacionado ao fluxo de benefícios econômicos futuros atribuíveis ao 
uso do ativo com base nas evidências disponíveis no momento do reco-
nhecimento inicial, atribuindo maior importância às evidências externas. 

 

18.7 O critério de reconhecimento acerca da probabilidade, apresen-
tado no item 18.4(a), é sempre considerado cumprido para os ativos in-
tangíveis que são adquiridos separadamente. 

 

Aquisição como parte de combinação de negócios 
 
18.8 O ativo intangível adquirido em combinação de negócios deve 

ser reconhecido, salvo se o seu valor justo não puder ser mensurado sem 



 1758 

custo ou esforço excessivo, na data de aquisição. (5) 

 

Mensuração inicial 
 

18.9 A entidade deve mensurar um ativo intangível inicialmente pelo 
custo. 

 

Aquisição separada 
 

18.10 O custo de ativo intangível adquirido separadamente compre-
ende: 

(a) seu preço de compra, incluindo os tributos de importação e tri-
butos de compra não recuperáveis, depois de deduzidos os descontos 
comerciais e abatimentos; e 

(b) qualquer custo diretamente atribuível à elaboração do ativo pa-
ra a finalidade pretendida. 

 
Aquisição como parte de combinação de negócios 
 
18.11 Se o ativo intangível é adquirido em combinação de negócios, 

o custo do ativo é o seu valor justo na data de aquisição. 
 
Aquisição por meio de subvenção governamental 
 
18.12 Se o ativo intangível é adquirido por meio de subvenção go-

vernamental, o custo do ativo intangível é o seu valor justo na data em 
que a subvenção é recebida ou recebível em conformidade com a Seção 
24 Subvenção Governamental. 

 
Troca de ativos 
 
18.13 Um ativo intangível pode ser adquirido por meio de troca de 

ativos monetários ou não monetários, ou combinação de ativos monetá-
rios e não monetários. A entidade deve mensurar o custo de tal ativo in-
tangível pelo valor justo a não ser que (a) a transação de troca não tenha 
natureza comercial ou (b) ambos os valores justos, o valor justo do ativo 
recebido e o valor justo do ativo cedido, não sejam mensuráveis de ma-
neira confiável. Nesse caso, o custo do ativo é mensurado pelo valor con-
tábil do ativo cedido. 

 



 1759 

Ativo intangível gerado internamente 
 
18.14 A entidade deve reconhecer os gastos incorridos internamente 

em item intangível, incluindo todos os gastos para ambas as atividades de 
pesquisa e desenvolvimento, como despesa quando incorridos, a não ser 
que esses gastos se transformem em parte do custo de outro ativo que 
atenda aos critérios de reconhecimento desta Norma. 

 
18.15 Como exemplos de aplicação do item anterior, a entidade deve 

reconhecer como despesa, e não como ativo intangível, os seguintes gastos: 
(a) marcas geradas internamente, lista de publicação, títulos de pu-

blicações, listas de clientes e outros itens similares em substância; 
(b) gastos com atividades iniciais (isto é, custo inicial das opera-

ções), que incluem os custos de estabelecimento, tais como custos jurídi-
cos e de formalidades incorridos para estabelecer a entidade jurídica, 
gastos para abrir nova instalação ou negócio (isto é, custos pré-abertura) e 
gastos para iniciar novas unidades operacionais ou para lançar novos 
produtos ou processos (isto é, custos pré-operacionais); 

(c) gastos com atividades de treinamento; 
(d) gastos com publicidade e atividades promocionais; 
(e) gastos com remanejamento ou reorganização, total ou parcial, 

da entidade; 
(f) ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado in-

ternamente. 
 
18.16 O item 18.15 não impede o reconhecimento de pagamento an-

tecipado como ativo quando o pagamento pelos bens ou serviços tenha 
sido realizado antes do envio dos produtos ou da prestação dos serviços. 

 
Despesa passada não reconhecida como ativo 
 
18.17 O gasto em item intangível que tenha sido inicialmente reco-

nhecido como despesa não deve ser reconhecido em data futura como 
parte do custo de ativo. 

 
Mensuração após o reconhecimento 
 
18.18 A entidade deve mensurar os ativos intangíveis pelo custo 

menos qualquer amortização acumulada e qualquer perda acumulada por 
redução ao valor recuperável. Os requisitos para a amortização estão 
dispostos nesta seção. Os requisitos para o reconhecimento de redução ao 
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valor recuperável estão dispostos na Seção 27 Redução ao Valor Recupe-
rável de Ativos. 

 
Amortização ao longo da vida útil 
 
18.19 Para os propósitos desta Norma, todos os ativos intangíveis 

devem ser considerados com tendo vida útil finita. A vida útil de ativo 
intangível que se origina de direitos contratuais ou outros direitos legais 
não deve exceder o período de vigência dos direitos contratuais ou outros 
direitos legais, mas pode ser inferior, dependendo do período ao longo do 
qual a entidade espera utilizar o ativo. Caso os direitos contratuais ou 
outros direitos legais sejam conferidos por um período limitado que possa 
ser renovado, a vida útil do ativo intangível deve incluir os períodos re-
nováveis apenas se existir evidência para suportar a renovação pela enti-
dade sem custo relevante. 

 
18.20 Caso a vida útil do ativo intangível não puder ser estabelecida 

de forma confiável, a vida útil deve ser determinada com base na melhor 
estimativa da administração, mas não deve exceder a dez anos. (5) 

 
Período de amortização e método de amortização 
 
18.21 A entidade deve alocar o valor da amortização de ativo intan-

gível utilizando uma base sistemática ao longo de sua vida útil. O encargo 
de amortização para cada período deve ser reconhecido como despesa, a 
não ser que outra seção desta Norma exija que o custo seja reconhecido 
como parte do custo de ativo, tais como estoques ou ativo imobilizado. 

 
18.22 A amortização é iniciada quando o ativo intangível está dispo-

nível para utilização, isto é, quando o ativo está no local e em condições 
necessárias para que possa ser utilizado da maneira pretendida pela admi-
nistração. A amortização termina quando o ativo é desreconhecido. A 
entidade deve escolher o método de amortização que reflita o padrão pelo 
qual se espera consumir os benefícios econômicos futuros do ativo. Caso 
não possa determinar esse padrão de maneira confiável, a entidade deve 
utilizar o método da linha reta. 

 

Valor Residual 
 

18.23 A entidade deve assumir que o valor residual de ativo intangí-
vel é zero, a não ser que: 
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(a) exista compromisso de terceiro independente para comprar o a-
tivo ao final da sua vida útil; ou 

(b) exista um mercado ativo para o ativo e: 
 

(i) o valor residual possa ser determinado com base nesse mer-
cado; e 

(ii)  seja provável que tal mercado irá existir ao final da vida útil 
do ativo. 

 

Revisão do período de amortização e método de amortização 
 

18.24 Fatores como, por exemplo, mudança na forma como o ativo 
intangível é utilizado, progresso tecnológico e mudanças nos preços de 
mercado podem indicar que o valor residual ou a vida útil de ativo intan-
gível mudaram desde a data de divulgação anual mais recente. Se tais 
indicações estiverem presentes, a entidade deve revisar suas estimavas 
anteriores e, caso as expectativas atuais divirjam, corrigir o valor residual, 
o método de amortização ou a vida útil.  A entidade deve contabilizar a 
mudança no valor residual, no método de amortização ou na vida útil 
como mudança de estimativa contábil em conformidade com os itens 
10.15 a 10.18. 

 

Recuperabilidade do valor contábil – perda por desvalorização 
 
18.25 Para determinar se o ativo intangível sofreu desvalorização, a 

entidade deve aplicar a Seção 27. Essa seção explica como e quando a 
entidade revisa os valores contábeis dos seus ativos, determina o valor 
recuperável de ativo, e quando ela reconhece ou reverte uma perda por 
desvalorização. 

 
Baixas e alienações 
 
18.26 A entidade deve desreconhecer o ativo intangível, e deve re-

conhecer o ganho ou a perda no resultado: 
(a) por ocasião de sua alienação; ou 
(b) quando não existir expectativa de benefícios econômicos futu-

ros pelo seu uso ou alienação. 
 
Divulgação 
 
18.27 A entidade deve divulgar as seguintes informações para cada 

classe de ativo intangível: 
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(a) as vidas úteis ou as taxas de amortização utilizadas; 
(b) os métodos de amortização utilizados; 
(c) o valor contábil bruto e qualquer amortização acumulada (so-

mada às perdas acumuladas por desvalorização) no início e no final do 
período de divulgação; 

(d) a linha da demonstração do resultado na qual qualquer amorti-
zação de ativos intangíveis é incluída; 

(e) conciliação do valor contábil no início e no final do período de 
divulgação, demonstrando separadamente: 

 
(i) adições; 
(ii)  baixas; 
(iii)  aquisições por meio de combinação de negócios; 
(iv) amortização; 
(v) perdas por redução ao valor recuperável de ativos; 
(vi) outras alterações. 

 
Essa conciliação não precisa ser apresentada para os períodos anteriores. 
 
18.28 A entidade também deve divulgar: 
(a) descrição, valor contábil e período de amortização remanescen-

te de qualquer ativo intangível individual que seja relevante para as de-
monstrações contábeis da entidade; 

(b) para os ativos intangíveis adquiridos por meio de subvenção 
governamental e inicialmente reconhecidos pelo valor justo (ver item 
18.12): 

(i) o valor justo reconhecido inicialmente para esses ativos; e 
(ii)  seus valores contábeis; 

 
(c) existência e valores contábeis dos ativos intangíveis para os 

quais a entidade tenha titularidade restrita ou que tenham sido dados co-
mo garantia para passivos; 

(d) os valores de acordos contratuais para aquisição de ativos in-
tangíveis. 

 
18.29 A entidade deve divulgar o valor total dos gastos com pesqui-

sa e desenvolvimento reconhecidos como despesa durante o período (isto 
é, o valor de gastos incorridos internamente com pesquisa e desenvolvi-
mento que não foram capitalizados como parte do custo de outro ativo 
que atenda os critérios de reconhecimento desta Norma). 
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Seção 19 
Combinação de Negócios e Ágio por Expectativa de 

Rentabilidade Futura (Goodwill) 
 
Alcance desta seção 
 
19.1 Esta seção se refere à contabilidade para combinação de ne-

gócios. A seção fornece orientação acerca da identificação do adqui-
rente, da mensuração do valor da combinação de negócios e da aloca-
ção desse valor aos ativos adquiridos e passivos e provisões para pas-
sivos contingentes assumidos. A seção também aborda a contabilidade 
para o ágio por expectativa de rentabilidade futura (fundo de comércio 
ou goodwill) no momento da combinação de negócios e nos momen-
tos subsequentes. 

 
19.2 Esta seção especifica a contabilização para todas as combi-

nações de negócios, exceto: 
(a) combinações de entidades ou negócios sob controle comum. 

Controle comum significa que todas as entidades ou negócios combina-
dos são fundamentalmente controlados pela mesma parte, ou partes, antes 
e depois da combinação de negócios e que o controle não é transitório; (5) 

(b) a formação de joint venture (entidade controlada em conjunto 
com outros sócios); 

(c) a aquisição de grupo de ativos que não constitui um negócio. 
 
Definição de combinação de negócios 
 
19.3 Combinação de negócios é a união de entidades ou negócios 

separados em uma única entidade. O resultado de quase todas as com-
binações de negócios é que a entidade, a adquirente, obtém o controle 
de uma ou mais entidades ou negócios, a adquirida. A data de aquisi-
ção é a data na qual a adquirente efetivamente obtém o controle da 
adquirida. 

 
19.4 A combinação de negócios pode ser estruturada por meio de 

uma variedade de maneiras por razões legais, fiscais ou outras. A 
combinação de negócios pode envolver a compra por uma entidade de 
ações ou quotas de outra entidade, a compra de todos os ativos líqui-
dos de outra entidade, a responsabilização pelos passivos da outra 
entidade, ou a compra de alguns dos ativos líquidos da outra entidade 
que juntos formam um ou mais negócios. 
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19.5 A combinação de negócios pode ser efetuada pela emissão 
de títulos patrimoniais, transferência de caixa ou equivalentes de caixa 
ou outros ativos, ou uma composição desses. A transação pode se dar 
entre acionistas ou sócios das entidades combinadas ou entre a entida-
de e os acionistas ou sócios da outra entidade. Pode envolver o estabe-
lecimento de nova entidade para controlar as entidades combinadas ou 
os ativos líquidos transferidos, ou a reestruturação de uma ou mais das 
entidades combinadas.  

 
Contabilização 
 
19.6 Todas as combinações de negócios devem ser contabilizadas 

por meio da aplicação do método de aquisição. 
 
19.7 A aplicação do método de aquisição envolve os seguintes 

passos: 
(a) identificação do adquirente; 
(b) mensuração do custo da combinação de negócios; 
(c) alocação, na data de aquisição, do custo da combinação de ne-

gócios para os ativos adquiridos e passivos e provisões para passivos 
contingentes assumidos. 

Identificação do adquirente 
 
19.8 Um adquirente deve ser identificado para todas as combina-

ções de negócios. A adquirente é a entidade combinada que obtém o 
controle das outras entidades ou negócios combinados. 

 
19.9 Controle é o poder de governar as políticas operacionais e 

financeiras da entidade ou negócio de forma a obter benefícios de suas 
atividades. O controle da entidade sobre outra é descrito na Seção 9 
Demonstrações Consolidadas e Separadas. 

 
19.10 Embora algumas vezes a identificação da adquirente possa 

ser difícil, existem normalmente indicações de sua existência. Por 
exemplo: 

(a) se o valor justo de uma das entidades combinadas é significati-
vamente maior do que o valor justo da outra entidade combinada, a enti-
dade com o maior valor justo é provavelmente a adquirente;  

(b) se a combinação de negócios é efetivada por meio de uma troca 
de títulos patrimoniais ordinários com direito a voto por caixa ou outros 
ativos, a entidade entregando caixa ou outros ativos é provavelmente a 
adquirente; 
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(c) se a combinação de negócios resulta na administração de uma 
das entidades combinadas sendo capaz de dominar a seleção da equipe de 
administradores da entidade combinada resultante, a entidade cuja admi-
nistração é capaz de dominar é provavelmente a adquirente. 

 

Custo de combinação de negócios 
 

19.11 O adquirente deve mensurar o custo de combinação de ne-
gócios como a soma: 

(a) dos valores justos, na data da aquisição, de ativos concedidos, 
de passivos incorridos ou assumidos e de instrumentos patrimoniais emi-
tidos pela adquirente, em troca do controle da adquirida, mais (5) 

(b) quaisquer custos atribuíveis à combinação de negócios. 
 

Ajustes no custo de combinação de negócios dependentes de 
eventos futuros 
 

19.12 Quando um acordo de combinação de negócios proporcio-
nar ajuste no custo da combinação que depende de eventos futuros, o 
adquirente deve incluir o valor estimado do ajuste no custo da combi-
nação na data de aquisição se o ajuste for provável e puder ser mensu-
rado de maneira confiável. 

 

19.13 Entretanto, se o ajuste potencial não for reconhecido na da-
ta de aquisição, mas se tornar provável subsequentemente e puder ser 
mensurado de maneira confiável, as contraprestações adicionais de-
vem ser tratadas como ajuste no custo da combinação.  

 

Alocação do custo de combinação de negócios para os 
ativos adquiridos, passivos e passivos contingentes assumidos 
 

19.14 A entidade adquirente deve, na data de aquisição, alocar o 
custo de combinação de negócios pelo reconhecimento dos ativos, dos 
passivos e dos passivos contingentes identificáveis da adquirida que aten-
derem aos critérios de reconhecimento do item 19.15 pelos valores justos 
nessa data, exceto conforme abaixo: (5) 

(a) tributo diferido ativo ou passivo decorrente dos ativos adquiridos 
e passivos assumidos em combinação de negócios devem ser 
reconhecidos e mensurados, de acordo com a Seção 29 – Tributos sobre o 
Lucro; (5) 

(b) passivo (ou ativo, se houver) relacionado a acordos de benefícios 
a empregados da adquirida deve ser reconhecido e mensurado, de acordo 
com a Seção 28 – Benefícios a Empregados. (5) 
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Qualquer diferença entre o custo da combinação de negócios e a par-
ticipação da adquirente no valor justo líquido dos ativos, dos passivos e 
das provisões para passivos contingentes identificáveis reconhecidos 
nesse momento deve ser contabilizada em conformidade com os itens 
19.22 a 19.24 (como ágio por expectativa de rentabilidade futura – good-
will  – ou como ganho por compra vantajosa – deságio). Qualquer partici-
pação de não controladores na adquirida deve ser mensurada pela parcela 
proporcional da participação de não controladores nos valores reconheci-
dos dos ativos líquidos identificáveis da adquirida. (5) 

 

19.15 A entidade adquirente deve reconhecer separadamente os 
ativos, os passivos e os passivos contingentes identificáveis da adqui-
rida na data de aquisição apenas se eles atenderem, nessa data, aos 
seguintes critérios: 

(a) no caso de ativo que não é ativo intangível, ser provável que 
benefícios econômicos futuros associados fluirão para a entidade adqui-
rente e seu valor justo puder ser mensurado de maneira confiável; 

(b) no caso de passivo que não é passivo contingente, ser provável 
uma exigência de saída de recursos para liquidar a obrigação e seu valor 
justo puder ser mensurado de maneira confiável; 

(c) no caso de ativo intangível, se seu valor justo puder ser mensu-
rado de maneira confiável sem custo ou esforço excessivo; e  (5) 

(d) no caso de passivo contingente, se seu valor justo puder ser 
mensurado de forma confiável. (5) 

 

19.16 A demonstração do resultado e a demonstração do resulta-
do abrangente da entidade adquirente devem incorporar o resultado da 
entidade adquirida depois da data de aquisição pela inclusão das recei-
tas e despesas da adquirida com base no custo da combinação de ne-
gócios para a adquirente. Por exemplo, a despesa de depreciação in-
cluída depois da data de aquisição na demonstração do resultado da 
entidade adquirente relacionada aos ativos depreciáveis da entidade 
adquirida deve ser baseada nos valores justos desses ativos depreciá-
veis na data de aquisição, isto é, seu custo para a adquirente. (Ver a 
Interpretação Técnica ITG 09 – Demonstrações Contábeis Individuais, 
Demonstrações Separadas, Demonstrações Consolidadas e Aplicação 
do Método de Equivalência Patrimonial.) 

 

19.17 A aplicação do método de aquisição inicia-se na data de aquisi-
ção, que é a data na qual a entidade adquirente obtém controle da entidade 
adquirida. Visto que o controle é o poder de governar as políticas operacio-
nais e financeiras de entidade ou negócio de forma a obter benefícios de suas 
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atividades, não é necessário que a transação esteja terminada ou finalizada 
perante a lei antes da adquirente obter o controle. Todos os fatos e circunstân-
cias pertinentes que cercam a combinação de negócios devem ser considera-
dos na avaliação do momento no qual a adquirente obteve controle. 

 
19.18 Em conformidade com o item 19.14, a entidade adquirente 

reconhece separadamente apenas os ativos, passivos e passivos con-
tingentes identificáveis da entidade adquirida que existiam na data de 
aquisição e que atendem aos critérios de reconhecimento do item 
19.15. Portanto: 

(a) a entidade adquirente deve reconhecer os passivos pelo término ou 
redução das atividades da entidade adquirida como parte da alocação do 
custo da combinação apenas quando a adquirida possuir, na data de aquisi-
ção, um passivo existente para reestruturação reconhecido de acordo com a 
Seção 21 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes; e 

(b) ao alocar o custo da combinação, a entidade adquirente não de-
ve reconhecer passivos para perdas futuras ou outros custos que espera 
incorrer como resultado da combinação de negócios. 

 
19.19 Se a contabilidade inicial para uma combinação de negócios 

estiver incompleta ao final do período de divulgação no qual a combina-
ção ocorrer, a entidade adquirente deve reconhecer nas suas demonstra-
ções contábeis valores provisórios para os itens para os quais a contabili-
dade estiver incompleta. Dentro do período de doze meses após a data de 
aquisição, a entidade adquirente deve ajustar retrospectivamente os valo-
res provisórios reconhecidos como ativos e passivos na data de aquisição 
(isto é, contabilizá-los como se tivessem sido feitos na data de aquisição). 
Além do período de doze meses após a data de aquisição, ajustes na con-
tabilidade inicial para uma combinação de negócios devem ser reconheci-
dos apenas para corrigir um erro em conformidade com a Seção 10 Políti-
cas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. 

 
Passivo contingente 
 
19.20 O item 19.14 especifica que a entidade adquirente reco-

nhece separadamente uma provisão para um passivo contingente da 
entidade adquirida apenas se seu valor justo puder ser mensurado de 
maneira confiável. Caso seu valor justo não possa ser mensurado de 
maneira confiável: 

(a) há efeito resultante no valor reconhecido como ágio por expec-
tativa de rentabilidade futura ou contabilizado em conformidade com o 
item 19.24; e 
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(b) a entidade adquirente deve divulgar as informações acerca des-
se passivo contingente conforme requerido pela Seção 21.  

 

19.21 Após o reconhecimento inicial, a entidade adquirente deve 
mensurar os passivos contingentes que são reconhecidos separada-
mente em conformidade com o item 19.24 pelo maior valor entre: 

(a) o valor que seria reconhecido de acordo com a Seção 21; e 
(b) o valor inicialmente reconhecido menos os valores previamente 

reconhecidos como receita de acordo com a Seção 23 Receitas. 
 
Ágio por expectativa de rentabilidade futura 
 
19.22 A entidade adquirente deve, na data de aquisição: 
(a) reconhecer o ágio adquirido por expectativa de rentabilidade 

futura (goodwill) em combinação de negócios como ativo; e 
(b) mensurar inicialmente esse ágio por expectativa de rentabili- 

dade futura pelo seu custo, sendo esse o excesso do custo da combinação 
de negócios sobre a participação da entidade adquirente no valor justo 
líquido dos ativos, passivos e passivos contingentes identificáveis reco-
nhecidos em conformidade com o item 19.14. 

 
19.23 Após o reconhecimento inicial, a entidade adquirente deve 

mensurar o ágio por expectativa de rentabilidade futura adquirido em 
combinação de negócios pelo custo menos amortização acumulada e 
perdas acumuladas por redução ao valor recuperável: 

(a) a entidade deve seguir os princípios dos itens 18.19 a 18.24 pa-
ra amortização do ágio por expectativa de rentabilidade futura. Caso a vida 
útil do ágio por expectativa de rentabilidade futura não puder ser estabelecida 
de forma confiável, a vida útil deve ser determinada com base na melhor 
estimativa da administração, mas não deve exceder a dez anos; (5) 

(b) a entidade deve seguir a Seção 27 Redução ao Valor Recuperá-
vel de Ativos para o reconhecimento e a mensuração de redução ao valor 
recuperável do ágio por expectativa de rentabilidade futura. 

 
Excesso do valor justo líquido dos ativos, passivos e passivos con-
tingentes identificáveis da entidade adquirida sobre o custo da 
participação (“deságio” ou ganho por compra vantajosa). 
 
19.24 Se a participação da entidade adquirente no valor justo lí-

quido dos ativos, passivos e passivos contingentes identificáveis reco-
nhecidos de acordo com o item 19.14 exceder o custo da combinação 
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de negócios (algumas vezes referido como “deságio” ou ganho por 
compra vantajosa), a entidade adquirente deve: 

(a) revisar a identificação e a mensuração dos ativos, passivos e 
provisões para passivos contingentes da entidade adquirida e a mensura-
ção do custo da combinação de negócios; e 

(b) reconhecer imediatamente no resultado qualquer excesso rema-
nescente depois dessa reavaliação. 

 

Divulgação 
 

Combinação de negócios efetivada durante o 
período de divulgação 
 
19.25 Para cada combinação de negócios durante o período de 

divulgação, a entidade deve divulgar as seguintes informações: (5) 

(a) nomes e descrição das entidades ou negócios combinados; 
(b) data de aquisição; 
(c) porcentagem de títulos patrimoniais adquiridos com direito a voto; 
(d) custo da combinação e descrição dos componentes desse custo 

(tais como caixa, títulos patrimoniais e instrumentos de dívida); 
(e) valores reconhecidos na data de aquisição para cada classe de 

ativos, passivos e passivos contingentes da entidade adquirida, incluindo 
o ágio por expectativa de rentabilidade futura; 

(f) valor de quaisquer excessos reconhecidos no resultado em con-
formidade com o item 19.24 e a conta da demonstração do resultado na 
qual o excesso é reconhecido; 

(g) descrição qualitativa dos fatores que compõem o ágio por expecta-
tiva de rentabilidade futura reconhecido, tais como as sinergias esperadas da 
combinação das operações da adquirida e da adquirente, ou ativos intangíveis 
ou outros itens não reconhecidos de acordo com o item 19.15. (5) 

 

Todas as combinações de negócios 
 

19.26 A entidade adquirente deve divulgar as vidas úteis utilizadas 
para o ágio por expectativa de rentabilidade futura e a conciliação do 
valor contábil do ágio por expectativa de rentabilidade futura no início e 
no final do período de divulgação, demonstrando separadamente: (5) 

(a) mudanças provenientes de novas combinações de negócios; 
(b) perdas por redução ao valor recuperável; 
(c) alienações de negócios anteriormente adquiridos; 
(d) outras mudanças. 
 

Essa conciliação não precisa ser apresentada para os períodos anteriores. 
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Seção 20 
Operações de Arrendamento Mercantil 

 

Alcance desta seção 
 

20.1 Esta seção abrange a contabilização de todos os arrendamentos 
mercantis exceto: 

(a) arrendamentos mercantis para exploração ou utilização de mi-
nerais, petróleo, gás natural e recursos similares não regeneráveis (ver 
Seção 34 Atividades Especializadas); 

(b) contratos de licenciamento para itens tais como fitas cinemato-
gráficas, gravações em vídeo, peças de teatro, manuscritos, patentes e 
direitos autorais (ver Seção 18 Ativo Intangível Exceto Ágio por Expecta-
tiva de Rentabilidade Futura (Goodwill)); 

(c) mensuração de propriedade mantida por arrendatário que seja 
contabilizada como propriedade para investimento e mensuração de pro-
priedade para investimento alugada pelos arrendadores sob arrendamen-
tos mercantis operacionais (ver Seção 16 Propriedade para Investimento); 

(d) mensuração de ativos biológicos mantidos por arrendatários sob 
arrendamentos mercantis financeiros e ativos biológicos alugados pelos 
arrendadores sob arrendamentos mercantis operacionais (ver Seção 34); 

(e) arrendamentos mercantis que possam resultar em perda para o 
arrendador ou para o arrendatário como resultado de termos contratuais 
que não estejam relacionados com as mudanças no preço do ativo arren-
dado, mudanças nas taxas de câmbio, mudanças em pagamentos de ar-
rendamentos com base em taxas de juros variáveis de mercado, ou ina-
dimplência por uma das partes do contrato (ver item 12.3(f)); e (5) 

(f) arrendamentos mercantis operacionais que se tornaram onerosos. 
 
20.2 Esta seção se aplica a acordos que transfiram o direito de utilizar 

ativos mesmo que existam serviços substanciais relativos ao funcionamento 
ou à manutenção de tais ativos prestados pelos arrendadores. Esta seção 
não se aplica a acordos que sejam contratos de serviços que não transfiram 
o direito de utilizar os ativos de uma parte contratante para outra. 

 

20.3 Alguns contratos, tais como determinados contratos de terceiri-
zação e contratos de telecomunicações que fornecem direitos de uso, e 
contratos do tipo take-or-pay (pegue ou pague) (acordos escritos entre 
comprador e vendedor que obrigam o comprador a pagar, independente-
mente de haver ou não a entrega do bem ou serviço por parte do vende-
dor), não se constituem arrendamento mercantil sob a forma legal, mas 
esses contratos conferem direitos de utilização de ativos em troca de pa-
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gamentos. Tais contratos são, em essência, arrendamentos mercantis de 
ativos e devem ser contabilizados de acordo com esta seção. (5) 

 

Classificação de arrendamento mercantil 
 

20.4 O arrendamento mercantil é classificado como arrendamento 
mercantil financeiro se transferir substancialmente todos os riscos e bene-
fícios inerentes à propriedade. O arrendamento mercantil é classificado 
como arrendamento mercantil operacional se não transferir substancial-
mente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade. 

 

20.5 A classificação de arrendamento mercantil como arrendamento 
mercantil financeiro ou arrendamento mercantil operacional depende da essên-
cia da transação e não da forma do contrato. Exemplos de situações que indivi-
dualmente ou em conjunto levariam normalmente a que um arrendamento 
mercantil fosse classificado como arrendamento mercantil financeiro são: 

(a) o arrendamento mercantil transfere a propriedade do ativo para 
o arrendatário no fim do prazo do arrendamento mercantil; 

(b) o arrendatário tem a opção de comprar o ativo por preço que se 
espera que seja suficientemente mais baixo do que o valor justo na data 
em que a opção se torne exercível de forma que, no início do arrendamen-
to mercantil, seja razoavelmente certo que a opção será exercida; 

(c) o prazo do arrendamento mercantil cobre a maior parte da vida 
econômica do ativo, mesmo que a propriedade não seja transferida; 

(d) no início do arrendamento mercantil, o valor presente dos pa-
gamentos mínimos do arrendamento mercantil totaliza pelo menos subs-
tancialmente todo o valor justo do ativo arrendado; e 

(e) os ativos arrendados são de natureza especializada tal que ape-
nas o arrendatário pode usá-los sem grandes modificações. 

 

20.6 Indicadores de situações que individualmente ou em combina-
ção também podem levar a que um arrendamento mercantil seja classifi-
cado como arrendamento mercantil financeiro são: 

(a) se o arrendatário puder cancelar o arrendamento mercantil, as 
perdas do arrendador associadas com o cancelamento são suportadas pelo 
arrendatário; 

(b) os ganhos ou as perdas da flutuação no valor residual do ativo 
arrendado são atribuídos ao arrendatário (por exemplo, na forma de aba-
timento do aluguel que equalize a maior parte do valor da venda no fim 
do arrendamento mercantil); e 

(c) o arrendatário tem a capacidade de continuar o arrendamento 
mercantil por um período adicional com pagamentos que sejam substan-
cialmente inferiores aos de mercado. 
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20.7 Os exemplos e indicadores enunciados nos itens 20.5 e 20.6 
nem sempre são conclusivos. Se for claro, a partir de outras característi-
cas, que o arrendamento mercantil não transfere substancialmente todos 
os riscos e benefícios inerentes à propriedade, o arrendamento mercantil é 
classificado como operacional. Isso pode acontecer, por exemplo, se a 
propriedade do ativo se transferir para o arrendatário ao final do arrenda-
mento mercantil mediante pagamento variável igual ao valor justo do 
ativo nesse momento, ou se houver pagamentos de aluguéis contingentes, 
como resultado dos quais o arrendatário não tem substancialmente todos 
os riscos e benefícios inerentes à propriedade. 

 

20.8 A classificação do arrendamento mercantil é feita no início do 
arrendamento e não é alterada durante o período do arrendamento mer-
cantil, a não ser que o arrendatário e o arrendador concordem em alterar 
as disposições do arrendamento mercantil (outras que não a simples reno-
vação do arrendamento mercantil), sendo que nesse caso a classificação 
do arrendamento mercantil deve ser reavaliada. 

 

Demonstrações contábeis do arrendatário – arrendamento 
mercantil financeiro 
 

Reconhecimento inicial 
 

20.9 No começo do prazo de arrendamento mercantil, os arrendatá-
rios devem reconhecer seus direitos e obrigações do arredamento mercan-
til financeiro como ativos e passivos nos seus balanços patrimoniais por 
valores iguais ao valor justo da propriedade arrendada ou, se inferior, ao 
valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil, no 
início do arrendamento mercantil. Quaisquer custos diretos iniciais do 
arrendatário (custos incrementais que são diretamente atribuíveis à nego-
ciação e organização do arrendamento mercantil) são adicionados ao 
valor reconhecido como ativo. 

 

20.10 O valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento 
mercantil devem ser calculados por meio da utilização da taxa de juros 
implícita do arrendamento mercantil. Se essa taxa de juros não puder ser 
determinada, a taxa de juros incremental de financiamento do arrendatá-
rio deve ser utilizada. 

 

Mensuração subsequente 
 

20.11 O arrendatário deve segregar os pagamentos mínimos do ar-
rendamento mercantil entre encargo financeiro e redução do passivo em 
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aberto utilizando o método da taxa efetiva de juros (ver itens 11.15 a 
11.20). O arrendatário deve alocar o encargo financeiro para cada período 
durante o prazo do arrendamento mercantil de forma a produzir uma taxa 
de juros periódica constante sobre o saldo remanescente do passivo. O 
arrendatário deve contabilizar os pagamentos contingentes como despesa 
nos períodos em que são incorridos. 

 

20.12 O arrendatário deve depreciar o ativo arrendado sob arrenda-
mento mercantil financeiro de acordo com a seção pertinente desta Nor-
ma para tal tipo de ativo, por exemplo, Seção 17 Ativo Imobilizado, Se-
ção 18 Ativo Intangível Exceto Ágio por Expectativa de Rentabilidade 
Futura (Goodwill), ou Seção 19 Combinação de Negócios e Ágio por 
Expectativa de Rentabilidade Futura (Goodwill). Se não existir razoável 
certeza de que o arrendatário obterá a propriedade no final do prazo do 
arrendamento mercantil, o ativo deve ser totalmente depreciado durante o 
prazo do arrendamento mercantil ou da sua vida útil, o que for menor. O 
arrendatário também deve avaliar em cada data de divulgação se o ativo 
arrendado sob arrendamento mercantil financeiro sofreu desvalorização 
(ver Seção 27 Redução ao Valor Recuperável de Ativos). 

 

Divulgação 
 

20.13 O arrendatário deve fazer as seguintes divulgações para os ar-
rendamentos mercantis financeiros: 

(a) para cada classe de ativo, o valor contábil líquido ao final do 
período de divulgação; 

(b) o total dos pagamentos futuros mínimos do arrendamento mercan-
til ao final do período de divulgação, para cada um dos seguintes períodos: 

(i) até um ano; 
(ii)  mais de um ano e até cinco anos; e 
(iii)  mais de cinco anos; 

(c) uma descrição geral dos acordos relevantes de arrendamento 
mercantil do arrendatário incluindo, por exemplo, informações sobre 
pagamentos contingentes, opções de renovação ou de compra e cláusulas 
de reajustamento, subarrendamentos mercantis e restrições impostas pelos 
contratos de arrendamento mercantil. 

 

20.14 Em adição, as exigências de divulgação sobre ativos em con-
formidade com as Seções 17, 18, 27 e 34 se aplicam aos arrendatários de 
ativos arrendados sob arrendamento mercantil financeiro. 
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Demonstrações contábeis do arrendatário – arrendamento 
mercantil operacional 
 

Reconhecimento e mensuração 
 

20.15 O arrendatário deve reconhecer os pagamentos do arrenda-
mento mercantil sob arrendamento mercantil operacional (excluindo os 
custos por serviços, tais como seguro e manutenção) como despesa em 
base linear a não ser que: 

(a) outra base sistemática seja mais representativa do padrão tem-
poral do benefício do usuário, mesmo que os pagamentos não sejam rea-
lizados nessa base; ou 

(b) os pagamentos ao arrendador sejam estruturados de modo a 
aumentar em linha com a inflação geral esperada (baseada em índices ou 
estatísticas publicadas) para compensar os aumentos de custos inflacioná-
rios esperados do arrendador. Se os pagamentos ao arrendador variarem 
em razão de fatores distintos da inflação geral, então a condição (b) não é 
atendida. 

 
Exemplo de aplicação do item 20.15(b): 
 
A entidade X opera em local no qual a projeção consensual dos ban-

cos locais indica que o índice do nível geral de preços, conforme publica-
do pelo governo, aumenta, em média, 10% ao ano ao longo dos próximos 
dez anos. X arrenda um espaço de escritório de Y durante um período de 
cinco anos sob arrendamento mercantil operacional. Os pagamentos do 
arrendamento operacional são estruturados para refletir os 10% anuais 
esperados de inflação geral nos próximos cinco anos do período do arren-
damento mercantil conforme segue. 

Ano 1              $ 100.000  
Ano 2              $ 110.000  
Ano 3              $ 121.000  
Ano 4              $ 133.000  
Ano 5              $ 146.000  
 

X reconhece a despesa anual do arrendamento igual aos valores de-
vidos ao arrendador conforme evidenciado acima. Se os pagamentos 
crescentes não são claramente estruturados para compensar o arrendador 
pelos aumentos de custos inflacionários esperados baseados em índices 
ou estatísticas publicados, X reconhece a despesa anual do arrendamento 
em base em linear: $ 122.000 em cada ano (soma dos valores a pagar sob 
o arrendamento mercantil dividido por cinco anos). 
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Divulgação 
 

20.16 Os arrendatários devem fazer as seguintes divulgações para os 
arrendamentos mercantis operacionais: 

(a) o total dos pagamentos futuros mínimos do arrendamento mer-
cantil sob arrendamentos operacionais não canceláveis para cada um dos 
seguintes períodos: 

(i) até um ano; 
(ii)  mais de um ano e até cinco anos; e 
(iii)  mais de cinco anos; 

(b) pagamentos de arrendamento mercantil reconhecidos como 
despesa; 

(c) descrição geral dos acordos relevantes de arrendamento mer-
cantil do arrendatário incluindo, por exemplo, informações sobre paga-
mentos contingentes, opções de renovação ou de compra e cláusulas de 
reajustamento, subarrendamentos mercantis e restrições impostas pelos 
contratos de arrendamento mercantil. 

 

Demonstrações contábeis do arrendador – arrendamento 
mercantil financeiro 
 

Reconhecimento e mensuração 
 

20.17 Os arrendadores devem reconhecer os ativos mantidos sob ar-
rendamento mercantil financeiro nos seus balanços patrimoniais e apre-
sentá-los como conta a receber por valor igual ao investimento líquido no 
arrendamento mercantil. O investimento líquido em arrendamento mer-
cantil é o investimento bruto no arrendamento mercantil do arrendador 
descontado à taxa de juros implícita no arrendamento mercantil. O inves-
timento bruto no arrendamento mercantil é a soma: 

(a) dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil a receber 
pelo arrendador sob arrendamento mercantil financeiro; e 

(b) de qualquer valor residual não garantido atribuído ao arrendador. 
 
20.18 Para os arrendamentos mercantis financeiros que não sejam os 

que envolvem arrendadores fabricantes ou comerciantes, os custos diretos 
iniciais (custos que são incrementais e diretamente atribuíveis à negociação 
e à organização de arrendamento mercantil) são incluídos na mensuração 
inicial do recebível de arrendamento mercantil financeiro e reduzem o valor 
da receita reconhecida durante o prazo do arrendamento mercantil. 
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Mensuração subsequente 
 
20.19 O reconhecimento da receita financeira deve se basear em pa-

drão que reflita a taxa de retorno periódica constante sobre o investimento 
líquido do arrendador no arrendamento mercantil financeiro. Os pagamen-
tos do arrendamento mercantil relacionados ao período, excluindo os custos 
de serviços, são aplicados ao investimento bruto no arrendamento mercantil 
para reduzir tanto o principal quanto as receitas financeiras não apropria-
das. Se existir indicação de que o valor residual estimado não garantido 
utilizado para computar o investimento bruto do arrendador no arrenda-
mento mercantil mudou significativamente, a alocação da receita ao longo 
do prazo do arrendamento mercantil é revisada, e qualquer redução relacio-
nada a valores apropriados é imediatamente reconhecida no resultado. 

 

Arrendador fabricante ou comerciante 
 

20.20 Os fabricantes ou comerciantes oferecem muitas vezes aos cli-
entes a opção de comprar ou arrendar um ativo. O arrendamento mercan-
til financeiro de ativo pelo arrendador fabricante ou comerciante dá ori-
gem a dois tipos de receita: 

(a) lucro ou prejuízo pelos preços de vendas normais equivalente 
ao resultado proveniente da venda definitiva do ativo sendo arrendado, 
refletindo quaisquer descontos aplicáveis comerciais ou por quantidade; e 

(b) receita financeira durante o prazo do arrendamento mercantil. 
 

20.21 A receita de venda reconhecida no começo do prazo do arren-
damento mercantil por arrendador fabricante ou comerciante é o valor 
justo do ativo, ou, se inferior, o valor presente dos pagamentos mínimos 
do arrendamento mercantil atribuídos ao arrendador, computado por meio 
da taxa de juros do mercado. O custo de venda reconhecido no começo do 
prazo do arrendamento mercantil é o custo, ou o valor contábil se diferen-
te, da propriedade arrendada menos o valor presente do valor residual não 
garantido. A diferença entre a receita da venda e o custo de venda é o 
lucro da venda, que é reconhecido de acordo com a política da entidade 
para as vendas definitivas. 

 

20.22 Caso taxas de juros artificialmente baixas sejam estipuladas, o 
lucro de venda deve ser restrito ao que se aplicaria caso fosse utilizada 
uma taxa de juros do mercado. Os custos incorridos pelo arrendador fa-
bricante ou comerciante relacionados com a negociação e a organização 
do arrendamento mercantil financeiro devem ser reconhecidos como des-
pesa no momento em que o lucro da venda for reconhecido. 
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Divulgação 
 
20.23 O arrendador deve fazer as seguintes divulgações para os ar-

rendamentos mercantis financeiros: 
(a) conciliação entre o investimento bruto no arrendamento mer-

cantil no final do período de divulgação e o valor presente dos pagamen-
tos mínimos do arrendamento mercantil recebíveis no final do período de 
divulgação. Adicionalmente, o arrendador deve divulgar o investimento 
bruto no arrendamento mercantil e o valor presente dos pagamentos mí-
nimos do arrendamento mercantil recebíveis no final do período de divul-
gação, para cada um dos seguintes períodos: 

 
(i) até um ano; 
(ii)  mais de um ano e até cinco anos; e 
(iii)  mais de cinco anos; 

 
(b) receita financeira não apropriada; 
(c) valores residuais não garantidos que resultem em benefício do 

arrendador. 
(d) provisão acumulada para os recebíveis incobráveis provenien-

tes de pagamentos mínimos do arrendamento mercantil; 
(e) pagamentos contingentes reconhecidos como receita durante o 

período; e 
(f) descrição geral dos acordos relevantes de arrendamento mer-

cantil do arrendador, incluindo, por exemplo, informações sobre paga-
mentos contingentes, opções de renovação ou de compra e cláusulas de 
reajustamento, subarrendamentos mercantis e restrições impostas pelos 
contratos de arrendamento mercantil. 

 
Demonstrações contábeis do arrendador – arrendamento 
mercantil operacional 
 
Reconhecimento e mensuração 
 
20.24 O arrendador deve apresentar os ativos sujeitos a arrendamen-

tos mercantis operacionais nos seus balanços patrimoniais de acordo com 
a natureza do ativo. 

 
20.25 O arrendador deve reconhecer as receitas do arrendamento 

mercantil de arrendamento mercantil operacional (excluindo os valores 
por serviços tais como seguro e manutenção) no resultado em base linear 
ao longo do período do arrendamento mercantil, a não ser que: 
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(a) outra base sistemática seja representativa do padrão temporal 
do benefício do ativo arrendado pelo arrendatário, mesmo que o recebi-
mento dos pagamentos não seja realizado nessa base; ou 

(b) os pagamentos ao arrendador sejam estruturados de modo a 
aumentar em linha com a inflação geral esperada (baseada em índices ou 
estatísticas publicados) para compensar os aumentos de custos inflacioná-
rios esperados do arrendador. Se os pagamentos ao arrendador variarem 
em razão de fatores distintos de inflação geral, então a condição (b) não é 
atendida. 

 
20.26 O arrendador deve reconhecer como despesa os custos, inclu-

indo a depreciação, incorridos na obtenção da receita de arrendamento 
mercantil. A política de depreciação para os ativos arrendados depreciá-
veis deve ser consistente com a política de depreciação normal do arren-
dador para ativos semelhantes. 

 
20.27 O arrendador deve adicionar ao valor contábil do ativo arren-

dado quaisquer custos diretos iniciais que incorrer na negociação e estru-
turação de arrendamento mercantil operacional e reconhecer tais custos 
como despesa durante o prazo do arrendamento mercantil na mesma base 
da receita do arrendamento mercantil. 

 
20.28 Para determinar se o ativo arrendado sofreu desvalorização, o 

arrendador deve aplicar a Seção 27. 
 

20.29 O arrendador fabricante ou comerciante não deve reconhecer 
qualquer lucro de venda ao celebrar arrendamento mercantil operacional 
porque este não equivale a uma venda. 

 

Divulgação 
 

20.30 O arrendador deve divulgar as seguintes informações para os 
arredamentos mercantis operacionais: 

(a) os pagamentos mínimos futuros de arrendamentos mercantis 
sob arrendamentos mercantis operacionais não canceláveis para cada um 
dos seguintes períodos: 

(i) até um ano; 
(ii)  mais de um ano e até cinco anos; e 
(iii)  mais de cinco anos; 

(b) o total de aluguéis contingentes reconhecidos como receita; 
(c) descrição geral dos acordos relevantes de arrendamento mer-

cantil do arrendador, incluindo, por exemplo, informações sobre aluguéis 
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contingentes, opções de renovação ou de compra e cláusulas de reajusta-
mento, subarrendamentos mercantis, e restrições impostas pelos contratos 
de arrendamento mercantil. 

 

20.31 Em adição, as exigências de divulgação sobre ativos em con-
formidade com as Seções 17, 18, 27 e 34 se aplicam aos arrendadores 
para os ativos fornecidos sob arrendamentos mercantis operacionais. 

 

Transação de venda e leaseback 
 
20.32 A transação de venda e leaseback envolve a venda do ativo e o 

concomitante arrendamento mercantil do mesmo ativo. O pagamento do 
arrendamento mercantil e o preço de venda são geralmente interdependen-
tes porque são negociados como um pacote. O tratamento contábil da tran-
sação de venda e leaseback depende do tipo de arrendamento mercantil. 

 
Transação de venda e leaseback que resulta em 
arrendamento mercantil financeiro 
 
20.33 Se a transação de venda e leaseback resultar em arrendamento 

mercantil financeiro, o vendedor-arrendatário não deve reconhecer imedi-
atamente, como receita, qualquer excesso da receita de venda obtido aci-
ma do valor contábil. Em vez disso, o vendedor-arrendatário deve diferir 
tal excesso e amortizá-lo ao longo do prazo do arrendamento mercantil. 

 
Transação de venda e leaseback que resulta em 
arrendamento mercantil operacional 
 
20.34 Se a transação de venda e leaseback resultar em arrendamento 

mercantil operacional e se for claro que a transação é estabelecida pelo 
valor justo, o vendedor-arrendatário deve reconhecer qualquer lucro ou 
prejuízo imediatamente. Se o preço de venda estiver abaixo do valor jus-
to, o vendedor-arrendatário deve reconhecer qualquer lucro ou prejuízo 
imediatamente, a não ser que o prejuízo seja compensado por pagamentos 
futuros do arrendamento mercantil a preços inferiores aos de mercado. 
Nesse caso, o vendedor-arrendatário deve diferir e amortizar tal prejuízo 
proporcionalmente aos pagamentos do arrendamento mercantil ao longo 
do período pelo qual se espera que o ativo seja utilizado. Se o preço de 
venda estiver acima do valor justo, o vendedor-arrendatário deve diferir o 
excesso sobre o valor e amortizá-lo ao longo do período pelo qual se 
espera que o ativo seja utilizado. 
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Divulgação 
 
20.35 Os requisitos de divulgação para arrendatários e arrendadores 

aplicam-se igualmente a transações de venda e leaseback. A descrição 
exigida dos acordos de arrendamento relevantes inclui descrições das 
disposições únicas ou incomuns do acordo ou dos termos das transações 
de venda e leaseback. 

 
Seção 21 

Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 
 
Alcance desta seção 
 
21.1 Esta seção se aplica a todas as provisões (isto é, passivos de 

prazo ou valor incerto), passivos contingentes e ativos contingentes, exce-
to aquelas provisões tratadas por outras seções desta Norma. Estas inclu-
em provisões relacionadas a: 

(a) arrendamentos mercantis (Seção 20 Operações de Arrendamen-
to Mercantil). Entretanto, esta seção trata dos arrendamentos mercantis 
que tenham se tornado onerosos; 

(b) contratos de construção (Seção 23 Receitas); 
(c) obrigações de benefícios a empregados (Seção 28 Benefícios a 

Empregados);  
(d) tributos sobre o lucro (Seção 29 Tributos sobre o Lucro). 
 
21.2 As exigências desta seção não se aplicam aos contratos a execu-

tar (contratos executórios) a não ser que eles sejam contratos onerosos. 
Contratos a executar são contratos nos quais nenhuma das partes cumpriu 
quaisquer das suas obrigações ou ambas as partes cumpriram parcialmen-
te as suas obrigações em igual extensão. 

 
21.3 A palavra “provisão” algumas vezes é utilizada no contexto de 

itens tais como depreciação, redução de ativos ao valor recuperável e 
créditos incobráveis. Esses são ajustes dos valores contábeis de ativos, e 
não reconhecimento de passivos e, portanto, não são tratados nesta seção. 

 
Reconhecimento inicial  
 
21.4 A entidade deve reconhecer uma provisão apenas quando: 
(a) a entidade tem uma obrigação na data das demonstrações con-

tábeis como resultado de evento passado; 
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(b) é provável (isto é, mais probabilidade de que sim do que não) 
que será exigida da entidade a transferência de benefícios econômicos 
para liquidação; 

(c) o valor da obrigação pode ser estimado de maneira confiável. 
 
21.5 A entidade deve reconhecer a provisão como passivo no seu ba-

lanço patrimonial e deve reconhecer o valor da provisão como despesa, a 
não ser que outra seção desta Norma exija que o custo seja reconhecido 
como parte do custo de ativo, como no caso dos estoques ou ativo imobi-
lizado. Para contabilização de proposta de destinação do resultado devem 
ser observadas as disposições da Interpretação Técnica ITG 08 – Contabi-
lização da Proposta de Pagamento de Dividendos. 

 
21.6 A condição no item 21.4(a) (obrigação na data das demonstra-

ções contábeis, como resultado de evento passado) significa que a entida-
de não tem qualquer alternativa realista senão liquidar a obrigação. Isso 
pode acontecer quando a entidade tem obrigação legal, que pode ser exi-
gida por lei, ou quando a entidade tem obrigação não formalizada (ou 
obrigação construtiva), porque um evento passado (que pode ser um ato 
da entidade) criou expectativas válidas em outras partes de que a entidade 
cumprirá a obrigação. Obrigações que irão surgir em razão da atuação 
futura da entidade (isto é, a conduta futura dos seus negócios) não satisfa-
zem as condições do item 21.4(a), não importando quão provável sejam, e 
mesmo que sejam obrigações contratuais. Por exemplo: devido a pressões 
comerciais ou exigências legais, a entidade pode pretender ou precisar 
efetuar gastos para operar de forma particular no futuro (por exemplo, 
montando filtros de fumaça em certo tipo de fábrica). Dado que a entida-
de pode evitar os gastos futuros pelas suas próprias ações, por exemplo, 
alterando o seu modo de operar ou vendendo a fábrica, ela não tem ne-
nhuma obrigação presente para com esse gasto futuro e nenhuma provi-
são é reconhecida. 

 
Mensuração inicial 
 
21.7 A entidade deve mensurar uma provisão pela melhor estimativa 

do valor exigido para liquidar a obrigação na data das demonstrações 
contábeis. A melhor estimativa é o valor que a entidade racionalmente 
pagaria para liquidar a obrigação ao final da data das demonstrações con-
tábeis ou para transferi-la, nesse momento, para um terceiro: 

(a) Quando a provisão envolve grande conjunto de itens, a estima-
tiva do valor reflete a ponderação de todos os possíveis resultados pelas 
suas probabilidades associadas. A provisão será, portanto, diferente de-
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pendendo se a probabilidade de perda de certo valor é, por exemplo, 60% 
ou 90%. Quando existir um conjunto contínuo de possíveis resultados, e 
cada valor nesse conjunto for tão provável quanto qualquer outro, o ponto 
médio do intervalo deve ser utilizado.  

(b) Quando a provisão surge de uma única obrigação, o resultado 
individual mais provável pode ser a melhor estimativa do valor exigido 
para liquidar a obrigação. Entretanto, mesmo em tal caso, a entidade con-
sidera outros resultados possíveis. Quando os outros resultados possíveis 
forem principalmente muito mais altos, ou principalmente muito mais 
baixos do que o resultado mais provável, a melhor estimativa será um 
valor mais alto ou mais baixo. 

 
Quando o efeito do valor do dinheiro no tempo for material (signifi-

cativo), o valor da provisão deve ser o valor presente do desembolso que 
se espera que seja exigido para liquidar a obrigação. A taxa de desconto 
deveser uma taxa antes dos tributos, que reflita as avaliações atuais de 
mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo. Os riscos específicos do 
passivo devem ser refletidos na taxa de desconto ou na estimativa dos 
valores requeridos para liquidar a obrigação, mas não ambos.  

 
21.8 A entidade deve excluir da mensuração da provisão os ganhos 

da alienação esperada dos ativos. 
 
21.9 Quando parte ou a totalidade do montante exigido para liquidar 

uma provisão puder ser reembolsado por outra parte (por exemplo, por 
meio da reivindicação de seguro), a entidade deve reconhecer o reembol-
so como um ativo separado apenas quando for praticamente certo que a 
entidade irá receber o reembolso na liquidação da obrigação. O valor 
reconhecido para o reembolso não deve ultrapassar o valor da provisão. O 
reembolso recebível deve ser apresentado no balanço patrimonial como 
um ativo e não deve ser compensando contra a provisão. Na demonstra-
ção do resultado, a entidade pode compensar qualquer reembolso de outra 
parte contra a despesa relacionada à provisão.  

 

Mensuração subsequente  
 

21.10 A entidade deve debitar contra a provisão apenas aqueles gas-
tos para os quais a provisão foi originalmente reconhecida. 

 

21.11 A entidade deve revisar as provisões em cada data das de-
monstrações contábeis e ajustá-las para refletir a melhor estimativa cor-
rente do valor que seria exigido para liquidar a provisão nessa data das 
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demonstrações contábeis. Quaisquer ajustes nos valores previamente 
reconhecidos devem ser reconhecidos no resultado, a não ser que a provi-
são tenha sido originalmente reconhecida como parte do custo do ativo 
(ver item 21.5). Quando a provisão é mensurada pelo valor presente do 
desembolso que se espera que seja exigido para liquidá-la, a apropriação 
do desconto deve ser reconhecida como uma despesa financeira no resul-
tado no período em que surgir. 

 

Passivo contingente 
 

21.12 Passivo contingente é uma obrigação possível, mas incerta, ou 
uma obrigação presente que não é reconhecida porque não atende a uma ou 
ambas as condições (b) e (c) no item 21.4. A entidade não deve reconhecer 
um passivo contingente como passivo, exceto os passivos contingentes da 
entidade adquirida em combinação de negócios (ver item 19.20 e 19.21). A 
divulgação de passivo contingente é exigida pelo item 21.15, a não ser que 
seja remota a possibilidade da saída de recursos. Quando a entidade é solida-
riamente responsável por uma obrigação, a parte da obrigação que deve ser 
liquidada por outras partes é tratada como passivo contingente. 

 

Ativo contingente 
 

21.13 A entidade não deve reconhecer um ativo contingente como 
ativo. A divulgação de ativo contingente é exigida pelo item 21.16 quan-
do a entrada de benefícios econômicos for provável. Entretanto, quando o 
fluxo de benefícios econômicos futuros para a entidade for praticamente 
certo, então o referido ativo não é um ativo contingente, e seu reconheci-
mento é apropriado.  

 
Divulgação 
 
Divulgação sobre provisões 
 
21.14 Para cada classe de provisão, a entidade deve divulgar todas as 

seguintes informações: 
(a) conciliação demonstrando: 

(i) o valor contábil no início e no fim do período; 
(ii)  adições durante o período, incluindo os ajustes provenientes 

de mudanças na mensuração do valor descontado; 
(iii)  valores debitados contra a provisão durante o período; e 
(iv) valores não utilizados revertidos durante o período;  

(b) breve descrição da natureza da obrigação, e o valor esperado e as 
datas de quaisquer pagamentos resultantes; 
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(c) indicação das incertezas sobre o valor ou o momento de ocorrên-
cia dessas saídas;  

(d) valor de qualquer reembolso esperado, indicando o valor de 
qualquer ativo que tenha sido reconhecido em razão desse reembolso 
esperado. 

 

Informações comparativas de períodos anteriores não são exigidas.  
 
Divulgação sobre passivos contingentes 
 
21.15 A não ser que a possibilidade de qualquer saída de recursos na 

liquidação seja remota, a entidade deve divulgar, para cada classe de 
passivo contingente na data das demonstrações contábeis, breve descrição 
da natureza do passivo contingente e, quando praticável: 

(a) estimativa do seu efeito financeiro, mensurada conforme os itens 
21.7 a 21.11; 

(b) indicação das incertezas relacionadas ao valor ou momento de 
ocorrência de qualquer saída; e 

(c) possibilidade de qualquer reembolso. 
 
Caso seja impraticável fazer uma ou mais de uma dessas divulga-

ções, esse fato deve ser declarado. 
 
Divulgação sobre ativos contingentes 
 
21.16 Se a entrada de benefícios econômicos for provável (maior pro-

babilidade de que sim do que não), mas não praticamente certa, a entidade 
deve divulgar uma descrição da natureza dos ativos contingentes ao final do 
período de divulgação e, salvo se envolver custo ou esforço excessivo, uma 
estimativa de seus efeitos financeiros mensurados utilizando-se os princípios 
dispostos nos itens 21.7 a 21.11. Se essa estimativa envolver custo ou esforço 
excessivo, a entidade deve divulgar esse fato e os motivos pelos quais estimar 
o efeito financeiro implicaria custo ou esforço excessivo. (5) 

 
Divulgação prejudiciais  
 
21.17 Em casos extremamente raros, a divulgação de alguma ou de 

todas as informações exigidas pelos itens 21.14 a 21.16 pode ser seria-
mente prejudicial à posição da entidade na disputa com outras partes 
sobre assuntos da provisão, passivo contingente ou ativo contingente. Em 
tais casos, a entidade não precisa divulgar as informações, mas deve di-
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vulgar a natureza geral da disputa, juntamente com o fato de que, e razões 
pelas quais, as informações não foram divulgadas.  

 
Apêndice da Seção 21(2) 

Guia sobre reconhecimento e mensuração de provisão 
 
Este Apêndice acompanha, mas não é parte da Seção 21. Ele forne-

ce guia para a aplicação das exigências da Seção 21 sobre o reconheci-
mento e mensuração de provisões. 

 
Todas as entidades, nos exemplos deste Apêndice, têm 31 de de-

zembro como sua data das demonstrações contábeis. Em todos os casos, 
assume-se que uma estimativa confiável pode ser feita para quaisquer 
saídas esperadas. Em alguns exemplos, as circunstâncias descritas podem 
ter resultado na redução ao valor recuperável de ativos; esse aspecto não é 
tratado nos exemplos. As referências sobre a “melhor estimativa” se refe-
rem ao valor presente, nos casos em que o efeito do valor do dinheiro no 
tempo é material. 

 
Exemplo 1 - Perda operacional futura 
 
A entidade determina que é provável que um segmento de suas ope-

rações incorre em perdas operacionais futuras por vários anos. 
 
Obrigação presente, como resultado de evento passado que gera o-

brigação – Não existe evento passado que obrigue a entidade a desembol-
sar recursos. 

 
Conclusão – A entidade não reconhece provisão para perdas opera-

cionais futuras. As perdas futuras esperadas não atendem à definição de 
um passivo. A expectativa de perdas operacionais futuras pode ser um 
indicador de que um ou mais ativos estão desvalorizados – ver Seção 27 
Redução ao Valor Recuperável de Ativos. 

 
Exemplo 2 - Contrato oneroso 
 
Contrato oneroso é um contrato em que os custos inevitáveis para 

atender às obrigações previstas no contrato excedem os benefícios eco-
nômicos esperados a serem recebidos previstos no mesmo. Os custos 
inevitáveis previstos em contrato refletem o menor custo líquido de saída 
desse contrato, que é o menor entre os custos de atendê-lo e quaisquer 
remunerações ou penalidades provenientes do seu não cumprimento. Por 
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exemplo, a entidade pode ser exigida contratualmente, sob arrendamento 
mercantil operacional, a realizar pagamentos para arrendar um ativo que 
não tenha mais qualquer utilização. 

 
Obrigação presente como resultado de evento passado que gera o-

brigação – A entidade é exigida contratualmente a desembolsar recursos 
para os quais ela não recebe benefícios proporcionais. 

 
Conclusão – Se a entidade possui um contrato que seja oneroso, a 

entidade reconhece e mensura a obrigação presente prevista no contrato 
como uma provisão. 

 
Exemplo 3 - Reestruturação 
 
Reestruturação é um programa que é planejado e controlado pela 

administração e que altera materialmente o escopo de um negócio empre-
endido por entidade ou a maneira pela qual esse negócio é conduzido. 

 

Obrigação presente, como resultado de evento passado que gera o-
brigação – Uma obrigação não formalizada (não construtiva) para reestru-
turação surge apenas quando a entidade: 

(a) tem um plano formal detalhado para a reestruturação, que iden-
tifica pelo menos: 

(i) o negócio ou a parte do negócio envolvido; 
(ii)  as principais localidades afetadas; 
(iii)  a localidade, a função e o número aproximado de emprega-

dos que serão remunerados pelo término de seus serviços; 
(iv) os gastos que serão realizados;  
(v) quando o plano será implementado; e 

(b) tenha gerado expectativa válida naqueles afetados de que con-
duzirá a reestruturação, por meio do início da implementação desse plano 
ou por meio da comunicação das suas características principais para os 
afetados pela reestruturação. 

 

Conclusão – A entidade reconhece uma provisão para os custos de 
reestruturação apenas quando, na data das demonstrações contábeis, tiver 
a obrigação legal ou não formalizada de conduzir a reestruturação. 

 

Exemplo 4 – Garantias 
 

Um fabricante fornece garantias no momento da venda para os com-
pradores do seu produto. De acordo com os termos do contrato de venda, 
o fabricante se compromete a consertar, por reparo ou substituição, os 
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defeitos do produto que se tornarem aparentes dentro de três anos a partir 
data da venda. De acordo com a sua experiência passada, é provável (ou 
seja, mais provável que sim do que não) que haverá algumas reclamações 
dentro das garantias. 

 

Obrigação presente, como resultado de evento passado que gera o-
brigação – O evento que gera a obrigação é a venda do produto com a 
garantia, que dá origem a uma obrigação legal.  

 

Saída de recursos envolvendo benefícios futuros na liquidação – 
Provável para as garantias como um todo.  

 

Conclusão – A entidade reconhece uma provisão pela melhor esti-
mativa dos custos para consertos de produtos com garantia vendidos antes 
da data das demonstrações contábeis.  

 

Ilustração dos cálculos: 
 

Em 20X0, produtos são vendidos por $ 1.000.000. A experiência 
passada indica que 90% dos produtos vendidos não requerem reparos 
dentro da garantias; 6% dos produtos vendidos requerem reparos peque-
nos, que custam 30% do preço de venda; e 4% dos produtos vendidos 
requerem reparos maiores ou substituição, que custam 70% do preço de 
venda. Portanto os custos estimados de garantia são:  

 
$ 1.000.000 × 90% × 0 = $ 0 
$ 1.000.000 × 6% × 30% = $ 18.000 
$ 1.000.000 × 4% × 70% = $ 28.000 
Total = $ 46.000 
 

Os gastos com reparos e substituições dentro da garantia, para os 
produtos vendidos em 20X0 devem ser realizados 60% em 20X1, 30% 
em 20X2, e 10% em 20X3, em todos os casos ao final do período. Em 
razão dos fluxos de caixa estimados já refletirem as probabilidades de 
saídas de caixa, e assumindo que não haja quaisquer outros riscos ou 
incertezas que necessitem ser refletidos, para determinar o valor presente 
daqueles fluxos de caixa a entidade deve utilizar uma taxa de desconto 
“livre de risco” com base em títulos do governo com os mesmos períodos 
das saídas de caixa esperadas (6% para o títulos de um ano e 7% para o 
títulos de dois e três anos, como exemplo). O cálculo do valor presente, 
ao final de 20X0, dos fluxos de caixa estimados referentes às garantias 
para os produtos vendidos em 20X0, é o seguinte: 
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Ano  Pagamentos 
de caixa 

esperados 
($) 

Taxa de  
desconto  

Fator de  
Desconto 

Valor 
Presente 

($) 

1 60% × 
$ 46.000  

27.600 6% 0,9434 
(6% para  

1 ano) 

26.038 

2 30% × 
$ 46.000  

13.800 7% 0,8734 
(7% para  
2 anos) 

12.053 

3 10% × 
$ 46.000  

4.600 7% 0,8163 
(7% para  
3 anos) 

3.755 

Total     41.846 

 
A entidade irá reconhecer uma “provisão para garantia” de $ 41.846 

ao final de 20X0 pelos produtos vendidos em 20X0.  
 
Exemplo 5 - Política de reembolso 
 

Uma loja de varejo tem como política reembolsar compras de clien-
tes insatisfeitos, embora não haja obrigação legal para isso. Sua política 
de efetuar reembolsos é amplamente conhecida.  

 

Obrigação presente como resultado de evento passado que gera obri-
gação – O evento que gera a obrigação é a venda do produto, que dá origem 
à obrigação não formalizada porque a conduta da loja criou uma expectati-
va válida nos seus clientes de que a loja irá reembolsar as compras. 

 

Saída de recursos envolvendo benefícios futuros na liquidação – 
Provável que certa proporção dos bens seja devolvida para reembolso. 

 

Conclusão – A entidade reconhece uma provisão pela melhor esti-
mativa do valor exigido para liquidar os reembolsos. 

 

Exemplo 6 - Fechamento de divisão – nenhuma implementação 
antes do encerramento do período de divulgação 
 

Em 12 de dezembro de 20X0, o conselho da entidade decidiu encer-
rar uma divisão. Antes do encerramento do período de divulgação (31 de 
dezembro de 20X0), a decisão não havia sido comunicada a qualquer um 
dos afetados, e nenhum outro passo havia sido tomado para implementar 
a decisão. 
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Obrigação presente como resultado de evento passado que gera obri-
gação – Não existe evento que gera obrigação e, portanto, não existe o-
brigação. 

 

Conclusão – A entidade não reconhece qualquer provisão. 
 

Exemplo 7 - Fechamento de divisão – comunicação e 
implementação antes do encerramento do período de divulgação 
 
Em 12 de dezembro de 20X0, o conselho da entidade decidiu encer-

rar uma divisão que produz um produto específico. Em 20 de dezembro 
de 20X0, o plano detalhado para o fechamento da divisão foi aprovado 
pelo conselho. Cartas foram enviadas aos clientes alertando-os para pro-
curar uma fonte alternativa de fornecimento, e notícias foram enviadas, 
repetidamente, para o pessoal da divisão. 

 
Obrigação presente como resultado de evento passado que gera obri-

gação – O evento que gera a obrigação é a comunicação da decisão aos 
clientes e empregados, que dá origem à obrigação não formalizada a par-
tir dessa data, porque cria uma expectativa válida de que a divisão será 
fechada. 

 

Saída de recursos envolvendo benefícios futuros na liquidação – 
Provável. 

 

Conclusão – A entidade reconhece uma provisão, em 31 de dezem-
bro de 20X0, pela melhor estimativa dos custos que seriam incorridos 
para fechar a divisão na data de divulgação. 

 
Exemplo 8 – Reciclagem para atualização do pessoal, como 
resultado de mudança no sistema de tributação sobre o lucro 
 
O governo introduz mudanças no sistema de tributação sobre o lu-

cro. Como resultado dessas mudanças, a entidade do setor financeiro irá 
necessitar reciclar, para atualização, uma grande proporção dos seus em-
pregados da área administrativa e de vendas para garantir a conformidade 
contínua com a legislação tributária. Na data de encerramento do período 
de divulgação, nenhum treinamento para atualização do pessoal havia 
ocorrido. 

 
Obrigação presente como resultado de evento passado que gera obri-

gação – A mudança na legislação tributária não impõe à entidade a obri-
gação de realizar treinamento para atualização. O evento que gera a obri-
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gação para reconhecimento de provisão (o próprio treinamento para atua-
lização) não ocorreu. 

 
Conclusão – A entidade não reconhece uma provisão. 
 
Exemplo 9 – Caso judicial 
 
Um cliente processou a Entidade X, em razão de prejuízos por danos 

que o cliente alega ter sofrido pela utilização de produto vendido pela 
Entidade X. A Entidade X questiona a obrigação alegando que o cliente 
não seguiu as orientações ao utilizar o produto. Até a data de autorização, 
pelo conselho, da divulgação das demonstrações contábeis do exercício 
findo em 31 de dezembro de 20X1, os advogados da entidade a aconse-
lham que é provável que a mesma não seja responsabilizada. Entretanto, 
quando a entidade elabora as suas demonstrações contábeis para o exercí-
cio findo em 31 de dezembro de 20X2, os seus advogados a aconselham 
que, dado o desenvolvimento do caso, nesse momento é provável que a 
entidade seja responsabilizada.  

 
(a) Em 31 de dezembro de 20X1  
 
Obrigação presente como resultado de evento passado que gera obri-

gação – Com base nas evidências disponíveis até o momento em que as 
demonstrações contábeis foram aprovadas, não existe obrigação como 
resultado de eventos passados. 

 
Conclusão – Nenhuma provisão é reconhecida. A questão é divulga-

da como passivo contingente, a menos que a probabilidade de qualquer 
saída seja considerada remota. 

 
(b) Em 31 de dezembro de 20X2  
 
Obrigação presente como resultado de evento passado que gera obri-

gação – Com base nas evidências disponíveis, existe uma obrigação pre-
sente. O evento que gera a obrigação é a venda do produto ao cliente. 

 
Saída de recursos envolvendo benefícios futuros na liquidação – 

Provável. 
 
Conclusão – Uma provisão é reconhecida pela melhor estimativa do 

valor necessário para liquidar a obrigação em 31 de dezembro de 20X2, e 
a despesa é reconhecida no resultado. Isso não é correção de erro do ano 
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de 20X1 porque, com base nas evidências disponíveis no momento em 
que as demonstrações contábeis de 20X1 foram aprovadas, uma provisão 
não deveria ter sido reconhecida na época. 

 

Seção 22 
Passivo e Patrimônio Líquido 

 

Alcance desta seção 
 

22.1 Esta seção estabelece os princípios para classificação de instru-
mentos financeiros como passivo ou patrimônio líquido e aborda a contabi-
lidade para títulos patrimoniais emitidos para partes individuais ou outras 
partes atuando nas suas posições como investidores em títulos patrimoniais 
(isto é, nas suas posições como proprietários). A Seção 26 Pagamento Ba-
seado em Ações aborda a contabilidade para as transações nas quais a enti-
dade recebe bens ou serviços (incluindo serviços de empregados) como 
recursos em contrapartida por seus títulos patrimoniais (incluindo ações e 
opções de ações) de empregados e de outros fornecedores atuando como 
vendedores de bens e serviços. 

 

22.2 Esta seção deve ser aplicada na classificação de todos os tipos 
de instrumentos financeiros, exceto: 

(a) aquelas participações em controladas, coligadas e empreendi-
mentos controlados em conjunto que são contabilizados de acordo com a 
Seção 9 Demonstrações Consolidadas e Separadas, Seção 14 Investimen-
to em Controladase Coligada ou Seção 15 Investimento em Empreendi-
mento Controlado em Conjunto (Joint Venture);  

(b) direitos e obrigações de empregados sob planos de benefícios a 
empregados, para qual a Seção 28 Benefícios a Empregados se aplica; 

(c) contratos para recursos contingentes em combinação de negó-
cios (ver Seção 19 Combinação de Negócios e Ágio por Expectativa de 
Rentabilidade Futura (Goodwill)). Essa isenção se aplica apenas para a 
entidade adquirente.  

(d) instrumentos financeiros, contratos e obrigações sob pagamento 
baseado em ações se aplica a Seção 26, exceto que os itens 22.3 a 22.6 
devem ser aplicados para ações em tesouraria compradas, vendidas, emi-
tidas, ou canceladas relacionadas com planos de opções de ações de em-
pregados, planos de compra de ações de empregados, e todos os outros 
acordos de pagamento baseado em ações. 
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Classificação de instrumento como passivo ou 
patrimônio líquido  
 
22.3 Patrimônio líquido é a diferença entre o total dos ativos da enti-

dade e todos os seus passivos. Um passivo é uma obrigação presente da 
entidade, originada de eventos já ocorridos, cuja liquidação deve resultar 
em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos. O patrimô-
nio líquido inclui os investimentos realizados pelos proprietários da enti-
dade, mais adições a esses investimentos obtidas por meio de operações 
rentáveis e retidas para utilização nas operações da entidade (lucros acu-
mulados), menos as reduções nos investimentos dos proprietários como 
resultado de operações não rentáveis (prejuízos acumulados) ou distribui-
ções para os proprietários. 

 

22.3A A entidade deve classificar um instrumento financeiro como 
passivo financeiro ou como patrimônio líquido de acordo com a essência 
do acordo contratual, não simplesmente sua forma legal, e de acordo com 
as definições de passivo financeiro e instrumento patrimonial. Salvo se a 
entidade tiver direito incondicional de evitar a entrega de caixa ou outro 
ativo financeiro para liquidar a obrigação contratual, a obrigação atende à 
definição de passivo financeiro, e é classificada dessa forma, exceto para 
aqueles instrumentos classificados como instrumento patrimonial de a-
cordo com o item 22.4. (5) 

 

22.4 Alguns instrumentos financeiros que atendem à definição de 
passivo são classificados como patrimônio líquido porque eles represen-
tam a participação residual nos ativos líquidos da entidade: 

(a) um instrumento resgatável é um instrumento financeiro que 
provê ao detentor o direito de vender esse instrumento de volta para o 
emissor por caixa ou outro ativo financeiro ao exercer o direito de venda 
ou é automaticamente resgatado ou recomprado pelo emissor na ocorrên-
cia de evento futuro incerto ou a morte ou aposentadoria do detentor do 
instrumento. Um instrumento resgatável que possui todas as seguintes 
características é classificado como título patrimonial:  

(i) o instrumento confere ao detentor uma participação propor-
cional nos ativos líquidos da entidade na hipótese da liquidação da 
entidade. Os ativos líquidos da entidade são aqueles ativos remanes-
centes após a dedução de todas as reivindicações sobre seus ativos;  

(ii)  o instrumento está na classe de instrumentos que é subordi-
nada a todas as outras classes de instrumentos;  
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(iii)  todos os instrumentos financeiros, que estão nessa classe de 
instrumentos que é subordinada a todas as outras classes de instru-
mentos, possuem características idênticas;  

(iv) além das obrigações contratuais do emissor de resgatar ou 
recomprar o instrumento por caixa ou outro ativo financeiro, o ins-
trumento não inclui qualquer obrigação contratual de entregar caixa 
ou outro ativo financeiro para outra entidade, ou de trocar ativos fi-
nanceiros ou passivos financeiros com outra entidade sob condições 
que são potencialmente desfavoráveis para a entidade, e não é um 
contrato que será liquidado ou pode ser liquidado pelo próprio título 
patrimonial da entidade;  

(v) o total dos fluxos de caixa esperados atribuíveis ao instru-
mento ao longo da vigência do instrumento é baseado substancial-
mente no resultado, na mudança dos ativos líquidos reconhecidos ou 
na mudança do valor justo dos ativos líquidos reconhecidos e não 
reconhecidos da entidade ao longo da vigência do instrumento (ex-
cluindo quaisquer efeitos do instrumento);  
 

(b) os instrumentos, ou partes de instrumentos, que são subordina-
dos a todas as outras classes de instrumentos são classificados como pa-
trimônio líquido se impuserem à entidade uma obrigação de entregar a 
outra parte uma participação proporcional nos ativos líquidos da entidade 
apenas na liquidação.  

 
22.5 Os seguintes instrumentos são exemplos de instrumentos que 

são classificados como passivos ao invés de patrimônio líquido: 
(a) um instrumento é classificado como passivo se as distribuições 

dos ativos líquidos na liquidação estiverem sujeitas a um valor máximo 
(teto). Por exemplo, se na liquidação os detentores do instrumento recebe-
rem uma participação proporcional dos ativos líquidos, mas esse valor for 
limitado a um teto e o excesso dos ativos líquidos for distribuído a uma 
organização de caridade ou ao governo, o instrumento não é classificado 
como patrimônio líquido;  

(b) um instrumento resgatável é classificado como patrimônio lí-
quido se, no momento de exercício da opção de venda, o detentor receber 
uma participação proporcional dos ativos líquidos, mensurada de acordo 
com esta Norma. Entretanto, se ao detentor for conferido um valor men-
surado de acordo com alguma outra base, o instrumento é classificado 
como passivo;  

(c) um instrumento é classificado como passivo se obrigar a enti-
dade a fazer pagamentos aos detentores antes da liquidação, tais como 
dividendo obrigatório; 
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(d) um instrumento resgatável que é classificado como patrimônio 
líquido nas demonstrações contábeis de controlada é classificado como 
passivo nas demonstrações contábeis consolidadas do grupo econômico; 

(e) uma ação preferencial que provê o resgate obrigatório pelo e-
missor por valor fixo ou determinável em data futura fixa ou determiná-
vel, ou fornece ao detentor o direito de exigir que o emissor resgate o 
instrumento em ou após data específica por valor fixo ou determinável, é 
um passivo financeiro. 

 

22.6 As ações dos membros de entidades cooperativas e instrumen-
tos similares são patrimônio líquido se: 

(a) a entidade tem direito incondicional de recusar o resgate das 
ações dos membros; ou 

(b) o resgate é incondicionalmente proibido pela lei local, regula-
ção ou estatuto da entidade.(4) 

 

Emissão original de ações ou outros títulos patrimoniais 
 

22.7 A entidade deve reconhecer a emissão de ações ou outros títu-
los patrimoniais como patrimônio líquido quando emitir esses instrumen-
tos e a outra parte for obrigada a conceder caixa ou outros recursos a 
entidade em troca dos instrumentos:. 

(a) se os títulos patrimoniais forem emitidos antes da entidade re-
ceber o caixa ou os outros ativos, a entidade deve apresentar o valor rece-
bível como redução do patrimônio líquido no seu balanço patrimonial, e 
não como ativo; 

(b) se a entidade receber o caixa ou os outros ativos antes dos títu-
los patrimoniais serem emitidos e a entidade não puder ser exigida a re-
embolsar o caixa ou outros recursos recebidos, a entidade deve reconhe-
cer o aumento correspondente no patrimônio líquido na extensão dos 
valores recebidos; 

(c) na extensão em que os títulos patrimoniais tenham sido subscritos, 
mas não emitidos, e a entidade ainda não tenha recebido o caixa ou os outros 
recursos, a entidade não deve reconhecer o aumento no patrimônio líquido. 

 

22.8 A entidade deve mensurar os títulos patrimoniais, exceto aque-
les emitidos como parte de combinação de negócios ou aqueles contabili-
zados, de acordo com os itens 22.15A e 22.15B, pelo valor justo de caixa 
ou de outros recursos recebidos ou a receber, líquido dos custos de tran-
sação. Se o pagamento é a prazo e o valor do dinheiro no tempo for mate-
rial, a mensuração inicial deve ser na base de valor presente. (5) 
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22.9 A entidade deve contabilizar os custos de transação relativos à 
transação de instrumento patrimonial como dedução do patrimônio líqui-
do. Os tributos referentes aos custos de transação devem ser contabiliza-
dos de acordo com a Seção 29 – Tributos sobre o Lucro. (5) 

 
22.10 A forma na qual o aumento no patrimônio líquido proveniente 

da emissão de ações ou de outros títulos patrimoniais é apresentado no 
balanço patrimonial é determinada pelas leis aplicáveis. Por exemplo, o 
valor de face (ou outro valor nominal) das ações e o valor pago em exces-
so a valor de face podem ser apresentados separadamente. 

 
Venda de opção, direito de subscrição e warrant 
 

22.11 A entidade deve aplicar os princípios descritos nos itens 22.7 a 
22.10 aos títulos patrimoniais emitidos por meio da venda de opções, 
direitos de subscrição, warrants e instrumentos patrimoniais similares. 

 
Capitalização ou bonificação em ações e desdobramento de ações 
 
22.12 A capitalização ou bonificação em ações (algumas vezes referi-

da como dividendo em ações) é uma emissão de novas ações aos acionistas 
na proporção das suas ações existentes. Por exemplo, a entidade pode dar a 
seus acionistas um dividendo ou ação bonificada para cada cinco ações 
mantidas. A ação desdobrada (algumas vezes referida como ação dividida) 
é a divisão das ações existentes da entidade em múltiplas ações. Por exem-
plo, no desdobramento de ações, cada acionista pode receber uma ação 
adicional para cada ação mantida. Em alguns casos, as ações previamente 
emitidas em circulação são canceladas e substituídas por novas ações. A 
capitalização, a bonificação em ações e o desdobramento de ações não 
alteram o total do patrimônio líquido. A entidade deve reclassificar os valo-
res dentro do patrimônio líquido conforme exigido pelas leis aplicáveis. O 
mesmo vale para o caso de quotas ao invés de ações. 

 
Dívida conversível ou instrumentos financeiros 
compostos similares 
 
22.13 Ao emitir dívida conversível ou instrumentos financeiros com-

postos similares que contenham componente de passivo e componente de 
patrimônio líquido, a entidade deve alocar os valores entre o componente 
de passivo e o componente de patrimônio líquido. Para fazer essa alocação, 
a entidade deve primeiramente estabelecer o valor do componente de passi-
vo conforme o valor justo de passivo similar que não tenha a característica 
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de conversão ou componente de patrimônio líquido associado semelhante. 
A entidade deve alocar o valor residual para o componente de patrimônio 
líquido. Os custos de transação devem ser alocados entre o componente de 
passivo e o componente de patrimônio líquido com base nos seus valores 
justos relativos. 

 
22.14 A entidade não deve revisar a alocação em período subsequente. 
 
22.15 Nos períodos seguintes à emissão dos instrumentos, a entidade 

deve contabilizar o componente do passivo conforme abaixo: 
(a) de acordo com a Seção 11 – Instrumentos Financeiros Básicos, se 

o componente do passivo atender às condições do item 11.9. Nesses ca-
sos, a entidade, sistematicamente, deve reconhecer qualquer diferença 
entre o componente de passivo e o valor do principal a ser pago no ven-
cimento como despesa de juros adicionais utilizando o método da taxa 
efetiva de juros (ver itens 11.15 a 11.20). O apêndice desta seção ilustra a 
contabilização para o emissor de dívida conversível quando o componen-
te do passivo atender às condições do item 11.9; 

(b) de acordo com a Seção 12 – Outros Tópicos sobre Instrumentos 
Financeiros, se o componente do passivo não atender às condições do 
item 11.9. (5) 

 
Extinção de passivo financeiro com instrumento patrimonial 
 
22.15A A entidade pode renegociar os termos de passivo financeiro 

com o credor da entidade mediante a emissão, pelo devedor, de instru-
mentos patrimoniais ao credor, extinguindo o passivo total ou parcial-
mente. A emissão de instrumentos patrimoniais constitui contraprestação 
paga de acordo com o item 11.38. A entidade deve mensurar os instru-
mentos patrimoniais emitidos ao seu valor justo. Contudo, se o valor justo 
dos instrumentos patrimoniais emitidos não puder ser mensurado de for-
ma confiável sem custo ou esforço excessivo, os instrumentos patrimoni-
ais devem ser mensurados ao valor justo do passivo financeiro extinto. A 
entidade deve desreconhecer o passivo financeiro, ou parte dele, de acor-
do com os itens 11.36 a 11.38. (5) 

 
22.15B Se parte da contraprestação paga estiver relacionada à modi-

ficação dos termos da parte remanescente do passivo, a entidade deve 
alocar a contraprestação paga entre a parte do passivo extinto e a parte 
que permanece pendente. Essa alocação deve ser feita em base razoável. 
Se o passivo remanescente tiver sido substancialmente modificado, a 
entidade deve contabilizar a modificação como extinção do passivo origi-
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nal e o reconhecimento de novo passivo, conforme requerido pelo item 
11.37. (5) 

 
22.15C A entidade não deve aplicar os itens 22.15A e 22.15B a 

transações em situações em que: 
(a) o credor também é acionista direto ou indireto e está agindo em 

sua capacidade de acionista existente direto ou indireto; 
(b) o credor e a entidade são controlados pela mesma parte ou partes 

antes e após a transação, e a essência da transação inclui a distribuição de 
patrimônio pela entidade, ou contribuição de patrimônio para a entidade; 

(c) a extinção do passivo financeiro por meio da emissão de 
instrumentos patrimoniais está de acordo com os termos originais do 
passivo financeiro (ver itens 22.13 a 22.15). (5) 

 
Ações ou quotas em tesouraria 
 
22.16 As ações ou quotas em tesouraria são títulos patrimoniais da 

entidade que tenham sido emitidos e readquiridos subsequentemente pela 
entidade. A entidade deve deduzir do patrimônio líquido o valor justo dos 
recursos concedidos pelas ações ou quotas em tesouraria. A entidade não 
deve reconhecer ganho ou perda no resultado na aquisição, venda, emis-
são ou cancelamento de ações ou quotas em tesouraria. 

 
Distribuição para os proprietários 
 
22.17 A entidade deve reduzir o patrimônio líquido pelos valores das 

distribuições para os sócios (detentores de seus títulos patrimoniais). Os 
tributos referentes a distribuições a sócios devem ser contabilizados de 
acordo com a Seção 29. (5) 

 
22.18 Às vezes a entidade distribui outros ativos diferentes de caixa 

a seus sócios (distribuição não monetária). Quando a entidade declara tal 
distribuição e possui a obrigação de distribuir ativos não monetários para 
seus proprietários, ela deve reconhecer o passivo. A entidade deve men-
surar o passivo pelo valor justo dos ativos que serão distribuídos, salvo se 
atender às condições do item 22.18A. Ao final de cada período de divul-
gação e na data de liquidação, a entidade deve revisar e ajustar o valor 
contábil do dividendo ou outra distribuição de lucro a pagar para refletir 
as mudanças no valor justo dos ativos que serão distribuídos, com quais-
quer mudanças reconhecidas no patrimônio líquido como ajustes do valor 
da distribuição. Quando a entidade liquida o dividendo, ela deve reconhe-
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cer no resultado qualquer diferença entre o valor contábil dos ativos dis-
tribuídos e o valor contábil do dividendo a pagar. (5) 

 
22.18A Se o valor justo dos ativos a serem distribuídos não puder ser 

mensurado de forma confiável sem custo ou esforço excessivo, o passivo 
deve ser mensurado ao valor contábil dos ativos a serem distribuídos. Se 
antes da liquidação o valor justo dos ativos a serem distribuídos puder ser 
mensurado de forma confiável sem custo ou esforço excessivo, o passivo 
deve ser remensurado ao valor justo com o ajuste correspondente feito ao 
valor da distribuição e contabilizado de acordo com o item 22.18. (5) 

 

22.18B Os itens 22.18 e 22.18A não se aplicam à distribuição de ati-
vo não monetário que seja controlado pela mesma parte ou partes antes e 
depois da distribuição. Essa exclusão se aplica às demonstrações contá-
beis separadas, individuais e consolidadas da entidade que efetua a distri-
buição. (5) 

 

Participação dos não controladores e transações com 
ações de controlada consolidada 
 

22.19 Nas demonstrações contábeis consolidadas, a participação dos 
não controladores nos ativos líquidos da controlada é incluída no patri-
mônio líquido. A entidade deve tratar as mudanças na participação de 
controlador na controlada que não resulte na perda de controle como 
transação com detentores de títulos patrimoniais nas suas posições de 
detentores de títulos patrimoniais. Consequentemente, o valor contábil da 
participação dos não controladores deve ser ajustado para refletir as mu-
danças na participação da controladora nos ativos líquidos da controlada. 
Qualquer diferença entre o valor pelo qual a participação dos não contro-
ladores é ajustada nesse momento e o valor justo dos recursos pagos ou 
recebidos, caso exista, deve ser reconhecida diretamente no patrimônio 
líquido e atribuída aos detentores dos títulos patrimoniais da controladora. 
A entidade não deve reconhecer ganhos ou perdas sobre essas mudanças. 
Além disso, a entidade não deve reconhecer qualquer mudança nos valo-
res contábeis dos ativos (incluindo o ágio por expectativa de rentabilidade 
futura) ou passivos resultantes de tais transações. 

 
Divulgação 
 
22.20 Se o valor justo dos ativos a serem distribuídos, conforme 

descrito nos itens 22.18 e 22.18A, não puder ser mensurado de forma 
confiável sem custo ou esforço excessivo, a entidade deve divulgar esse 
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fato e os motivos pelos quais a mensuração confiável do valor justo im-
plicaria custo ou esforço excessivo. (5) 

 

Apêndice da Seção 22(2) 

Exemplos de tratamento contábil para o emissor de 
instrumento de dívida conversível 

 

Este Apêndice acompanha, mas não é parte da Seção 22. Ele fornece di-
recionamentos para a aplicação das exigências dos itens 22.13 a 22.15. 

 

Em janeiro de 20X5, a entidade emite 500 títulos conversíveis. Os tí-
tulos são emitidos com o valor de face de $ 100 para cada título, com 
duração de 5 anos, sem custos de transação. O total de recebimentos pela 
emissão é de $ 50.000. Os juros são pagáveis, ao final de cada período, à 
taxa de juros anual de 4%. Cada título é conversível, pela opção do deten-
tor, em 25 ações ordinárias em qualquer época até o vencimento. No 
momento em que os títulos são emitidos, a taxa de juros de mercado para 
uma dívida similar, que não tenha a opção de conversão, é de 6% ao ano.  

 

No momento da emissão do instrumento, o componente de passivo 
necessita ser avaliado primeiro, e a diferença entre o total de recebimento 
da emissão (que é o valor justo do instrumento na sua totalidade) e o va-
lor justo do componente de passivo, é atribuída ao componente de patri-
mônio líquido. O valor justo do componente de passivo é calculado por 
meio da determinação de seu valor presente, utilizando a taxa de desconto 
de 6%. Os cálculos e os lançamentos contábeis são apresentados a seguir:  

 

 $  
Recebimentos pela emissão do títulos (A)  50.000 
Valor presente do principal ao final de cinco anos (ver os cálculos abaixo)  37.363 
Valor presente dos juros a pagar anualmente, ao final do período, ao longo 
dos cinco anos 

8.425 

Valor presente do passivo, que é o valor justo do componente passivo (B)  45.788 
Residual, que é o valor justo do componente de patrimônio líquido (A) – (B)  4.212 

 

O emissor dos títulos faz os seguintes lançamentos contábeis em 1º 
de janeiro de 2005: 

D – Caixa  $ 50.000 
C – Passivo Financeiro – Títulos conversíveis  $ 45.788 
C – Patrimônio Líquido     $ 4.212 
 

Após a emissão, o emissor irá amortizar o desconto na emissão dos 
títulos de acordo com a seguinte tabela:  
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(a) 
Pagamento 

de juros 
 

($) 

(b) 
Total da 

despesa de 
juros 

($) = 6% x (e) 

(c) 
Amortização 
do desconto 
da emissão 
do títulos 

($) = (b) – (a) 

(d) 
Desconto da 
emissão dos 

títulos 
($) = (d) – (c) 

(e) 
Passivo 
líquido 

($) = 50.000 – 
(d) 

1/1/20X5    4.212 45.788 
31/12/20X5 2.000 2.747 747 3.465 46.535 
31/12/20X6 2.000 2.792 792 2.673 47.327 
31/12/20X7 2.000 2.840 840 1.833 48.167 
31/12/20X8 2.000 2.890 890 943 49.057 
31/12/20X9 2.000 2.943 943 0 50.000 

Totais 10.000 14.212 4.212   
 

Ao final de 20X5, o emissor faria o seguinte lançamento contábil:  
D – Despesa de juros  $ 2.747 
C – Desconto na emissão do títulos   $ 747 
C – Caixa       $ 2.000 
 

Cálculos  
Valor presente do principal de $ 50.000 à taxa de 6%.  
50.000/(1,06)^5 = $ 37.363 
Valor presente dos juros anuais de $ 2.000 (=50.000 × 4%) pagá-

veis ao final de cada um dos cinco anos 
Os pagamentos de juros anuais de $ 2.000 são uma anuidade – uma 

série de fluxos de caixa com um número limitado (n) de pagamento peri-
ódicos (PMT), recebíveis nas datas 1 até n. Para calcular o valor presente 
dessa anuidade, os pagamentos futuros são descontados pela taxa de juros 
periódica (i) utilizando a seguinte fórmula:  

 
PV = (PMT/i ) × [1 – [(1/1+ i)^n] 
 

Portanto, o valor presente dos pagamentos de juros anuais de $ 2.000 
é ($ 2.000/0,06) × [1 – [(1/1,06)^5] = $ 8.425 

 

Isso é equivalente a soma dos valores presentes de cinco pagamentos 
individuas de 2.000, conforme a tabela seguir:  

 

 $  
Valor presente do pagamento de juros - Dezembro de 20X5 = 2,000/1,06  1.887 
Valor presente do pagamento de juros - Dezembro de 20X6 = 
2,000/1,06^2  

1.780 

Valor presente do pagamento de juros - Dezembro de 20X7 = 
2,000/1,06^3  

1.679 
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Valor presente do pagamento de juros - Dezembro de 20X8 = 
2,000/1,06^4  

1.584 

Valor presente do pagamento de juros - Dezembro de 20X9 = 
2,000/1,06^5 

1.495 

Total 8.425 
 

Além disso, outra maneira de realizar este cálculo é por meio da uti-
lização de tabela de valor presente de uma anuidade ordinária, paga ao 
final do período, por cinco períodos, a uma taxa de 6% ao período. (Tais 
tabelas podem ser facilmente encontradas na internet). O fator de valor 
presente é 4,2124. Ao se multiplicar este fator pelo pagamento anual de $ 
2.000, encontra-se o valor presente de $ 8.425. 

 

Seção 23 
Receitas 

 
Alcance desta seção 
 

23.1 Esta seção deve ser aplicada na contabilização de receitas ori-
ginadas das seguintes transações e eventos: 

(a) venda de produtos (sejam produzidos pela empresa com o propó-
sito de venda ou comprados para revenda); 

(b) prestação de serviços; 
(c) contratos de construção nos quais a empresa é o empreiteiro; 
(d) uso por outros dos ativos da empresa rendendo juros, royalties ou 

dividendos (ou outra forma de distribuição de resultado). 
 

23.2 Receita ou outro rendimento originado de algumas transações e 
eventos é tratado em outras seções desta Norma: 

(a) contratos de arrendamento mercantil (ver Seção 20 Operações de 
Arrendamento Mercantil); 

(b) dividendos e outros rendimentos originados de investimentos que 
são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial (ver Seção 14 
Investimento em Controlada e Coligada e Seção 15 Investimento em 
Empreendimento Controlado em Conjunto (Joint Venture); 

(c) mudanças no valor justo de ativos financeiros e passivos finan-
ceiros ou sua alienação (ver Seção 11 Instrumentos Financeiros Básicos e 
Seção 12 Outros Tópicos sobre Instrumentos Financeiros); 

(d) mudanças no valor justo de propriedade para investimento (ver 
Seção 16 Propriedade para Investimento); 

(e) reconhecimento inicial e mudanças no valor justo de ativos bio-
lógicos relacionados a atividades agrícolas (ver Seção 34 Atividades Es-
pecializadas); 
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(f) reconhecimento inicial de produção agrícola (ver Seção 34). 
 

Mensuração da receita 
 

23.3 A entidade deve mensurar a receita pelo valor justo da contra-
prestação recebida ou a receber. O valor justo da contraprestação recebida 
ou a receber leva em consideração o valor de qualquer desconto comerci-
al e os descontos e abatimentos por volume concedidos pela entidade. 

 

23.4 A entidade deve incluir na receita apenas a entrada bruta dos bene-
fícios econômicos recebidos e a receber pela entidade por sua própria conta. 
A entidade deve excluir do resultado todos os valores coletados em nome de 
terceiros tais como tributos sobre vendas, sobre produtos e serviços e sobre o 
valor adicionado. No relacionamento como uma agência, a entidade deve 
incluir na receita somente o valor de sua comissão. Os valores recebidos em 
nome do titular não são considerados como receita da entidade. 

 

Pagamento diferido 
 

23.5 Quando o ingresso de caixa ou equivalente a caixa é diferido e 
o acordo se constitui, efetivamente, numa transação financeira, o valor 
justo da contraprestação é o valor presente de todos os recebimentos futu-
ros, determinados usando uma taxa de juros imputada. Uma transação de 
financiamento é originada quando, por exemplo, a entidade fornece crédi-
to sem juros para o comprador ou aceita um título a receber com taxa de 
juros abaixo do mercado do comprador como contrapartida pela venda de 
produtos. A taxa de juros imputada é a mais claramente determinável 
entre ambas: 

(a) a taxa prevalecente para um instrumento similar de emitente com 
índice de crédito similar; ou 

(b) a taxa de juros que desconta o valor nominal do instrumento para 
o preço atual de venda dos produtos ou serviços. 

 
A entidade deve reconhecer a diferença entre o valor presente de to-

dos os recebimentos futuros e o valor nominal da contraprestação como 
receita de juros de acordo com os itens 23.28 e 23.29 e Seção 11. 

 
Troca de produtos ou serviços 
 
23.6 A entidade não deve reconhecer receita: 
(a) quando produtos ou serviços são trocados por produtos ou servi-

ços que são de natureza e valor similar; ou 
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(b) quando produtos e serviços são trocados por produtos ou serviços 
não similares mas a transação não tem substância comercial. 

 
23.7 A entidade deve reconhecer receita quando os produtos são 

vendidos ou serviços são trocados por produtos ou serviços não similares 
em transação que tem substância comercial. Nesse caso, a empresa deve 
mensurar a transação pelo: 

(a) valor justo dos produtos e serviços recebidos ajustados pelo valor 
de qualquer caixa ou equivalente transferido; 

(b) se o valor (a) não pode ser mensurado de forma confiável, então 
pelo valor justo dos produtos ou serviços fornecidos, ajustados por qual-
quer valor de caixa ou equivalentes transferidos; ou 

(c) se o valor justo tanto dos ativos recebidos quanto dos ativos for-
necidos não pode ser avaliado de forma confiável, então a mensuração é 
pelo valor contábil do ativo fornecido, ajustado pelo valor de qualquer 
caixa ou equivalente de caixa transferido. 

 
Identificação da transação de receita 
 
23.8 A entidade normalmente aplica os critérios de reconhecimento 

de receita nesta seção separadamente para cada transação. Entretanto, a 
entidade aplica os critérios de reconhecimento para os componentes sepa-
radamente identificáveis de uma transação única quando necessário para 
refletir a essência da transação. Por exemplo, a entidade aplica os critérios 
de reconhecimento para os componentes identificáveis separadamente de 
uma transação única quando o preço de venda do produto inclui um valor 
identificável para subsequente manutenção. Inversamente, a entidade 
aplica os critérios de reconhecimento para duas ou mais operações juntas 
quando elas estão ligadas de tal forma que o efeito comercial não possa 
ser compreendido sem referência às séries de transações como um todo.  

 
Por exemplo, a entidade aplica os critérios de reconhecimento a duas 

ou mais transações juntas quando ela vende produtos e, ao mesmo tempo, 
entra em acordo separado para recomprar os produtos em outra data, des-
sa forma negando o efeito essencial da transação. 

 
23.9 Algumas vezes, como parte da transação de venda, a entidade 

concede ao seu cliente um prêmio de fidelidade que o cliente pode resga-
tar no futuro, gratuitamente, ou com descontos em produtos ou serviços. 
Nesse caso, de acordo com o item 23.8, a entidade deve contabilizar os 
créditos prêmios como componente identificável separadamente da tran-
sação inicial de venda. A entidade deve alocar o valor justo do montante 
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recebido ou a receber no que tange à primeira venda entre os créditos 
recompensa e os outros componentes da venda. A contraprestação aloca-
da aos créditos recompensa devem ser avaliados com referência ao seu 
valor justo, por exemplo, o valor pelo qual os prêmios poderiam ser ven-
didos separadamente. 

 
Venda de produtos 
 
23.10 A entidade deve reconhecer a receita originada na venda de 

produtos quando forem satisfeitas todas as seguintes condições: 
(a) a entidade tenha transferido para o comprador os riscos e benefí-

cios mais significativos inerentes a propriedade dos produtos; 
(b) a entidade não mantenha envolvimento continuado na gestão dos 

produtos vendidos em grau normalmente associado à propriedade, nem 
efetivo controle de tais produtos; 

(c) o valor da receita pode ser mensurado de forma confiável; 
(d) é provável que os benefícios econômicos associados com a tran-

sação fluirão para a entidade; 
(e) os custos incorridos ou a incorrer com relação à transação podem 

ser mensurados de forma confiável. 
 
23.11 A avaliação de quando a entidade transferiu os riscos e benefí-

cios significativos de propriedade ao comprador exige o exame das cir-
cunstâncias da transação. Na maior parte dos casos, a transferência dos 
riscos e benefícios da propriedade coincide com a transferência do título 
legal ou a transferência da posse para o comprador. Esse é o caso para a 
maioria das vendas a varejo. Em outros casos, a transferência de riscos e 
benefícios de propriedade ocorre em momento diferente da transferência 
do título legal ou a passagem da posse. 

 

23.12 A entidade não reconhece a receita se ainda retém riscos signi-
ficativos de propriedade. Exemplos de situações na qual a entidade pode 
reter os riscos e benefícios significativos de propriedade são: 

(a) quando a entidade retém uma obrigação por desempenho insatis-
fatório não coberto por garantias normais; 

(b) nos casos em que o recebimento da receita é dependente da ven-
da dos produtos pelo comprador (genuína consignação); 

(c) quando os produtos enviados estão sujeitos à instalação e a insta-
lação é uma parte significativa do contrato que ainda não foi completado; 

(d) quando o comprador tem o direito de rescindir a compra por uma 
razão especificada no contrato de venda, ou a critério do comprador sem 
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qualquer razão, e a entidade não tem certeza sobre a probabilidade do 
retorno. 

 

23.13 Se a entidade retiver apenas risco insignificante de proprieda-
de, a transação é uma venda e a receita pode ser reconhecida. Por exem-
plo, vendedor reconhece a receita quando ele retêm o título legal dos 
produtos somente para proteger a liquidez do valor devido. Similarmente, 
a entidade reconhece a receita quando ela oferece reembolso se o cliente 
encontra algum problema no produto ou não está satisfeito por outras 
razões, e a entidade pode estimar as devoluções de forma confiável. Em 
tais casos, a entidade reconhece a provisão para devoluções de acordo 
com a Seção 21 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. 

 

Prestação de serviços 
 

23.14 Quando o resultado de transação envolvendo a prestação de 
serviços pode ser estimada de forma confiável, a entidade pode reconhe-
cer a receita associada com a transação por referência ao estágio de exe-
cução da transação ao final do período de referência (chamado algumas 
vezes como o método de percentagem completada). O resultado de tran-
sação pode ser avaliado de forma confiável quando todas as condições a 
seguir são satisfeitas: 

(a) o valor da receita pode ser mensurado de forma confiável; 
(b) é provável que os benefícios econômicos associados com a tran-

sação fluirão para a entidade; 
(c) o estágio de execução da transação ao final do período de refe-

rência pode ser mensurado de forma confiável; 
(d) os custos incorridos para a transação e os custos para completar a 

transação podem ser mensurados de forma confiável. 
 

Os itens 23.21 a 23.27 fornecem orientação para a aplicação do mé-
todo de percentagem de execução. 

 

23.15 Quando os serviços são executados por um número indetermi-
nado de atos durante um período especificado de tempo, a entidade reco-
nhece a receita em uma base linear durante o período especificado a não 
ser que exista evidência de que algum outro método represente melhor o 
estágio de execução. Quando um ato específico é muito mais relevante do 
que qualquer outro ato, a entidade adia o reconhecimento da receita até 
que o ato relevante seja executado. 

 

23.16 Quando o resultado da transação envolvendo a prestação de 
serviços não pode ser estimado de forma confiável, a entidade deve reco-
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nhecer a receita apenas na medida das despesas reconhecidas que são 
recuperáveis. 

 

Contrato de construção 
 

23.17 Quando o resultado de contrato de construção pode ser esti-
mado de forma confiável, a entidade deve reconhecer a receita e os custos 
associados com o contrato de construção como receita e despesas respec-
tivamente, tendo por referência o estágio de execução da atividade contra-
tual na data do balanço (muitas vezes referido como método de percenta-
gem completada). Estimativa confiável do resultado requer estimativas 
confiáveis do estágio de conclusão, custos futuros e riscos de cobrança do 
faturamento. Os itens 23.21 a 23.27 fornecem orientação para a aplicação 
do método de percentagem completada. 

 

23.18 As exigências desta seção são usualmente aplicadas separa-
damente para cada contrato de construção. Entretanto, em algumas cir-
cunstâncias é necessário aplicar esta seção aos componentes separada-
mente identificáveis de um contrato único ou a um grupo de contratos de 
forma a refletir a substância do contrato ou grupo de contratos. 

 

23.19 Quando um contrato cobre diversos ativos, a construção de 
cada ativo deve ser tratada como um contrato de construção em separado 
quando: 

(a) propostas separadas foram submetidas para cada ativo; 
(b) cada ativo foi submetido à negociação separada, e o empreiteiro e 

o cliente são capazes de aceitar ou rejeitar aquela parte do contrato rela-
cionada a cada ativo; e 

(c) os custos e receitas de cada ativo podem ser identificados. 
 

23.20 Um grupo de contratos, seja com um único cliente ou com vá-
rios clientes, deve ser tratado como um único contrato de construção 
quando: 

(a) o grupo de contratos é negociado como um pacote único; 
(b) os contratos estão tão intimamente interrelacionados que eles são, 

de fato, parte de um projeto único com uma margem de lucro geral; e 
(c) os contratos são executados simultaneamente ou em sequência 

contínua. 
 

Método de percentagem completada 
 

23.21 Esse método é usado para reconhecer receita originada pela 
prestação de serviços (ver itens 23.14 a 23.16) e originada de contratos de 
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construção (ver itens 23.17 a 23.20). A entidade deve rever e, quando 
necessário, revisar as estimativas de receita e custos à medida que a tran-
sação de serviço ou o contrato de construção progride. 

 

23.22 A entidade deve determinar o estágio de execução de transa-
ção ou contrato usando o método que mensure da maneira mais confiável 
o trabalho executado. Métodos possíveis incluem: 

(a) a proporção em que os custos incorridos dos trabalhos executa-
dos até a data em relação aos custos totais estimados. Custos incorridos 
dos trabalhos executados até a data não incluem custos relacionados a 
atividades futuras, tais como para materiais para futura utilização ou apli-
cação ou pagamento antecipado; 

(b) pesquisas para levantamento ou medição do trabalho executado; 
(c) grau de execução pela proporção física da transação de serviço 

ou contrato de trabalho. 
 

Pagamentos parcelados e adiantamentos recebidos de clientes muitas 
vezes não refletem o trabalho executado. 

 

23.23 A entidade deve reconhecer os custos que tem relação com a-
tividade futura na transação ou contrato, tal como para materiais para 
futura utilização ou aplicação ou pagamento antecipado, como um ativo 
se for provável que os custos serão recuperados. 

 

23.24 A entidade deve reconhecer como despesa imediatamente 
quaisquer custos cuja recuperação não é provável. 

 

23.25 Quando o resultado de contrato de construção não pode ser es-
timado de forma confiável: 

(a) a entidade deve reconhecer a receita apenas na medida que os 
custos do contrato incorridos sejam prováveis de serem recuperáveis; e 

(b) a entidade deve reconhecer os custos do contrato como despesa 
no período em que são incorridos. 

 

23.26 Quando for provável que os custos totais do contrato serão su-
periores a receita total do contrato em contrato de construção, o prejuízo 
esperado deve ser reconhecido como despesa imediatamente, mediante 
provisão para contrato oneroso (ver Seção 21). 

 

23.27 Se a certeza de cobrança de valor já reconhecido como receita 
de contrato não for mais provável, a entidade deve reconhecer o valor inco-
brável como despesa, ao invés de ajustar o valor da receita do contrato. 
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Juros, royalties e dividendos (ou outra forma de distribuição 
de resultado) 
 

23.28 A entidade deve reconhecer a receita originada do uso, por 
terceiros, dos ativos da entidade que produzam juros, royalties e dividen-
dos (ou outras distribuições de resultado) de acordo com as bases deter-
minadas no item 23.29 quando: 

(a) for provável que os benefícios econômicos associados com a 
transação fluirão para a entidade; e 

(b) o valor da receita puder ser mensurado de forma confiável. 
 

23.29 A entidade deve reconhecer a receita de acordo com as seguin-
tes bases: 

(a) os juros são reconhecidos usando o método da taxa efetiva de ju-
ros, como descrito nos itens 11.15 a 11.20; 

(b) os royalties são reconhecidos pelo regime de competência de a-
cordo com a substância do acordo; 

(c) os dividendos ou outras distribuições de resultado são reconheci-
dos quando o direito do acionista ou sócio de receber o pagamento estiver 
estabelecido. 

 

Divulgação 
 

Divulgação geral sobre receita 
 

23.30 A entidade deve divulgar: 
(a) as políticas contábeis adotadas para o reconhecimento de recei-

tas, incluindo os métodos adotados para determinar o estágio de execução 
de transações envolvendo a prestação de serviços; 

(b) o valor de cada categoria de receita reconhecida durante o perío-
do, mostrando separadamente, pelo menos, a receita originada de: 

(i) venda de produtos; 
(ii)  prestação de serviços; 
(iii)  juros; 
(iv) royalties; 
(v) dividendos (ou outras distribuições de resultado); 
(vi) comissões; 
(vii)  subvenções governamentais; 
(viii)  quaisquer outros tipos significativos de receita. 

 

Divulgação relacionada a receita de contrato de construção 
 

23.31 A entidade deve divulgar o seguinte: 



 1809 

(a) o valor de receita do contrato reconhecido como receita no período; 
(b) os métodos usados para determinar a receita do contrato reconhe-

cida no período; 
(c) os métodos usados para determinar o estágio de execução dos 

contratos em andamento. 
 

23.32 A entidade deve apresentar: 
(a) o valor bruto devido por clientes dos contratos por trabalhos exe-

cutados e não recebidos, como ativo; 
(b) o valor bruto devido aos clientes como passivo, relativo aos con-

tratos por trabalhos recebidos e não executados. 
 

Apêndice da Seção 23(2) 

Exemplos de reconhecimento de receita 
 
Este apêndice acompanha, mas não faz parte da Seção 23. Os exem-

plos se concentram em aspectos específicos de alguns tipos de operação e 
não correspondem a uma discussão exaustiva de todos os fatores relevan-
tes que possam influenciar o reconhecimento das receitas. Os exemplos, 
de maneira geral, partem do princípio de que o valor da receita pode ser 
confiavelmente mensurado, que é provável que os benefícios econômicos 
fluirão para a entidade e que as despesas incorridas ou a serem incorridas 
podem ser confiavelmente mensuradas. 

 

Venda de produtos 
 
A lei em diferentes países pode fazer com que a conformidade com 

os critérios de reconhecimento na Seção 23 se dê em tempos diferentes. 
Em especial, a lei pode determinar o ponto no tempo em que a empresa 
transfere os riscos e benefícios significativos de propriedade. Portanto, 
os exemplos neste apêndice precisam ser lidos no contexto das leis rela-
cionadas à venda de produtos no país no qual a transação acontece. 

 

1.  Venda faturada e não entregue 
 

Refere-se à modalidade de venda na qual a entrega da mercadoria é 
retardada a pedido do comprador, porém este detém a propriedade e acei-
ta a fatura.  Nesses casos, a receita é reconhecida quando o comprador 
passa a deter a propriedade, desde que: 

(a) seja provável que a entrega seja efetuada; 
(b) o item esteja no estoque do vendedor, identificado e pronto para 

entrega ao comprador no momento em que a venda é reconhecida; 
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(c) o comprador forneça instruções específicas relacionadas ao adi-
amento da entrega; e 

(d) as condições de pagamento sejam as usualmente praticadas. 
 

A receita não é reconhecida quando existe apenas a intenção de ad-
quirir ou produzir as mercadorias a tempo para a entrega. 

 
2. Bens expedidos sujeitos a condições 
 

(a) Instalação e inspeção: a receita é normalmente reconhecida 
quando o comprador aceita a entrega, e a instalação e a inspeção foram 
concluídas. No entanto, a receita pode ser reconhecida imediatamente 
após a aceitação da entrega pelo comprador quando: 

(i) o processo de instalação for de natureza simples, como, por 
exemplo, a instalação de aparelho de televisão previamente testado 
na fábrica e a instalação se limita a desembalar e proceder aos ajus-
tes de voltagem e imagem; ou  

(ii)  a inspeção for feita unicamente para fins de determinação 
final dos preços dos contratos, como por exemplo, remessas de mi-
nério de ferro, açúcar ou soja. 
(b) Direito de devolução: quando o comprador tiver negociado o 

direito, mesmo que limitado, de devolver a mercadoria adquirida, e há 
incerteza sobre a efetiva conclusão da venda, a receita é reconhecida 
quando houver aceitação formal do comprador ou os bens tenham sido 
entregues e o tempo de rejeição tenha expirado. 

(c) Venda, pelo comprador, por conta e ordem do vendedor: a re-
ceita é reconhecida pelo remetente apenas quando as mercadorias são 
vendidas pelo comprador a um terceiro. O mesmo se aplica à consignação 
em que, na essência, o comprador somente adquire a mercadoria do ven-
dedor quando ele, comprador, a vende a terceiros. 

(d) Entrega da mercadoria condicionada ao recebimento do caixa: 
a receita é reconhecida quando a entrega for concluída e o caixa for rece-
bido pelo vendedor ou seu agente (por exemplo, venda pelo correio). 

 

3. Vendas nas quais as mercadorias são entregues somente quando 
o comprador fizer o pagamento final de uma série de prestações 

 

A receita de tais vendas é reconhecida quando da entrega da merca-
doria correspondente. No entanto, quando a experiência indicar que a 
maior parte dessa modalidade de venda é concretizada, a receita pode ser 
reconhecida a partir do momento em que uma parcela significativa do 
valor total do objeto da compra tenha sido recebida pelo vendedor, desde 



 1811 

que as mercadorias estejam disponíveis no estoque, devidamente identifi-
cadas e prontas para entrega ao comprador. 

 

4. Adiantamentos de clientes, totais ou parciais, para a entrega fu-
tura de bens que não se encontram no estoque 

 

Incluem-se nesses casos os produtos que ainda devem ser fabricados 
ou que devem ser entregues diretamente ao cliente por terceiro; a receita é 
reconhecida quando as mercadorias são entregues ao comprador. 

 

5. Contratos de venda e recompra (exceto operações de swap) de bens 
 

São casos em que o vendedor, no momento da venda, concorda com 
a recompra dos mesmos bens em data posterior, ou o vendedor tem a 
opção de recompra, ou o comprador tem a opção de exigir a recompra, 
pelo vendedor, dos bens adquiridos. Em se tratando de acordo de recom-
pra de ativo que não seja financeiro, os termos do acordo devem ser ana-
lisados para verificar se, de fato, o vendedor transferiu os riscos e os be-
nefícios de propriedade para o comprador. Se isso ocorrer, a receita pode 
ser reconhecida. Se, por outro lado, o vendedor reteve os riscos e os bene-
fícios inerentes à propriedade do produto comercializado, embora a propri-
edade legal possa ter sido transferida, a transação é um acordo de financia-
mento e não dá origem a receitas. Sobre a venda e recompra de acordo 
sobre instrumentos financeiros, consultar a orientação da Seção 11. 

 

6.  Vendas a intermediários, tais como distribuidores e revendedo-
res, para revenda 

 

A receita de tais vendas é geralmente reconhecida quando os riscos e be-
nefícios da propriedade forem transferidos. Quando, na essência, o comprador 
está atuando como agente, a venda é tratada como venda consignada. 

 

7. Assinaturas de publicações e itens similares 
 

Quando os itens envolvidos possuem valores semelhantes ao longo 
do tempo, a receita é reconhecida em bases lineares ao longo do período 
em que os itens são despachados. Quando os itens variam de valor, de 
período a período, a receita é reconhecida em função do valor de venda 
do item despachado, proporcionalmente ao valor total estimado das ven-
das de todos os itens abrangidos pela assinatura. 
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8.  Vendas para recebimento parcelado (em prestação) 
 

A receita atribuível ao preço de venda, líquido de juros, é reconheci-
da à data da venda. O preço de venda é o valor presente da contrapresta-
ção, descontando-se das parcelas a receber a taxa de juro imputada. Os 
juros são reconhecidos como receita à medida que são gerados, utilizan-
do-se o método da taxa efetiva de juro. 

 
9. Contratos para a construção de imóveis  
 
A entidade que constroi imóveis, diretamente ou por meio de sub-

contratados, e firma contrato com um ou mais compradores antes que a 
construção esteja concluída, deve contabilizar o contrato como venda de 
serviços, usando o método de percentagem completada, apenas se:  

(a) o comprador for capaz de especificar os principais elementos 
estruturais do projeto do imóvel antes do início da construção e/ou especi-
ficar as principais alterações estruturais enquanto a construção estiver em 
andamento (se ele exercer essa capacidade ou não); ou 

(b) o comprador adquire e fornece materiais de construção e a enti-
dade fornece apenas serviços de construção.  

 

Se for exigido da entidade que ela forneça serviços juntamente com 
os materiais de construção para desempenhar sua obrigação contratual de 
entregar imóveis ao comprador, o contrato será contabilizado como venda 
de produtos. Neste caso, o comprador não obtém controle dos riscos e 
benefícios significativos de propriedade das obras em andamento em seu 
estado atual à medida que a construção avança. Mais propriamente, a 
transferência ocorre apenas na entrega do imóvel completo ao comprador. 

 

10. Venda com prêmio por fidelidade do cliente 
 

A entidade vende o produto A por $ 100. Compradores do produto A 
recebem um crédito-prêmio que permite comprar o produto B por $ 10. O 
preço normal de venda do produto B é $ 18. A entidade estima que 40% 
dos compradores do produto A usarão seu prêmio e comprarão o produto 
B por $ 10. O preço normal de venda do produto A, após levar em consi-
deração os descontos normalmente oferecidos mas que não estão disponí-
veis durante esta promoção, é $ 95.  

 

O valor justo do crédito-prêmio é 40% x [$ 18 – $ 10] = $ 3.20. A 
entidade aloca a receita total de $ 100 entre o produto A e o crédito prê-
mio por referência aos seus respectivos valores justos de $ 95 e $ 3.20 
respectivamente.  Portanto: 
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(a) a receita para o produto A é $ 100 × [$ 95 / ($ 95 + $ 3.20)] = $ 
96.74; 

(b) a receita para o produto B é $ 100 × [$ 3.20 / ($ 95 + $ 3.20)] = 
$ 3.26. 

 

Prestação de serviços 
 

11. Taxas de instalação 
 

Taxas de instalação são reconhecidas como receita tomando por re-
ferência a fase de execução da instalação, a menos que seja incidental à 
venda do produto, quando o reconhecimento se fará no reconhecimento 
da venda do produto. 

 

12. Taxas de manutenção incluídas no preço do produto 
 

Quando o preço de venda do produto inclui o valor identificável de 
serviços subsequentes (por exemplo, atendimento pós-venda), esse valor 
é diferido e reconhecido como receita durante o período em que o aten-
dimento é prestado. O montante diferido é aquele que irá cobrir os custos 
esperados dos serviços no âmbito do contrato, juntamente com uma mar-
gem de lucro razoável sobre esses serviços. 

 

13. Comissões de publicidade 
 

Comissões de publicidade são reconhecidas quando o respectivo a-
núncio ou comercial são apresentados ao público. Comissões relacionadas 
à produção publicitária (criação, texto, etc.) são reconhecidas tomando 
por base a fase de execução da produção. 

 

14.  Comissões de agentes de seguro 
 

Comissões recebidas ou a receber que não requeiram que o agente 
preste serviços adicionais à venda são reconhecidas como receita pelo 
agente na data do efetivo início ou renovação das respectivas apólices. No 
entanto, se for provável que o agente venha a ser obrigado a prestar servi-
ços adicionais durante o período de vigência da apólice, a comissão, ou 
parte dela, é diferida e reconhecida como receita durante o período em 
que a apólice estiver em vigor. 

 

15. Venda de ingressos em eventos 
 

Receitas provenientes de apresentações artísticas, banquetes e outros 
eventos especiais são reconhecidas quando o evento ocorre. Quando os 
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ingressos para uma série de eventos são vendidos, a comissão é atribuída 
a cada evento, em base que reflita individualmente o grau em que os ser-
viços foram prestados. 

 

16. Taxa de matrícula 
 

A receita é reconhecida ao longo do período em que as aulas são mi-
nistradas. 

 

17. Taxas de adesão a clubes e entidades sociais 
 

O reconhecimento das receitas depende da natureza dos serviços 
prestados. Se a taxa só permite adesão e todos os outros produtos ou ser-
viços são pagos, separadamente ou se houver uma assinatura anual, a 
receita da taxa é reconhecida quando não houver nenhuma incerteza sig-
nificativa quanto ao seu recebimento. Se a taxa de membro dá direito a 
serviços ou publicações a serem prestados durante o período de adesão, 
ou de compra de bens ou serviços a preços inferiores aos praticados para 
não membros, a receita é reconhecida em base que reflita a tempestivida-
de, natureza e valor dos benefícios fornecidos. 

 

Taxas de franquia 
 

Taxas de franquia podem cobrir o fornecimento inicial e subsequen-
te de serviços, equipamentos e outros ativos corpóreos, e know-how. Con-
sequentemente, taxas de franquia são reconhecidas como receita em base 
que reflita a finalidade para a qual as taxas foram cobradas. Os métodos 
de reconhecimento de taxas de franquia a seguir são adequados. 

 

18. Fornecimento de equipamentos e outros ativos tangíveis 
 

O montante, com base no valor justo dos ativos vendidos, é reconhe-
cido como receita quando os itens são entregues ou quando da transferên-
cia da titularidade. 

 

19. Prestações de serviços iniciais e subsequentes 
 

As taxas para a prestação contínua de serviços – sejam elas parte da 
taxa inicial ou taxa à parte – são reconhecidas como receitas à medida que 
os serviços forem prestados. Quando a taxa à parte não cobre o custo da 
prestação contínua de serviços além de proporcionar um lucro razoável, 
parte da taxa inicial, suficiente para cobrir os custos da prestação de ser-
viços e continuar a proporcionar um lucro razoável sobre esses serviços, 
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deve ser diferida e reconhecida como receita à medida que os serviços são 
prestados. 

 

O acordo de franquia pode prever que o franqueador fornecerá equi-
pamentos, estoques ou outros ativos corpóreos a um preço inferior ao 
cobrado para terceiros ou a um preço que não contempla um lucro razoá-
vel sobre as vendas. Nessas circunstâncias, parte da taxa inicial, suficiente 
para cobrir o excedente dos custos estimados e para proporcionar um 
lucro razoável sobre as vendas, é diferida e reconhecida durante o período 
em que os bens provavelmente venham a ser vendidos ao franqueado. O 
saldo da taxa inicial é reconhecido como receita quando o desempenho de 
todos os serviços iniciais e as outras obrigações exigidas do franqueador 
(tais como a assistência com a escolha do local, o treinamento do pessoal, 
financiamento e publicidade) tiverem sido substancialmente cumpridos. 

 

Os serviços iniciais e outras obrigações dentro do acordo de franquia 
numa área podem depender do número de estabelecimentos nessa área. 
Nesse caso, as taxas atribuíveis aos serviços iniciais são reconhecidas 
como receita na proporção do número de estabelecimentos para os quais 
os serviços iniciais tenham sido substancialmente completados. 

 

Se a taxa inicial é cobrada durante um período prolongado e há in-
certeza significativa se será recebida integralmente, a taxa é reconhecida 
na medida em que as parcelas são recebidas. 

 

20. Taxas de franquia recebidas continuadamente. 
 

Taxas cobradas pela utilização contínua de direitos concedidos pelo 
contrato ou por outros serviços prestados durante a vigência do contrato 
são reconhecidas como receita quando os serviços forem prestados ou os 
direitos, utilizados. 

 

21. Transações de agenciamento 
 

Podem ocorrer situações em que o franqueador atue como agente do 
franqueado. Por exemplo, o franqueador pode contratar fornecimento e 
entrega de produtos ao franqueado, sem obter qualquer ganho na opera-
ção. Portanto, essas operações não dão origem a receitas. 

 

22. Receitas decorrentes do desenvolvimento de software personalizado 
 

Receitas auferidas com o desenvolvimento de softwares personali-
zados são reconhecidas tomando como referência o estágio de desenvol-
vimento, e devem também contemplar os serviços pós-venda. 
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Juros, royalties e dividendos (ou outras formas de 
distribuição de resultado) 
 

23. Taxas de licenciamento e royalties 
 

Taxas ou royalties recebidos em decorrência da cessão dos direitos 
de uso dos ativos da entidade (tais como marcas, patentes, software, direi-
tos autorais de composição, produção cinematográfica, etc.) são normal-
mente reconhecidos em conformidade com a substância do contrato. De 
forma prática, o reconhecimento pode ocorrer linearmente, durante o 
prazo contratual, como, por exemplo, de licença de direito de uso de certa 
tecnologia por um período específico. 

 

A cessão de direitos mediante valor fixo ou garantia não reembolsá-
vel sob contrato que não possa ser cancelado que autoriza o licenciado a 
explorar esses direitos livremente e que não incumbe qualquer obrigação 
ao cedente da licença, é, em substância, uma venda. Um exemplo é um 
contrato de uso de software quando a cedente da licença não tem obriga-
ções posteriores à entrega. Outro exemplo é a concessão dos direitos de 
exibição de filme em mercados em que aquele que outorga a licença não 
tem qualquer controle sobre o distribuidor e não espera receber nenhuma 
receita relativa à venda de ingressos. Nesses casos, a receita é reconheci-
da no momento da venda. 

 

Em alguns casos, a receita de licença ou royalty está condicionada à 
ocorrência de evento futuro. Nesses casos, a receita é reconhecida somen-
te quando for provável que a licença ou royalty venham a ser recebidos, o 
que ocorre normalmente após a realização do evento. 

 

Seção 24 
Subvenção Governamental 

 

Alcance desta seção 
 

24.1 Esta seção especifica a contabilização para todas as subvenções 
governamentais. Subvenção governamental é uma assistência pelo gover-
no na forma de transferência de recursos para a entidade, em troca do 
cumprimento passado ou futuro de certas condições relacionadas às ativi-
dades operacionais da entidade. 

 

24.2 As subvenções governamentais não incluem aquelas formas de 
assistência governamental que não podem ser razoavelmente quantifica-
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das em dinheiro e as transações com o governo que não podem ser distin-
guidas das transações comerciais normais da entidade. 

 

24.3 Esta seção não abrange as assistências governamentais que são 
concedidas para a entidade na forma de benefícios que são disponíveis na 
determinação do resultado tributável, ou que são determinadas ou limita-
das com base nos tributos a pagar sobre o lucro. Exemplos de tais benefí-
cios são: isenções temporárias, créditos de tributos sobre investimentos, 
provisão para depreciação acelerada e taxas reduzidas de tributos sobre o 
lucro. A Seção 29 Tributos sobre o Lucro trata da contabilização dos 
tributos sobre o lucro. 

 

Reconhecimento e mensuração 
 

24.4 A entidade deve reconhecer as subvenções governamentais da 
seguinte forma: 

(a) a subvenção que não impõe condições de desempenho futuro 
sobre a entidade recebedora é reconhecida como receita quando os valo-
res da subvenção forem líquidas e certas;  

(b) a subvenção que impõe determinadas condições de desempenho 
futuro sobre a entidade recebedora é reconhecida como receita apenas 
quando as condições de desempenho forem atendidas;  

(c) as subvenções recebidas antes dos critérios de reconhecimento 
de receita serem satisfeitos são reconhecidas como um passivo.  

 

24.5 A entidade deve mensurar as subvenções pelo valor justo do a-
tivo recebido ou recebível.  

 

Divulgação  
 

24.6 A entidade deve divulgar as seguintes informações sobre sub-
venções governamentais:  

(a) a natureza e os valores de subvenções governamentais reconhe-
cidas nas demonstrações contábeis;  

(b) condições não atendidas e outras contingências ligadas às sub-
venções governamentais que não tenham sido reconhecidas no resultado; 

(c) indicação de outras formas de assistência governamental da 
qual a entidade tenha diretamente se beneficiado. 

 

24.7 Para o propósito da divulgação exigida pelo item 24.6(c), assis-
tência governamental é a ação pelo governo destinada a fornecer benefí-
cio econômico específico a uma entidade ou a um conjunto de entidades 
que atendam a critérios especificados. Exemplos incluem assistências 
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técnicas e de comercialização gratuitas, concessão de garantias e emprés-
timos sem juros ou com juros baixos. 

 

Seção 25 
Custos de Empréstimos 

 

Alcance desta seção 
 

25.1 Esta seção especifica a contabilização para os custos de em-
préstimos. Custo de empréstimos são juros e outros custos que a entidade 
incorre em conexão com o empréstimo de recursos. Os custos de emprés-
timos incluem: 

(a) despesa de juros calculada por meio da utilização do método da 
taxa efetiva de juros conforme descrito na Seção 11 Instrumentos Finan-
ceiros Básicos; 

(b) encargos financeiros relativos aos arrendamentos mercantis fi-
nanceiros reconhecidos em conformidade com a Seção 20 Operações de 
Arrendamento Mercantil; 

(c) variações cambiais provenientes de empréstimos em moeda es-
trangeira na extensão em que elas são consideradas como ajustes nos 
custos dos juros. 

 

Reconhecimento 
 

25.2 A entidade deve reconhecer todos os custos de empréstimos 
como despesa no resultado no período em que são incorridos. 

 

Divulgação  
 

25.3 O item 5.5(b) exige a divulgação dos custos de financiamento. 
O item 11.48(b) exige a divulgação do total da despesa de juros (utilizan-
do o método da taxa efetiva de juros) para os passivos financeiros que não 
estão mensurados pelo valor justo por meio do resultado. Esta seção não 
exige qualquer divulgação adicional. 

 
Seção 26 

Pagamento Baseado em Ações 
 

Alcance desta seção 
 

26.1 Esta seção especifica a maneira de contabilizar todas as transa-
ções de pagamento baseado em ações, incluindo aquelas que são liquida-
das com instrumentos patrimoniais ou liquidadas à vista ou aquelas nas 
quais os termos do acordo permitem a escolha pela entidade para liquidar 
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a transação à vista (ou outros ativos) ou pela emissão de instrumentos 
patrimoniais. (5) 

 

26.1A A transação de pagamento baseada em ações pode ser liquida- 
da por outra entidade do grupo (ou acionista de qualquer entidade do 
grupo) em nome da entidade que recebe os bens ou serviços. Esta seção 
também se aplica à entidade que: 

(a) recebe bens ou serviços quando outra entidade no mesmo grupo 
(ou acionista de qualquer entidade do grupo) tem a obrigação de liquidar 
a transação de pagamento baseada em ações; ou 

(b) tem obrigação de liquidar transação de pagamento baseada em 
ações quando outra entidade do mesmo grupo recebe os bens ou serviços; 

 

salvo quando a transação for claramente para uma finalidade que não seja 
o pagamento de bens ou serviços fornecidos à entidade que os recebe. (5) 

 

26.1B Na ausência de bens ou serviços especificamente identificá-
veis, outras circunstâncias podem indicar que bens ou serviços foram (ou 
serão) recebidos, nesse caso esta seção se aplica (ver item 26.17). (5) 

 
26.2 As transações de pagamento baseado em ações liquidadas em 

dinheiro incluem direitos sobre a valorização de ações. Por exemplo, a 
entidade pode conceder direitos sobre a valorização de suas ações aos 
empregados como parte dos seus pacotes de remuneração, segundo o qual 
os empregados tornam-se detentores do direito de receber pagamento 
futuro em dinheiro (em vez de instrumento patrimonial), baseado no au-
mento do preço das ações da entidade acima de um nível especificado, ao 
longo de um período de tempo especificado. Ou a entidade pode conceder 
a seus empregados o direito de receber pagamento futuro em dinheiro 
concedendo-lhes o direito sobre ações (incluindo ações a serem emitidas 
por exercício de opções de ações), que sejam resgatáveis, ou de forma 
obrigatória (como por exemplo, por término do vínculo empregatício), ou 
por opção dos empregados. 

 

Reconhecimento 
 

26.3 A entidade deve reconhecer os produtos ou os serviços recebi-
dos ou adquiridos em transação de pagamento baseada em ações quando 
ela obtiver os produtos, ou conforme os serviços são recebidos. A entida-
de deve reconhecer um aumento correspondente no patrimônio líquido se 
os produtos ou serviços forem recebidos em transação de pagamento 
baseado em ações liquidada pela entrega de instrumentos patrimoniais, ou 
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deve reconhecer um passivo caso os bens ou serviços sejam adquiridos 
em transação de pagamento baseado em ações liquidadas em dinheiro.  

 

26.4 Quando os bens ou serviços recebidos ou adquiridos em transa-
ção de pagamento baseado em ações não se qualificarem para serem re-
conhecidos como ativos, a entidade deve reconhecê-los como despesa. 

 
Reconhecimento quando existem condições de aquisição 
 

26.5 Se os pagamentos baseados em ações concedidos aos emprega-
dos fornecerem os direitos de aquisição imediatamente, não se exige que 
o empregado complete determinado período de serviço antes de se tornar 
incondicionalmente detentor desses pagamentos baseados em ações. Na 
ausência de evidência contrária, a entidade deve assumir os serviços pres-
tados pelo empregado como a importância recebida pelos pagamentos 
baseados em ações que os empregados receberam. Neste caso, na data de 
concessão, a entidade deve reconhecer os serviços recebidos na totalida-
de, como aumento correspondente no patrimônio líquido ou no passivo. 

 

26.6 Se os pagamentos baseados em ações concedidos não fornece-
rem os direitos de aquisição até que o empregado complete determinado 
período de serviço, a entidade deve assumir que os serviços, a serem pres-
tados pela contraparte como importância pelos pagamentos baseados em 
ações, serão recebidos no futuro, ao longo do período de aquisição dos 
direitos. A entidade deve contabilizar esses serviços conforme eles sejam 
prestados pelo empregado ao longo do período aquisitivo dos direitos, 
como aumento correspondente no patrimônio líquido (ou no passivo se 
pagamento em dinheiro).  

 

Mensuração de transação de pagamento baseado em ações 
liquidada pela entrega de títulos patrimoniais 
 

Princípios de mensuração 
 

26.7 Para as transações de pagamento baseado em ações liquidadas 
pela entrega de títulos patrimoniais, a entidade deve mensurar os bens ou 
serviços recebidos, e o aumento correspondente no patrimônio líquido, 
pelo valor justo dos bens ou serviços recebidos, a não ser que o valor 
justo não possa ser estimado de maneira confiável. Se a entidade não 
puder estimar o valor justo dos bens ou serviços recebidos de maneira 
confiável, a entidade deve mensurar seus valores, e o aumento correspon-
dente, no patrimônio líquido, com base no valor justo dos títulos patrimoni-
ais concedidos. Para aplicar essa exigência para as transações com empre-
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gados e outras partes fornecedoras de serviços similares, a entidade deve 
mensurar o valor justo dos serviços recebidos com base no valor justo dos 
títulos patrimoniais concedidos, porque normalmente não é possível esti-
mar de maneira confiável o valor justo dos serviços recebidos. 

 
26.8 Para as transações com empregados (incluindo outras partes 

fornecedoras de serviços similares), o valor justo dos títulos patrimoniais 
deve ser mensurado na data de concessão. Para as transações com partes 
que não são empregados, a data de mensuração é a data em que a entidade 
obtém os bens ou que a contraparte presta o serviço. 

 
26.9 A concessão de títulos patrimoniais pode ser condicionada ao 

cumprimento de condições de aquisição específicas pelos empregados, 
relacionados ao serviço ou ao desempenho. Um exemplo de condição de 
aquisição referente ao serviço é quando a concessão de ações ou opções 
de ações ao empregado é condicionada à permanência do empregado na 
entidade por determinado período de tempo. Exemplos de condições de 
aquisição referentes ao desempenho são quando a concessão de ações ou 
opção de compra de ações é condicionada a um período de serviço espe-
cífico e o alcance de determinado crescimento nos lucros (condição de 
aquisição que não é de mercado) ou determinado aumento no preço das 
ações da entidade (condição de aquisição de mercado). As condições de 
aquisição de direito devem ser contabilizadas da seguinte forma: (5) 

(a) todas as condições de aquisição relacionadas com serviço do em-
pregado ou com condições de desempenho, que não de mercado, devem 
ser levadas em consideração no momento de se estimar o número de títu-
los patrimoniais que se espera conceder. Subsequentemente, a entidade 
deve revisar essa estimativa, caso novas informações virem a indicar que 
o número de títulos patrimoniais que se espera conceder seja diferente das 
estimativas anteriores. Na data de aquisição, a entidade deve revisar a 
estimativa de modo a igualar o número de títulos patrimoniais com o 
número que efetivamente foi adquirido. As condições de aquisição de 
direito referentes a serviço de empregados ou à condição de desempenho 
fora do mercado não devem ser levadas em consideração ao estimar o 
valor justo das ações, opções de compra de ações ou outros instrumentos 
patrimoniais na data de mensuração; (5) 

(b) todas as condições de aquisição e as condições de não aquisição, 
de mercado, devem ser levadas em consideração no momento de se esti-
mar o valor justo das ações e opções de ações ou outros instrumentos 
patrimoniais na data de mensuração, sem ajuste subsequente ao valor 
justo estimado, independentemente do resultado da condição de aquisição 
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de direito de mercado ou não aquisição de direito, desde que todas as 
demais condições de aquisição de direito sejam cumpridas. (5) 

 
Ações 
 
26.10 A entidade deve mensurar o valor justo de ações (e os bens ou 

serviços relacionados que foram recebidos) utilizando a seguinte hierar-
quia de mensuração de três níveis: 

(a) se o preço de mercado observável estiver disponível para os títu-
los patrimoniais concedidos, use esse preço; 

(b) se o preço de mercado observável não estiver disponível, mensu-
re o valor justo dos títulos patrimoniais concedidos utilizando dados de 
mercados observáveis específicos da entidade tais como: 

 
(i) transação recente com as ações da entidade; ou 
(ii)  recente avaliação independente e justa da entidade ou de 

seus principais ativos;  
 
(c) se o preço de mercado observável não estiver disponível e obter 

uma mensuração confiável do valor justo de acordo com (b) for impraticá-
vel, uma medida indireta do valor justo de ações ou direitos sobre a valori-
zação de ações, utilizando um método de avaliação que use dados de mer-
cado na maior extensão praticável, para estimar qual seria o preço desses 
títulos patrimoniais na data de concessão, em transação sem favorecimento, 
entre partes conhecedoras do assunto e dispostas a negociar. Os administra-
dores da entidade devem utilizar seu julgamento para aplicar o método de 
avaliação mais apropriado para a determinação do valor justo. Qualquer 
método de avaliação utilizado deve ser consistente com as metodologias de 
avaliação geralmente aceitas aplicáveis para títulos patrimoniais.  

 
Opções de ações e direitos sobre a valorização de ações 
liquidados pela entrega de títulos patrimoniais 
 
26.11 A entidade deve mensurar o valor justo de opções de ações e 

de direitos sobre a valorização de ações liquidados pela entrega de títulos 
patrimoniais (e os bens ou serviços relacionados que foram recebidos) 
utilizando a seguinte hierarquia de três níveis de mensuração :  

(a) se o preço de mercado observável estiver disponível para os títu-
los patrimoniais concedidos, use esse preço; 

(b) se o preço de mercado observável não estiver disponível, mensu-
re o valor justo de opções de ações e de direitos sobre a valorização de 
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ações utilizando dados de mercados observáveis específicos da entidade 
tal como uma recente transação com opções de ações;  

(c) se o preço de mercado observável não estiver disponível e obter 
uma mensuração confiável do valor justo de acordo com (b) for imprati-
cável adote uma medida indireta do valor justo de opções de ações ou de 
direitos sobre a valorização de ações, utilizando modelo de precificação 
de opções. As entradas do modelo (tais como preço médio ponderado da 
ação, preço de exercício, volatilidade esperada, vigência da opção, divi-
dendos esperados, e taxa de juros livre de risco) deveriam utilizar dados 
de mercado na maior extensão possível. O item 26.10 fornece orientação 
sobre a determinação do valor justo de ações utilizadas na determinação 
do preço médio ponderado da ação. A entidade deveria produzir uma 
estimativa de volatilidade esperada consistente com a metodologia de 
avaliação utilizada para determinar o valor justo das ações. 

 
Modificação nos termos e condições sob os quais os 
títulos patrimoniais foram concedidos 
 
26.12 A entidade pode modificar os termos e as condições em que os 

instrumentos patrimoniais são concedidos de maneira que seja benéfica 
ao empregado, como, por exemplo, a redução do preço de exercício da 
opção; a redução do período de aquisição; ou a modificação ou elimina-
ção de condição de desempenho. Alternativamente, a entidade pode mo-
dificar os termos e condições de modo que não seja benéfico ao emprega-
do, por exemplo, por meio do aumento do período de aquisição de direito 
ou inclusão de condição de desempenho. A entidade deve levar em consi-
deração as condições modificadas de aquisição na contabilização da tran-
sação de pagamento baseado em ações, da seguinte forma: (5) 

(a) Se a modificação aumentar o valor justo dos títulos patrimoniais 
concedidos (ou aumentar o número de títulos patrimoniais concedidos), 
mensurados imediatamente antes e depois da modificação, a entidade 
deve incluir o valor justo incremental concedido na mensuração do mon-
tante reconhecido pelos serviços recebidos como importância pelos títulos 
patrimoniais concedidos. O valor justo incremental concedido é a dife-
rença entre o valor justo do título patrimonial modificado e o valor justo 
do título patrimonial original, ambos estimados na data da modificação. 
Se a modificação ocorrer ao longo do período de aquisição, o valor justo 
incremental concedido é incluído na mensuração do montante reconheci-
do pelos serviços durante o período que vai da data de modificação até a 
data na qual o titulo patrimonial modificado é adquirido, em adição aos 
montantes baseados no valor justo da data de concessão dos títulos patri-
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moniais originais, que é reconhecido ao longo do período de aquisição 
original remanescente. 

(b) Se a modificação reduzir o valor justo total do acordo de paga-
mento baseado em ações, ou aparentemente não for benéfica ao emprega-
do, a entidade deve, apesar disso, continuar contabilizando os serviços 
recebidos como contrapartida pelos títulos patrimoniais concedidos como 
se essa modificação não tivesse ocorrido. 

 

Os requisitos deste item são expressos no contexto de transações de pa-
gamento baseadas em ações com os empregados. Os requisitos também se 
aplicam a transações de pagamento baseadas em ações com partes que 
não sejam empregados se essas transações forem mensuradas por referên-
cia ao valor justo dos instrumentos patrimoniais concedidos, mas a refe-
rência à data de concessão deve se referir à data em que a entidade obtém 
os bens ou a contraparte presta o serviço. (5) 

 

Cancelamento e liquidação  
 

26.13 A entidade deve contabilizar o cancelamento ou a liquidação 
de prêmio de pagamento baseado em ações liquidadas pela entrega de 
títulos patrimoniais como antecipação da aquisição e, portanto, deve re-
conhecer imediatamente o valor pelos serviços que, de outra forma, teria 
sido reconhecido durante o período remanescente de aquisição. 

 

Transação de pagamento baseado em ações liquidada em dinheiro 
 

26.14 Para as transações de pagamento baseado em ações liquidadas 
em dinheiro, a entidade deve mensurar os produtos ou os serviços adqui-
ridos e o passivo incorrido pelo valor justo do passivo. Até que o passivo 
seja liquidado, a entidade deve remensurar o valor justo do passivo no-
vamente em cada data de divulgação e na data de liquidação, com quais-
quer mudanças no valor justo reconhecidas no resultado do período. 

 

Transação de pagamento baseado em ações com 
alternativa de liquidação em dinheiro 
 
26.15 Algumas transações de pagamento baseado em ações podem 

conceder à entidade ou à contraparte a escolha de liquidar a transação em 
dinheiro (ou outros ativos) ou pela transferência de títulos patrimoniais. 
Em tal caso, a entidade deve contabilizar a transação como transação de 
pagamento baseado em ações liquidada em dinheiro a não ser que: 

(a) a entidade tenha a prática de liquidação pela emissão de títulos 
patrimoniais; ou 
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(b) a opção não tem substância comercial porque a liquidação em di-
nheiro não sustenta essa relação, e é provavelmente menor em valor que o 
valor justo do título patrimonial. 

 

Nas circunstâncias (a) e (b), a entidade deve contabilizar a transação 
como transação de pagamento baseado em ações, liquidadas pela entrega 
de títulos patrimoniais em conformidade com os itens 26.7 a 26.13. 

 

Planos de grupo 
 

26.16 Se o prêmio de pagamento baseado em ações é concedido pela 
entidade aos empregados de uma ou mais entidades do grupo, e o grupo 
apresentar demonstrações contábeis consolidadas utilizando esta norma 
ou o conjunto completo das normas do CFC, as entidades do grupo têm 
permissão, como alternativa ao tratamento previsto nos itens 26.3 a 26.15, 
para mensurar a despesa de pagamento baseado em ações com base na 
alocação razoável da despesa para o grupo econômico. (5) 

 

Bem ou serviço não identificável 
 

26.17 Se a contraprestação identificável recebida parece ser inferior 
ao valor justo dos instrumentos patrimoniais concedidos ou passivo incor-
rido, geralmente essa circunstância indica que outra contraprestação (ou 
seja, bens ou serviços não identificáveis) foi (ou será) recebida. Por e-
xemplo, algumas jurisdições possuem programas nos quais proprietários 
(tais como empregados) são capazes de adquirir ações sem fornecer bens 
ou serviços que possam ser especificamente identificados (ou pelo forne-
cimento de bens ou serviços que são claramente inferiores ao valor justo 
dos títulos patrimoniais concedidos). Isso indica que outra importância foi 
ou será recebida (tais como serviços de empregados passados ou futuros). 
A entidade deve mensurar os bens ou serviços não identificáveis recebi-
dos (ou a serem recebidos) como a diferença entre o valor justo do paga-
mento baseado em ações e o valor justo de quaisquer bens ou serviços 
identificáveis recebidos (ou a serem recebidos) mensurados na data de 
concessão. Para transações liquidadas à vista, o passivo deve ser remen-
surado no final de cada período de relatório, até que seja liquidado de 
acordo com o item 26.14. (5) 

 

Divulgação 
 

26.18 A entidade deve divulgar as seguintes informações sobre a na-
tureza e a extensão dos acordos de pagamento baseado em ações que 
existiram durante o período: 
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(a) descrição de cada tipo de acordo de pagamento baseado em ações 
que existiu em algum momento durante o período, incluindo os termos e 
condições gerais de cada acordo, tais como as condições de aquisição, o 
prazo máximo das opções concedidas e a forma de liquidação (por exem-
plo, em dinheiro ou em ações). A entidade que possua, substancialmente, 
tipos similares de acordos de pagamento baseado em ações pode agregar 
essa informação; 

(b) número e preço médio ponderado de exercício das opções de a-
ções para cada um dos seguintes grupos de opções: 

 
(i) em aberto no início do período; 
(ii)  concedida durante o período; 
(iii)  perdida durante o período; 
(iv) exercida durante o período; 
(v) expirada durante o período; 
(vi) em aberto no final do período; 
(vii)  exercível ao final do período. 

 
26.19 Para os acordos de pagamento baseado em ações liquidadas 

pela entrega de títulos patrimoniais, a entidade deve divulgar informações 
sobre como mensurou o valor justo dos bens ou serviços recebidos ou o 
valor dos títulos patrimoniais concedidos. Se uma metodologia de avalia-
ção foi utilizada, a entidade deve divulgar o método e suas razões para 
escolhê-lo. 

 
26.20 Para os acordos de pagamento baseado em ações liquidados 

em dinheiro, a entidade deve divulgar informações sobre como o passivo 
foi mensurado.  

 
26.21 Para os acordos de pagamento baseado em ações que foram 

modificados durante o período, a entidade deve divulgar uma explicação 
sobre essas modificações. 

 
26.22 Se a entidade é parte de plano de pagamento baseado em ações 

de grupo econômico e mensura suas despesas de pagamento baseado em 
ações com base na alocação razoável das despesas reconhecidas pelo 
grupo econômico, ela deve divulgar o fato e as bases para a alocação (ver 
item 26.16). (5) 

 

26.23 A entidade deve divulgar as seguintes informações sobre o e-
feito de transações de pagamento baseado em ações no resultado da enti-
dade para o período e na sua posição financeira e patrimonial: 
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(a) a despesa total reconhecida no resultado para o período; 
(b) o valor contábil total no final do período dos passivos provenien-

tes de transações de pagamento baseado em ações.  
 

Seção 27 
Redução ao Valor Recuperável de Ativos 

 
Objetivo e alcance 
 
27.1 Uma perda por desvalorização ocorre quando o valor contábil 

de ativo excede seu valor recuperável. Esta seção deve ser aplicada ao 
tratamento contábil de redução ao valor recuperável de todo os ativos 
exceto os seguintes, para os quais outras seções desta Norma estabelecem 
a exigência de redução ao valor recuperável: 

(a) tributos diferidos ativos (ver Seção 29 Tributos sobre o Lucro); 
(b) ativos provenientes de benefícios a empregados (ver Seção 28 

Benefícios a Empregados); 
(c) ativos financeiros dentro do alcance da Seção 11 Instrumentos 

Financeiros Básicos ou da Seção 12 Outros Tópicos sobre Instrumentos 
Financeiros;  

(d) propriedade para investimento mensurada pelo valor justo (ver 
Seção 16 Propriedade para Investimento); 

(e) ativos biológicos e produto agrícola relacionados com a atividade 
agrícola mensurados pelo valor justo menos as despesas estimadas de 
venda (ver Seção 34 Atividades Especializadas); 

(f) ativos provenientes de contratos de construção (ver Seção 23 – 
Receitas). (5) 

 

Estoques 
 

Preço de venda menos os custos para completar 
a produção e vender 
 

27.2 A entidade deve avaliar em cada data de publicação se quais-
quer estoques estão desvalorizados. A entidade deve fazer a avaliação por 
meio da comparação do valor contábil de cada item do estoque (ou grupo 
de itens similares – ver item 27.3) com seu preço de venda menos os 
custos para completar e vender. Se um item de estoque (ou grupo de itens 
similares) estiver desvalorizado, a entidade deve reduzir o valor contábil 
do estoque (ou do grupo) para seu preço de venda menos os custos para 
completar e vender. Essa redução é uma perda por desvalorização e é 
reconhecida imediatamente no resultado. 
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27.3 Caso seja impraticável determinar o preço de venda menos os 
custos para completar e vender dos estoques item a item, a entidade pode 
agrupar itens do estoque relacionados com a mesma linha de produto que 
possuem propósitos ou utilizações finais similares e são produzidos e 
vendidos na mesma área geográfica para os propósitos de avaliação da 
redução ao valor recuperável. 

 

Reversão de redução ao valor recuperável 
 

27.4 A entidade deve fazer nova avaliação do preço de venda menos 
custos para completar e vender em cada data de divulgação subsequente. 
Quando as circunstâncias que originaram anteriormente a desvalorização 
dos estoques não existirem mais ou quando existir evidência clara do 
aumento do preço de venda menos custos para completar e vender em 
razão de mudanças nas circunstâncias econômicas, a entidade deve rever-
ter o valor da desvalorização (isto é, a reversão é limitada ao valor da 
perda por desvalorização original) de forma que o novo valor contábil 
seja o menor entre o custo e o valor revisado do preço de venda menos 
custos para completar e vender.  

 

Outros ativos, exceto estoques 
Princípios gerais 
 

27.5 Se, e apenas se, o valor recuperável do ativo for menor que seu va-
lor contábil, a entidade deve reduzir o valor contábil do ativo para seu valor 
recuperável. Essa redução é uma perda por desvalorização. Os itens 27.11 a 
27.20 fornecem orientações sobre a mensuração do valor recuperável. 

 

27.6 A entidade deve reconhecer a perda por desvalorização imedia-
tamente no resultado, salvo se o ativo for reconhecido ao valor reavaliado 
de acordo com o método de reavaliação na Seção 17 – Ativo Imobilizado. 
Qualquer perda por redução ao valor recuperável de ativo reavaliado deve 
ser tratada como redução na reavaliação de acordo com o item 17.15D. (5) 

 

Indicadores de desvalorização 
 

27.7 A entidade deve avaliar em cada data de divulgação se existe 
qualquer indicação de que um ativo possa estar desvalorizado. Se tal indi-
cação existir, a entidade deve estimar o valor recuperável do ativo. Se não 
existir indicação de desvalorização, não é necessário estimar o valor re-
cuperável. 
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27.8 Caso não seja possível estimar o valor recuperável do ativo individu-
almente, a entidade deve estimar o valor recuperável da unidade geradora de 
caixa da qual o ativo é parte. Esse pode ser o caso devido ao fato de a mensura-
ção do valor recuperável exigir a projeção de fluxos de caixa, e algumas vezes 
os ativos individuais não geram fluxos de caixa sozinhos. A unidade geradora 
de caixa de ativo é o menor grupo identificável de ativos que inclui o ativo e 
que gera entradas de caixa, que são em grande parte independentes das entradas 
de caixa de outros ativos ou de outros grupos de ativos. 

 

27.9 Ao avaliar se existe qualquer indicação de que um ativo possa 
ter sofrido desvalorização, a entidade deve considerar, no mínimo, as 
seguintes indicações: 

 

Fontes externas de informação 
 

(a) Durante o período, o valor de mercado do ativo diminuiu sensi-
velmente mais do que seria esperado como resultado da passagem do 
tempo ou do uso normal. 

(b) Mudanças significativas com efeito adverso sobre a entidade 
ocorreram durante o período, ou ocorrerão em futuro próximo, no ambi-
ente tecnológico, de mercado, econômico ou legal, no qual a entidade 
opera ou no mercado para o qual o ativo é utilizado. 

(c) As taxas de juros de mercado ou as outras taxas de retorno de 
mercado sobre investimentos aumentaram durante o período, e esses au-
mentos provavelmente afetam materialmente a taxa de desconto utilizada 
no cálculo do valor em uso de ativo e diminuem o valor justo menos as 
despesas para vender o ativo. 

(d) O valor contábil dos ativos líquidos da entidade é maior do que 
o valor justo estimado da entidade como um todo (tal estimativa pode ter 
sido feita, por exemplo, em relação ao potencial de venda de parte ou de 
toda a entidade). 

 

Fontes internas de informação 
 

(e) Evidência disponível de obsolescência ou de dano físico de ativo. 
(f) Mudanças significativas com efeito adverso sobre a entidade 

ocorreram durante o período, ou espera-se que ocorram no futuro próxi-
mo, na medida ou na maneira em que um ativo é utilizado ou espera-se 
que seja utilizado. Essas mudanças incluem: o ativo tornar-se inativo, 
planos para descontinuar ou reestruturar a operação na qual o ativo per-
tence, planos para alienar o ativo antes da data previamente esperada e 
revisão da vida útil do ativo como definida ao invés de indefinida. 

(g) Evidência disponível, proveniente de relatório interno, que in-
dique que o desempenho econômico de ativo é, ou será pior, que o espe-
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rado. Nesse contexto, o desempenho econômico inclui os resultados ope-
racionais e os fluxos de caixa. 

 

27.10 Se existir indicação de que um ativo pode ter sofrido desvalori-
zação, isso pode indicar que a entidade deveria revisar a vida útil remanes-
cente, o método de depreciação (amortização) ou o valor residual do ativo e 
ajustá-lo de acordo com a seção desta Norma que seja aplicável ao ativo 
(por exemplo, a Seção 17 Ativo Imobilizado e a Seção 18 Ativo Intangível 
Exceto Ágio por Expectativa de Rentabilidade Futura (Goodwill)), mesmo 
que nenhuma perda por desvalorização seja reconhecida para o ativo. 

 

Mensuração do valor recuperável 
 

27.11 O valor recuperável de ativo ou de unidade geradora de caixa 
é o maior valor entre o valor justo menos despesa para vender e o seu 
valor em uso. Se não for possível estimar o valor recuperável do ativo 
individualmente, as orientações nos itens 27.12 a 27.20 para um ativo 
devem ser interpretadas como referências válidas para uma unidade gera-
dora de caixa do ativo. 

 

27.12 Nem sempre é necessário determinar o valor justo menos des-
pesa para vender de ativo e seu valor em uso. Se qualquer um desses 
valores exceder o valor contábil do ativo, o ativo não sofre desvalorização 
e, portanto, não é necessário estimar o outro valor. 

 

27.13 Se não existe razão para acreditar que o valor em uso de ativo 
exceda significativamente seu valor justo menos despesa para vender, o 
valor justo de venda menos despesa para vender pode ser considerado 
como seu valor recuperável. Esse será normalmente o caso para um ativo 
que é mantido para alienação. 

 
Valor justo menos despesa para vender (valor líquido de venda)  
 

27.14 O valor líquido de venda é o valor a ser obtido pela venda de 
ativo em transação em bases comutativas, entre partes conhecedoras e 
interessadas, menos as despesas de venda (os itens 11.27 a 11.32 forne-
cem orientação sobre o valor justo). (5) 

 

Valor em uso 
 

27.15 O valor em uso é o valor presente dos fluxos de caixa futuros 
que se espera obter de ativo. O cálculo do valor presente envolve os se-
guintes passos: 
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(a) estimar as futuras entradas e saídas de caixa a serem obtidas pelo 
uso contínuo do ativo e pela sua alienação final; e 

(b) aplicar a taxa de desconto adequada a esses fluxos de caixa futuros. 
 
27.16 Os seguintes elementos devem ser refletidos no cálculo do va-

lor em uso de ativo: 
(a) estimativa dos fluxos de caixa futuros que a entidade espera ob-

ter com esse ativo; 
(b) expectativas sobre possíveis variações no montante ou no perí-

odo de ocorrência desses fluxos de caixa futuros; 
(c) valor do dinheiro no tempo, representado pela taxa atual de ju-

ros livre de risco; 
(d) preço para sustentar a incerteza inerente ao ativo; 
(e) outros fatores, tais como falta de liquidez, que participantes do 

mercado considerariam ao determinar os fluxos de caixa futuros que a 
entidade espera obter com o ativo. 

 

27.17 Ao mensurar o valor em uso, as estimativas de fluxos de caixa 
devem incluir: 

(a) projeções de entradas de fluxos de caixa provenientes do uso 
contínuo do ativo; 

(b) projeções de saídas de fluxo de caixa que sejam necessariamen-
te incorridas na geração de entradas de fluxos de caixa provenientes do 
uso contínuo do ativo (incluindo as saídas de caixa decorrentes da prepa-
ração do ativo para utilização) e que possam ser diretamente atribuídas, 
ou alocadas em base razoável e consistente, ao ativo; 

(c) fluxos de caixa líquidos que se espera receber (ou pagar) pela 
alienação do ativo ao final de sua vida útil em transação em bases comu-
tativas, entre partes conhecedoras e interessadas. 

 

A entidade pode desejar utilizar algum orçamento recente ou previ-
são para estimar os fluxos de caixa, caso disponível. Para estimar as pro-
jeções de fluxo de caixa para além do período abrangido pelas previsões 
ou orçamentos mais recentes, a entidade pode desejar extrapolar as proje-
ções baseadas em orçamentos ou previsões por meio da utilização de taxa 
de crescimento estável ou decrescente para anos subsequentes, a não ser 
que uma taxa crescente possa ser justificada. 

 

27.18 As estimativas de fluxos de caixa não devem incluir: 
(a) entradas ou saídas de caixa provenientes de atividades de finan-

ciamento; ou 
(b) recebimentos ou pagamentos de tributos sobre a renda. 
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27.19 Os fluxos de caixa futuros devem ser estimados para o ativo 
em sua condição atual. As estimativas de fluxos de caixa futuros não 
devem incluir as entradas ou as saídas de caixa futuras estimadas que se 
espera que ocorram de: 

(a) futura reestruturação com a qual a entidade ainda não está 
compromissada; ou 

(b) melhoria ou aprimoramento do desempenho do ativo. 
 

27.20 A taxa de desconto utilizada no cálculo do valor presente deve ser 
a taxa antes dos tributos, que reflita as avaliações atuais de mercado sobre: 

(a) o valor do dinheiro no tempo; e 
(b) os riscos específicos do ativo para os quais as estimativas futu-

ras de fluxos de caixa não tenham sido ajustadas. 
 

A taxa de desconto utilizada para mensurar o valor em uso de ativo 
não deve refletir os riscos para os quais as estimativas futuras de fluxos 
de caixa tenham sido ajustadas, para evitar a dupla contagem. 

 

Reconhecimento e mensuração de perda por desvalorização 
para unidade geradora de caixa 
 

27.21 A perda por desvalorização deve ser reconhecida para unidade 
geradora de caixa se, e apenas se, o valor recuperável da unidade for menor 
que o valor contábil da unidade. A perda por desvalorização deve ser alocada 
para reduzir os valores contábeis dos ativos da unidade na seguinte ordem: 

(a) primeiro, para os valores contábeis de qualquer ágio por expec-
tativa de rentabilidade futura (goodwill) alocado para a unidade geradora 
de caixa; e 

(b) em seguida, para os outros ativos da unidade de maneira proporcio-
nal, com base no valor contábil de cada ativo da unidade geradora de caixa. 

 

27.22 Entretanto, a entidade não deve reduzir o valor contábil de 
qualquer ativo da unidade geradora de caixa para um valor inferior ao 
maior dos seguintes valores: 

(a) seu valor líquido de venda (se determinável); 
(b) seu valor em uso (se determinável); e 
(c) zero. 
 

27.23 Qualquer valor excedente da perda por desvalorização que não 
puder ser alocado para um ativo em razão da restrição mencionada no 
item 27.22 deve ser alocado para outros ativos da unidade de maneira 
proporcional, com base nos valores contábeis desses outros ativos. 
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Exigências adicionais para a redução ao valor recuperável do 
ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) 
 
27.24 O ágio por expectativa de rentabilidade futura, sozinho, não 

pode ser vendido. Nem tampouco consegue gerar fluxos de caixa para a 
entidade que sejam independentes dos fluxos de caixa de outros ativos. 
Como consequência, o valor justo do ágio não pode ser mensurado dire-
tamente. Portanto, o valor justo do ágio necessita ser obtido pela mensu-
ração do valor justo da unidade geradora de caixa da qual o ágio faz parte. 

 
27.25 Para os propósitos do teste de redução ao valor recuperável, o 

ágio  adquirido em combinação de negócios deve, a partir da data de a-
quisição, ser alocado para cada unidade geradora de caixa do adquirente 
que supostamente se beneficiará das sinergias da combinação, indepen-
dentemente de os outros ativos ou passivos da entidade adquirida serem 
atribuídos a essas unidades. 

 
27.26 Parte do valor recuperável de unidade geradora de caixa é a-

tribuível à participação dos não controladores no ágio. Para os propósitos 
do teste de redução ao valor recuperável em unidade geradora de caixa de 
propriedade parcial com ágio por expectativa de rentabilidade futura, o 
valor contábil dessa unidade é ajustado de maneira nocional, antes de ser 
comparado com o seu valor recuperável, por meio do aumento do valor 
contábil do ágio alocado à unidade pela inclusão do ágio atribuível à par-
ticipação dos não controladores. Esse valor contábil ajustado de maneira 
nocional é então comparado com o valor contábil da unidade para deter-
minar se a unidade geradora de caixa sofreu desvalorização. 

 
27.27 Se o ágio não puder ser alocado para as unidades geradoras de 

caixa individuais (ou grupos de unidades geradoras de caixa) em base não 
arbitrária, então, para o propósito de testar o ágio, a entidade deve testar a 
redução ao valor recuperável do ágio por meio da determinação do valor 
recuperável de (a) ou (b): 

(a) da entidade adquirida como um todo, se o ágio relacionado com 
a entidade adquirida não tiver sido integrado. Integrado significa que o 
negócio adquirido foi reestruturado ou dissolvido pela entidade que di-
vulga ou outras controladas; 

(b) o grupo inteiro de entidades, excluindo quaisquer entidades que 
não tenham sido integradas, caso o ágio seja relacionado com a entidade 
que tenha sido integrada.  
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Ao aplicar este item, a entidade necessita separar o ágio em ágio re-
lacionado com as entidades que foram integradas e ágio relacionado com 
as entidades que não foram integradas. Além disso, a entidade deve seguir 
as exigências desta seção para unidades geradoras de caixa ao calcular o 
valor recuperável de, e ao alocar as perdas e reversões de perdas por des-
valorização para os ativos pertencentes a, entidade ou grupo de entidades 
adquiridas. 

 
Reversão de perda por desvalorização  
 
27.28 A perda por desvalorização reconhecida para o ágio derivado 

de expectativa de rentabilidade futura não deve ser revertida em período 
subsequente. 

 
27.29 Para todos os outros ativos exceto o ágio, a entidade deve ava-

liar, em cada data de divulgação, se existe qualquer indicação de que uma 
perda por desvalorização reconhecida em períodos anteriores possa não 
existir mais ou possa ter diminuído. Indicações de que a perda por desva-
lorização possa ter diminuído ou possa não existir mais são geralmente o 
oposto daquelas dispostas no item 27.9. Se tal indicação existir, a entida-
de deve determinar se toda ou parte da perda por desvalorização anterior 
deve ser revertida. O procedimento para fazer essa determinação depende 
se a perda por desvalorização anterior do ativo foi feita sobre: 

(a) o valor recuperável desse ativo individual (ver item 27.30); ou 
(b) o valor recuperável da unidade geradora de caixa da qual o ati-

vo é parte (ver item 27.31). 
 

Reversão quando o valor recuperável foi estimado para 
ativo individual desvalorizado 
 
27.30 Quando a perda por desvalorização anterior foi baseada no va-

lor recuperável de ativo individual com problemas de recuperação, as 
seguintes exigências se aplicam: (5) 

(a) a entidade deve estimar o valor recuperável do ativo na data de 
divulgação corrente; 

(b) se o valor recuperável estimado do ativo exceder seu valor con-
tábil, a entidade deve aumentar o valor contábil para o valor recuperável, 
sujeita à limitação descrita na alínea (c) abaixo. Esse aumento é a rever-
são da perda por desvalorização. A entidade deve reconhecer a reversão 
imediatamente no resultado, salvo se o ativo for reconhecido ao valor 
reavaliado, de acordo com o método de reavaliação no item 17.15B. 
Qualquer reversão de perda por redução ao valor recuperável de ativo 
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reavaliado deve ser tratada como aumento na reavaliação de acordo com 
o item 17.15C; (5) 

(c) a reversão da perda por desvalorização não deve aumentar o va-
lor contábil do ativo acima do valor contábil que teria sido determinado 
(líquido de depreciação ou amortização) caso nenhuma perda por desva-
lorização tivesse sido reconhecida em anos anteriores; 

(d) após a reversão da perda por desvalorização ser reconhecida, a 
entidade deve ajustar a despesa de depreciação (amortização) para o ativo 
em períodos futuros, de modo a alocar o valor contábil revisado do ativo, 
menos seu valor residual (se algum), em base sistemática sobre sua vida 
útil remanescente. 

 

Reversão quando o valor recuperável foi estimado para 
unidade geradora de caixa 
 

27.31 Quando a perda por desvalorização original foi baseada no va-
lor recuperável da unidade geradora de caixa à qual o ativo pertence, as 
seguintes exigências se aplicam: 

(a) a entidade deve estimar o valor recuperável dessa unidade ge-
radora de caixa na data do balanço; 

(b) se o valor recuperável estimado da unidade geradora de caixa 
exceder seu valor contábil, esse excesso é a reversão de perda por desva-
lorização. A entidade deve alocar o valor de tal reversão para os ativos da 
unidade, exceto para o ágio por expectativa de rentabilidade futura de 
maneira proporcional aos valores contábeis desses ativos, sujeita à limita-
ção descrita em (c) abaixo. Esses aumentos nos valores contábeis devem 
ser tratados como reversão de perdas por desvalorização para os ativos 
individuais e devem ser reconhecidas imediatamente no resultado, salvo 
se o ativo for reconhecido ao valor reavaliado, de acordo com o método 
de reavaliação no item 17.15B. Qualquer reversão de perda por redução 
ao valor recuperável de ativo reavaliado deve ser tratada como aumento 
na reavaliação de acordo com o item 17.15C; (5) 

(c) ao alocar a reversão da perda por desvalorização para a unidade 
geradora de caixa, a reversão não deve aumentar o valor contábil de 
quaisquer ativos acima do menor valor entre: 

(i) seu valor recuperável; e 
(ii)  o valor contábil que teria sido determinado (líquido de de-

preciação ou amortização) se não tivesse sido reconhecida a perda 
por desvalorização em anos anteriores; 
(d) qualquer valor excedente da perda por desvalorização que não 

puder ser alocado para um ativo em razão da restrição mencionada em (c) 
acima deve ser alocado de maneira proporcional para os outros ativos da 
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unidade geradora de caixa, exceto para o ágio por expectativa de rentabi-
lidade futura; 

(e) após a reversão da perda por desvalorização ser reconhecida, se 
aplicável, a entidade deve ajustar a despesa de depreciação (amortização) 
para quaisquer ativos da unidade geradora de caixa em períodos futuros, 
de modo a alocar os valores contábeis revisados dos ativos, menos seus 
valores residuais (se houver) em base sistemática sobre suas vidas úteis 
remanescentes. 

 

Divulgação 
 

27.32 A entidade deve divulgar as seguintes informações para cada 
classe de ativo indicada no item 27.33: 

(a) o valor das perdas por desvalorização reconhecidas no resulta-
do durante o período, e as contas da demonstração do resultado nas quais 
essas perdas por desvalorização foram incluídas; 

(b) o valor das reversões de perdas por desvalorização reconheci-
das no resultado durante o período, e as contas da demonstração do resul-
tado nas quais essas perdas por desvalorização foram revertidas. 

 

27.33 A entidade deve divulgar as informações exigidas pelo item 
27.32 para cada uma das seguintes classes de ativo: 

(a) estoques; 
(b) ativo imobilizado (incluindo propriedade para investimento 

contabilizada pelo método do custo); 
(c) ágio; 
(d) ativos intangíveis exceto o ágio por expectativa de rentabilida-

de futura; 
(e) investimentos em coligadas; 
(f) investimentos em empreendimentos controlados em conjunto. 
 

Seção 28 
Benefícios a Empregados 

 
Alcance desta seção  
 
28.1 Benefícios a empregados são todas as formas de remuneração 

proporcionadas por uma entidade em troca dos serviços prestados pelos 
seus empregados, incluindo diretores e administradores. Esta seção se 
aplica a todos os benefícios a empregados, exceto as transações de remu-
neração baseada em ações, que são tratadas na Seção 26 Pagamento Ba-
seado em Ações. Os benefícios a empregados abrangidos por esta seção 
são um dos quatro tipos seguintes: 
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(a) benefícios a empregados de curto prazo, que são os benefícios a 
empregados (outros que não os benefícios de desligamento) que são to-
talmente devidos dentro do período de doze meses após o final do período 
em que os empregados prestam os serviços respectivos; 

(b) benefícios pós-emprego, que são os benefícios a empregados 
(outros que não os benefícios de desligamento) que devem ser pagos após 
o término do período de emprego;   

(c) outros benefícios de longo prazo a empregados, que são os be-
nefícios a empregados (outros que não os benefícios de desligamento e os 
benefícios pós-emprego) que não são totalmente devidos dentro do perío-
do de doze meses após o final do período em que os empregados prestam 
os serviços relacionados; 

(d) benefícios de desligamento, que são os benefícios a emprega-
dos que devem ser pagos como resultado de: 

 
(i) decisão da entidade de terminar o vínculo empregatício de 

empregado antes da data normal de aposentadoria; ou 
(ii)  decisão do empregado de aceitar a demissão voluntária em 

troca desses benefícios. 
 
28.2 Os benefícios a empregados também incluem as transações de 

remuneração baseada em ações pelas quais os empregados recebem títu-
los patrimoniais (tais como ações ou opções de ações) ou dinheiro ou 
outros ativos da entidade em valores que são baseados no preço das ações 
da entidade ou outros títulos patrimoniais da entidade. A entidade deve 
aplicar a Seção 26 na contabilização das transações de remuneração com 
pagamento baseado em ações. 

 
Princípios gerais de reconhecimento para todos os 
benefícios a empregados 
 
28.3 A entidade deve reconhecer o custo de todos os benefícios a 

empregados cujos direitos tenham sido adquiridos pelos seus empregados 
como resultado de serviços prestados para a entidade durante o período de 
divulgação (período ao qual o balanço e a demonstração de resultados se 
referem): 

(a) como passivo, depois de deduzir os valores que tenham sido pa-
gos diretamente para os empregados ou como contribuição para fundo de 
beneficio aos empregados. Se o valor pago exceder a obrigação proveni-
ente do serviço antes da data do balanço, a entidade deve reconhecer esse 
excesso como ativo na medida em que o pagamento antecipado levará à 
redução dos pagamentos futuros ou à restituição de dinheiro; 
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(b) como despesa, a não ser que outra seção desta Norma exija que o 
custo seja reconhecido como parte do custo de ativo como, por exemplo, 
estoques ou ativo imobilizado.  

 
Benefícios a empregados de curto prazo 
Exemplos  
 
28.4 Os benefícios a empregados de curto prazo a empregados in-

cluem itens tais como: 
(a) ordenados, salários e contribuições para a previdência social; 
(b) licenças remuneradas de curto prazo (tais como férias anuais 

remuneradas e licença por doença remunerada) quando se espera que as 
ausências ocorram dentro de doze meses após o final do período em que 
os empregados prestam o respectivo serviço; 

(c) participação nos lucros e bônus a ser paga dentro de doze meses a-
pós o final do período em que os empregados prestam o respectivo serviço; e 

(d) benefícios não monetários (tais como assistência médica, mo-
radia, automóveis e bens ou serviços gratuitos ou subsidiados) para os 
atuais empregados. 

 
Mensuração de benefícios de curto prazo em geral 
 
28.5 Quando um empregado prestou serviço para a entidade durante 

o período contábil (abrangido pela demonstração do resultado e balanço 
respectivo), a entidade deve mensurar os valores reconhecidos de acordo 
com o item 28.3 pelo valor esperado não descontado do benefício a em-
pregado de curto prazo a ser pago em troca desse serviço.  

Reconhecimento e mensuração - licenças remuneradas 
de curto prazo 
 
28.6 A entidade pode remunerar os empregados por licenças por vá-

rias razões incluindo férias anuais e licenças por doenças. Algumas licen-
ças remuneradas de curto prazo se acumulam - os direitos a elas podem 
ser mantidos e utilizados em períodos futuros caso o empregado não utili-
ze o direito adquirido no período atual na sua totalidade. Exemplos inclu-
em as férias anuais e as licenças por doenças. A entidade deve reconhecer 
o custo esperado das licenças remuneradas acumuláveis quando os em-
pregados prestarem os serviços que aumentam seus direitos sobre licenças 
remuneradas futuras. A entidade deve mensurar o custo esperado de li-
cenças remuneradas acumuláveis pelo valor adicional não descontado que 
a entidade espera pagar como consequência do direito não utilizado que 
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tenha sido acumulado até a data do balanço. A entidade deve apresentar 
esse valor como passivo circulante na data do balanço.  

 
28.7 A entidade deve reconhecer o custo de outras licenças remuneradas 

(não acumuláveis) quando as licenças ocorrerem. A entidade deve mensurar 
o custo de licenças remuneradas não acumuláveis pelo valor não descontado 
de salários e ordenados pagos ou a pagar para o período da licença.  

 
Reconhecimento – planos de participação nos lucros e bônus 
 
28.8 A entidade deve reconhecer o custo esperado de de planos de 

participação nos lucros e bônus apenas quando: 
(a) a entidade tiver obrigação presente legal ou obrigação não for-

malizada (obrigação construtiva) de fazer tais pagamentos como resultado 
de eventos passados (isso significa que a entidade não tem alternativa 
realista a não ser efetuar os pagamentos); e 

(b) uma estimativa confiável da obrigação puder ser feita.  
 
Benefícios pós-emprego: distinção entre planos de contribuição 

definida e planos de benefício definido 
 
28.9 Os benefícios pós-emprego incluem, por exemplo: 
(a) benefícios de aposentadoria, tais como pensões; e 
(b) outros benefícios pós-emprego, tais como seguro de vida pós-

emprego e assistência médica pós-emprego.  
 
Os acordos pelos quais a entidade proporciona benefícios pós-

emprego são denominados planos de benefícios pós-emprego. A entidade 
deve aplicar esta seção para todos os acordos que envolvam, ou não, o 
estabelecimento de uma entidade separada para receber as contribuições e 
pagar os benefícios. Em alguns casos, esses acordos são impostos pela lei 
ao invés de decisão da entidade. Em alguns casos, esses acordos derivam 
de ações da entidade mesmo na ausência de plano formal, documentado.  

 
28.10 Os planos de benefício pós-emprego são classificados ou co-

mo planos de contribuição definida ou planos de benefício definido, de-
pendendo de seus principais termos e condições. 

(a) Os planos de contribuição definida são os planos de benefícios 
pós-emprego sob os quais a entidade paga contribuições fixas a uma enti-
dade separada (fundo de pensão) e não tem a obrigação legal ou não for-
malizada de pagar contribuições adicionais ou de fazer pagamentos dire-
tos de benefícios para os empregados se o fundo não possuir ativos sufi-
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cientes para pagar todos os benefícios dos empregados referentes aos 
serviços destes no período atual ou em períodos anteriores. Portanto, o 
valor dos benefícios pós-emprego recebido pelo empregado é determina-
do pelo valor das contribuições pagas pela entidade (e, em muitos casos, 
também pelo empregado) para um plano de benefício pós-emprego ou 
para uma entidade seguradora, juntamente com os retornos de investi-
mentos provenientes das contribuições. 

(b) Os planos de benefício definido são os planos de benefícios pós-
emprego que não sejam os planos de contribuição definida. Sob os planos 
de benefício definido, a obrigação da entidade é prover os benefícios esta-
belecidos em acordo com os empregados atuais e antigos, e o risco atuarial 
(que os benefícios custem mais ou menos do que o esperado) e o risco de 
investimento (que os retornos sobre os ativos destinados a financiar os 
benefícios sejam distintos das expectativas) são retidos, em essência, pela 
entidade. Se a experiência atuarial ou de investimento for pior que o espe-
rado, a obrigação da entidade pode ser aumentada, e vice-versa, caso a 
experiência atuarial ou de investimento seja melhor que o esperado. 

 
Planos multiempregadores e planos de previdência social 
 
28.11 Os planos multiempregadores e os planos de previdência soci-

al são classificados como planos de contribuição definida ou planos de 
benefício definido com base nos termos do plano, incluindo qualquer 
obrigação não formalizada que se estenda para além dos termos formais. 
Entretanto, quando informação suficiente não estiver disponível para se 
utilizar o tratamento contábil de benefício definido para plano multi-
empregador que seja plano de benefício definido, a entidade deve conta-
bilizar o plano de acordo com o item 28.13 como se o plano fosse plano 
de contribuição definida e fazer as divulgações exigidas pelo item 28.40.  

 
Benefícios sob proteção de seguro  
 
28.12 A entidade pode pagar prêmios de seguro para financiar um 

plano de benefícios pós-emprego. A entidade deve tratar o plano como 
plano de contribuição definida, exceto se a entidade tiver obrigação legal 
ou não formalizada de: 

(a) pagar os benefícios dos empregados diretamente quando vence-
rem; ou 

(b) pagar contribuições adicionais se o segurador não pagar todos 
os benefícios futuros do empregado relativos ao serviço do empregado no 
período corrente e em períodos anteriores. 
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Uma obrigação não formalizada pode surgir indiretamente por meio 
do plano, por meio do mecanismo de fixação de prêmios futuros, ou por 
meio de relacionamento com uma parte relacionada com o segurador. 
Caso a entidade retenha tal obrigação legal ou não formalizada, a entida-
de deve tratar o plano como plano de benefício definido. 

 
Benefícios pós-emprego: planos de contribuição definida 
Reconhecimento e mensuração 
 
28.13 A entidade deve reconhecer a contribuição a ser paga para um 

período:  
(a) como passivo, após a dedução de qualquer valor já pago. Se os 

pagamentos da contribuição excederem a contribuição devida pelo servi-
ço antes da data do balanço, a entidade deve reconhecer esse excesso 
como ativo; 

(b) como despesa, a não ser que outra seção desta Norma exija que 
o custo seja reconhecido como parte do custo de ativo como, por exem-
plo, estoques ou ativo imobilizado.  

 
Benefícios pós-emprego: planos de benefício definido 
Reconhecimento  
 
28.14 Ao aplicar os princípios gerais de reconhecimento do item 

28.3 para os planos de beneficio definido, a entidade deve reconhecer:  
(a) um passivo por suas obrigações sob os planos de benefício de-

finido, líquido dos ativos do plano – ”passivo com planos de benefícios 
definidos” (ver itens 28.15 a 28.23); 

(b) a variação líquida desse passivo durante o período como custo 
de seus planos de benefício definido durante o período (ver itens 28.24 a 
28.27). 

 

Mensuração do passivo de benefício definido  
 

28.15 A entidade deve mensurar o passivo de benefício definido por 
suas obrigações sob planos de benefícios definidos pelo total líquido dos 
seguintes valores:  

(a) o valor presente de suas obrigações sob planos de benefício de-
finido (obrigação de benefício definido) na data de divulgação (data do 
balanço) (os itens 28.16 a 28.22 fornecem orientação para mensuração 
dessa obrigação), menos 

(b) o valor justo, na data de divulgação (data do balanço), dos ati-
vos do plano (se existirem), os quais serão diretamente utilizados na li-
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quidação das obrigações. Os itens 11.27 a 11.32 estabelecem as exigên-
cias para determinação do valor justo desses ativos do plano que sejam 
ativos financeiros. 

 

Inclusão de benefícios adquiridos ou não adquiridos 
pelos empregados  
 

28.16 O valor presente das obrigações da entidade sob os planos de 
benefício definido na data do balanço deve refletir o valor estimado dos 
benefícios que os empregados obtiveram em troca pelos seus serviços no 
período corrente e em períodos anteriores, incluindo os benefícios cujo 
período de aquisição (legal) pelos empregados ainda não se completou 
(ver item 28.26) e incluindo os efeitos de fórmulas de benefícios que 
fornecem aos empregados maiores benefícios para os últimos anos de 
serviço. Isso exige que a entidade determine quanto de beneficio é atribu-
ível ao período corrente e aos períodos anteriores com base na fórmula de 
benefício do plano, e faça estimativas (premissas atuariais) sobre variá-
veis demográficas (tais como taxa de rotatividade e mortalidade) e variá-
veis financeiras (tais como futuros aumentos de salários e custos médi-
cos) que influenciam o custo do benefício. As premissas atuariais não 
devem conter viés (nem imprudente nem excessivamente conservador) 
mutuamente compatíveis, e selecionadas para refletir a melhor estimativa 
dos fluxos de caixa futuros que irão ocorrer sob o plano.  

 

Desconto 
 

28.17 A entidade deve mensurar sua obrigação de benefício definido 
na base de valor presente descontado. A entidade deve determinar a taxa 
utilizada para descontar os pagamentos futuros com base nos rendimentos 
do mercado na data do balanço de títulos corporativos de alta qualidade. Se 
não houver mercado ativo para tais títulos, a entidade deve utilizar os ren-
dimentos do mercado (na data do balanço) dos títulos do governo. A moeda 
e o prazo dos títulos corporativos ou dos títulos do governo devem ser con-
sistentes com a moeda e o prazo estimados dos pagamentos futuros. 

 

Método de avaliação atuarial  
 

28.18 Se a entidade for capaz, sem custo ou esforço excessivo, de u-
tilizar o método de crédito unitário projetado para mensurar sua obrigação 
de beneficio definido e as despesas relacionadas, ela deve utilizá-lo. Se os 
benefícios definidos forem baseados nos salários futuros, o método de 
crédito unitário projetado exige que a entidade mensure suas obrigações 
de beneficio definido em uma base que reflita os aumentos de salários 
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futuros estimados. Adicionalmente, o método de crédito unitário projeta-
do exige que a entidade adote várias premissas atuariais ao mensurar a 
obrigação de beneficio definido, incluindo taxas de desconto, taxas de 
retorno esperado sobre os ativos do plano, taxas esperadas de aumentos 
de salário, rotatividade de empregados, mortalidade e (para os planos 
médicos de benefício definido) taxas de tendência de custos médicos.  

 

28.19 Se a entidade não for capaz, sem custo ou esforço indevido, de 
utilizar o método de crédito unitário projetado para mensurar sua obriga-
ção e seu custo sob planos de beneficio definido, a entidade está autoriza-
da a fazer as seguintes simplificações na mensuração de sua obrigação de 
benefício definido com respeito aos empregados atuais: 

(a) ignorar os aumentos de salários futuros estimados (isto é, as-
sumir que os salários atuais se manterão até a data em que se espera que 
os empregados atuais comecem a receber os benefícios pós-emprego);  

(b) ignorar os serviços futuros dos empregados atuais (isto é, as-
sumir o fechamento do plano para os empregados existentes bem como 
para quaisquer novos empregados); e  

(c) ignorar possíveis mortalidades durante o período de serviço de 
empregados atuais entre a data do balanço e a data em que se espera que 
os empregados comecem a receber os benefícios pós-emprego (isto é, 
assumir que todos os empregados atuais irão receber os benefícios pós-
emprego). Entretanto, a mortalidade depois do período de serviço (isto é, 
a expectativa de vida) ainda precisará ser considerada.  

 

A entidade que se aproveitar das simplificações de mensuração antecedentes 
precisa, apesar de tudo, incluir os benefícios adquiridos e os ainda não legal-
mente adquiridos na mensuração de sua obrigação de benefício definido. 

 

28.20 Esta Norma não exige que a entidade contrate os serviços de a-
tuário independente para realizar as avaliações atuariais abrangentes neces-
sárias para o cálculo de sua obrigação de benefício definido. Esta Norma 
tampouco exige que uma avaliação atuarial abrangente seja feita anualmen-
te. Nos períodos entre avaliações atuariais abrangentes, se as principais 
premissas atuariais não mudarem significativamente, a obrigação de bene-
ficio definido pode ser mensurada por meio do ajuste na mensuração do 
período anterior em razão das alterações nos dados demográficos dos em-
pregados, tais como número de empregados e níveis de salário.  

 

Introduções, alterações, reduções e liquidações de planos  
 

28.21 Caso um plano de benefício definido tenha sido introduzido 
ou alterado durante o período corrente, a entidade deve aumentar ou di-
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minuir seu passivo com planos de benefícios definidos para refletir a 
alteração, e deve reconhecer o aumento (diminuição) como despesa (re-
ceita) ao mensurar o resultado do período corrente. De modo oposto, caso 
um plano tenha sido reduzido (isto é, os benefícios ou o grupo de empre-
gados coberto foram reduzidos) ou liquidado (a obrigação do empregador 
foi completamente liberada), a obrigação com planos de benefícios defi-
nidos deve ser diminuída ou eliminada, e a entidade deve reconhecer o 
ganho ou a perda proveniente no resultado do período corrente. 

 
Ativo de plano de beneficio definido  
 
28.22 Se o valor presente da obrigação com benefícios definidos na 

data de divulgação (data do balanço) for menor que o valor justo dos 
ativos do plano nessa mesma data, o plano tem excedente positivo. A 
entidade deve reconhecer o excedente positivo do plano como ativo de 
plano de benefício definido apenas na extensão em que for capaz de recu-
perar esse excedente positivo por meio de contribuições reduzidas no 
futuro ou por meio de reembolso pelo plano. 

 
Custo de um plano de benefício definido 
 
28.23 A entidade deve reconhecer a alteração líquida no seu passivo 

com planos de benefícios definidos durante o período, exceto a alteração 
atribuível aos benefícios pagos aos empregados durante o período ou às 
contribuições do empregador, como custo de seu plano de benefício defi-
nido durante o período. Esse custo é reconhecido no resultado como des-
pesa ou como item de outros resultados abrangentes (ver item 28.24), a 
não ser que outra seção desta Norma exija que o custo seja reconhecido 
com parte do custo de ativo, tais como estoques ou ativo imobilizado. 

 
Reconhecimento – escolha de prática contábil 
 
28.24 Exige-se que a entidade reconheça todos os ganhos e as perdas 

atuariais no período em que eles ocorrem. A entidade deve: 
(a) reconhecer todos os ganhos e as perdas atuariais no resultado; ou 
(b) reconhecer todos os ganhos e as perdas atuariais no resultado a-

brangente como uma escolha de política contábil. A entidade deve aplicar 
sua política contábil escolhida de maneira consistente para todos os seus 
planos de benefício definido e todos os seus ganhos e perdas atuariais. Os 
ganhos e as perdas atuariais reconhecidos no resultado abrangente devem 
ser apresentados na demonstração do resultado abrangente.  
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28.25 A alteração líquida no passivo com planos de benefícios defi-
nidos que é reconhecida como custo de plano de beneficio definido inclui:  

(a) alteração no passivo com planos de benefícios definidos proveni-
ente dos serviços prestados pelo empregado durante o período contábil; 

(b) juros sobre as obrigações de beneficio definido durante o período 
contábil (período abrangido pela demonstração do resultado); 

(c) retornos sobre quaisquer ativos do plano e a alteração líquida no 
valor justo dos direitos de reembolso reconhecidos (ver item 28.28) du-
rante o período contábil; 

(d) ganhos e perdas atuariais obtidos no período de divulgação;  
(e) aumentos ou diminuições no passivo com planos de benefícios 

definidos resultantes da introdução de novo plano ou da alteração de pla-
no existente no período contábil(ver item 28.21); 

(f) diminuições no passivo com planos de benefícios definidos resul-
tantes de reduções ou liquidações de plano existente no período contábil 
(ver item 28.21). 

 

28.26 O serviço do empregado dá origem a uma obrigação sob o 
plano de benefício definido, mesmo se os benefícios estiverem condicio-
nados ao emprego futuro (em outras palavras, os direitos a eles ainda não 
foram legalmente adquiridos). O serviço do empregado, antes da data de 
aquisição do direito, dá origem a uma obrigação não formalizada porque, 
ao final de cada data de balanço, o total de serviços futuros que o empre-
gado terá de prestar antes de adquirir o direito é reduzido. Ao mensurar 
sua obrigação de benefício definido, a entidade deve considerar a proba-
bilidade de que alguns empregados possam não satisfazer aos requisitos 
de aquisição do direito. De maneira similar, embora alguns benefícios 
pós-emprego (como por exemplo, benefícios médicos pós-emprego) tor-
nem-se exigíveis apenas caso evento específico ocorra no momento em 
que o empregado já tenha se desligado (como por exemplo, doença), a 
obrigação é criada quando o empregado presta serviços que proporcionem 
o direito ao benefício caso o evento específico ocorra. A probabilidade de 
que o evento específico venha a ocorrer afeta a mensuração da obrigação, 
mas não determina se a obrigação existe ou não. 

 

28.27 Caso os benefícios definidos sejam reduzidos por valores que 
serão pagos aos empregados sob planos patrocinados pelo governo, a 
entidade deve mensurar suas obrigações de beneficio definido em base 
que reflita os benefícios a serem pagos de acordo com planos governa-
mentais, mas apenas se: 

(a) esses planos forem tornados mandatórios antes da datado balan-
ço; ou 
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(b) o histórico, ou outra evidência confiável, indicar que esses be-
nefícios do poder público irão se alterar de algum modo previsível, 
como por exemplo, em linha com alterações futuras nos níveis gerais 
de preços ou níveis gerais de salário. 

 

Reembolso  
 

28.28 Se a entidade está praticamente certa de que outra parte reem-
bolsará parte ou a totalidade dos gastos necessários para liquidar uma obri-
gação de benefício definido, a entidade deve reconhecer seu direito ao re-
embolso como ativo separado. A entidade deve mensurar o ativo pelo valor 
justo. Na demonstração do resultado ou na demonstração do resultado a-
brangente, a despesa relacionada a um plano de benefício definido pode ser 
apresentada líquida do valor reconhecido por reembolso. 

 

Outros benefícios de longo prazo a empregados  
 

28.29 Outros benefícios de longo prazo a empregados incluem, por 
exemplo: 

(a) licenças remuneradas de longo prazo; 
(b) benefícios por longo tempo de serviço (licenças prêmio); 
(c) benefícios de longo prazo por invalidez; 
(d) participação nos lucros e bônus a serem pagos depois de doze 

meses ou mais do final do período no qual os empregados prestaram o 
respectivo serviço; 

(e) remunerações diferidas pagas depois de doze meses ou mais do 
final do período no qual foram obtidas. 

 

28.30 A entidade deve reconhecer um passivo para outros benefícios de 
longo prazo a empregados, mensurado pelo total líquido dos seguintes valores: 

(a) valor presente da obrigação de benefício definido na data do ba-
lanço; menos 

(b) valor justo dos ativos do plano (se houver), na data do balanço, 
utilizados para liquidação direta das obrigações. 

 

A entidade deve reconhecer as alterações líquidas no passivo durante o 
período, exceto a alteração atribuível a benefícios pagos a empregados 
durante o período ou a contribuições do empregador, como custo de seus 
outros benefícios de longo prazo aos empregados durante o período. Esse 
custo é integralmente reconhecido no resultado como despesa, salvo se 
outra seção desta norma exigir que seja reconhecido como parte do custo 
de ativo, tal como estoques ou imobilizado. (5) 
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Benefícios por desligamento  
 

28.31 A entidade pode estar comprometida, pela legislação, por a-
cordos contratuais ou outros acordos com empregados ou com seus repre-
sentantes, ou por obrigação não formalizada baseada na prática de negó-
cios, costumes ou desejo de agir com equidade, a fazer pagamentos (ou 
proporcionar outros benefícios) aos empregados quando do término do 
vínculo empregatício. Tais pagamentos são benefícios por desligamento. 

 

Reconhecimento  
 

28.32 Em razão dos benefícios por desligamento não conferirem be-
nefícios econômicos futuros à entidade, esta deve reconhecê-los como 
despesa no resultado imediatamente.  

 

28.33 Quando a entidade reconhece os benefícios por desligamento, 
esta pode também ter que contabilizar uma redução nos benefícios de 
aposentadoria ou em outros benefícios a empregados.  

 

28.34 A entidade deve reconhecer os benefícios por desligamento 
como passivo e despesa somente quando a entidade estiver formalmente 
comprometida a: 

(a) cessar o vínculo empregatício do empregado ou de grupo de em-
pregados antes da data normal de aposentadoria; ou 

(b) fornecer benefícios por desligamento como resultado de uma o-
ferta feita para encorajar a saída voluntária. 

 

28.35 A entidade está formalmente comprometida com o desliga-
mento apenas quando a entidade tem um plano formal detalhado de desli-
gamento e não existe a possibilidade real de cancelamento do plano.  

 

Mensuração  
 

28.36 A entidade deve mensurar os benefícios por desligamento pela 
melhor estimativa dos gastos que seriam requeridos para liquidar a obri-
gação na data do balanço. No caso de oferta feita para encorajar a demis-
são voluntária, a mensuração dos benefícios por desligamento deve ser 
baseada no número de empregados que supostamente aceitarão a oferta.  

 

28.37 Quando os benefícios por desligamentos vencerem em data 
superior a doze meses do encerramento do período de divulgação, eles 
devem ser mensurados pelo valor presente descontado.  
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Planos de grupo  
 
28.38 Se a entidade controladora conceder benefícios aos emprega-

dos de uma ou mais controladas em grupo, e a controladora apresentar 
demonstrações contábeis consolidadas utilizando a Norma Contabilidade 
para PMEs ou o conjunto completo das normas do CFC, tais controladas 
são autorizadas a reconhecer e mensurar a despesa de benefícios a empre-
gados com base na alocação razoável da despesa reconhecida pelo grupo.  

 
Divulgação 
 
Divulgação sobre benefícios a empregados de curto prazo 
 
28.39 Esta seção não exige divulgações específicas sobre benefícios 

a empregados de curto prazo. 
 
Divulgação sobre planos de contribuição definida 
 
28.40 A entidade deve divulgar o valor reconhecido no resultado 

como despesa para os planos de contribuição definida. Caso a entidade 
trate um plano de beneficio definido multi-empregador como plano de 
contribuição definida em razão da indisponibilidade de informações sufi-
cientes para utilizar o tratamento contábil de benefício definido (ver item 
28.11), a entidade deve divulgar o fato de que esse é um plano de benefí-
cio definido e os motivos pelos quais está sendo contabilizado como pla-
no de contribuição definida, juntamente com quaisquer informações dis-
poníveis sobre o superávit ou déficit do plano e as implicações, se houver, 
para a entidade.   

 
Divulgação sobre planos de benefício definido 
 
28.41 A entidade deve divulgar as seguintes informações sobre os 

planos de beneficio definido (exceto para quaisquer planos de beneficio 
definido multi-empregador que sejam contabilizados como planos de 
contribuição definida em conformidade com o item 28.11, para os quais 
as divulgações do item 28.40 se aplicam, ao invés das divulgações exigi-
das neste item). Se a entidade possui mais de um plano de benefício defi-
nido, estas divulgações podem ser feitas em totais, separadamente para 
cada plano, ou utilizando certos agrupamentos considerados mais úteis:  

(a) uma descrição geral das características do plano, incluindo a polí-
tica de financiamento; 
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(b) a política contábil da entidade para reconhecimento de ganhos e per-
das atuariais (no resultado ou como item de outros resultados abrangentes) e 
o valor dos ganhos e perdas atuariais reconhecidos durante o período; 

(c) caso a entidade utilize quaisquer simplificações mencionadas no 
item 28.19, ao mensurar sua obrigação de beneficio definido, ela deve 
divulgar esse fato e os motivos pelos quais utilizar o método da unidade 
projetada para mensurar sua obrigação e custo de acordo com os planos 
de benefício definido implicariam custo ou esforço excessivo; (5) 

(d) a data da avaliação atuarial abrangente mais recente e, caso não te-
nha sido na data de divulgação, uma descrição dos ajustes que foram feitos 
para mensurar a obrigação de benefício definido na data de divulgação;  

(e) a conciliação dos saldos de abertura e de fechamento da obriga-
ção de benefício definido demonstrando, separadamente, os benefícios 
pagos e todas as outras alterações;  

(f) a conciliação dos saldos de abertura e de fechamento dos valores 
justos dos ativos do plano e dos saldos de abertura e de fechamento de 
qualquer direito de reembolso reconhecido como ativo, demonstrando 
separadamente, se aplicável: 

(i) contribuições; 
(ii)  benefícios pagos; e 
(iii)  outras alterações nos ativos do plano;  

(g) o custo total relativo aos planos de benefício definido para o pe-
ríodo, divulgando separadamente os valores: 

(i) reconhecidos no resultado como despesa; e 
(ii)  incluídos no custo de ativo;  

(h) para cada classe principal de ativos do plano, que deve incluir, mas 
não se limita a títulos patrimoniais, instrumentos de dívida, imóveis e todos 
os outros ativos, percentagem ou valor que cada classe principal representa 
do valor justo do total de ativos do plano na data de divulgação; 

(i) os valores incluídos no valor justo dos ativos do plano para:  
(i) cada classe de instrumentos financeiros da própria entidade; e 
(ii)  qualquer propriedade ocupada pela entidade ou outros ativos 

utilizados pela mesma;  
(j) taxa real de retorno dos ativos do plano; 
(k) as principais premissas atuariais utilizadas, incluindo, quando a-

plicável:  
(i) as taxas de desconto; 
(ii)  as taxas de retorno esperadas sobre quaisquer dos ativos do 

plano para os períodos apresentados nas demonstrações contábeis; 
(iii)  as taxas esperadas de aumentos de salário; 
(iv) taxas de tendência dos custos médicos; e 
(v) quaisquer outras premissas atuariais significativas utilizadas. 

 



 1850 

As conciliações em (e) e (f) acima não precisam ser apresentadas para 
os períodos anteriores. A controlada que reconhece e mensura a despesa de 
benefícios a empregados com um critério de alocação razoável com base 
nas despesas reconhecidas pelo grupo (ver item 28.38) deve, nas suas de-
monstrações contábeis separadas, descrever sua política de alocação e deve 
fazer as divulgações em (a) a (k) acima, para o plano como um todo. 

 
Divulgação sobre outros benefícios de longo prazo 
 
28.42 Para cada categoria de outros benefícios de longo prazo que a 

entidade fornecer aos seus empregados, a entidade deve divulgar a natu-
reza do benefício, o valor de sua obrigação e a extensão das contribuições 
(funding) na data do balanço. 

 
Divulgação sobre benefícios por desligamento 
 
28.43 Para cada categoria de benefícios por desligamento que a enti-

dade fornecer aos seus empregados, a entidade deve divulgar a natureza 
do benefício, o valor de sua obrigação e a extensão das contribuições 
(funding) na data do balanço. (5) 

 
28.44 Quando existir incerteza sobre o número de empregados que 

irão aceitar uma oferta de benefícios de desligamento, existe um passivo 
contingente. A Seção 21 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Con-
tingentes exige que a entidade divulgue informações sobre seus passivos 
contingentes, a não ser que a possibilidade de saída de recursos na liqui-
dação seja remota. 

 
Seção 29(5) 

Tributos sobre o Lucro 
(Seção revisada pela NBC TG 1000 (R1)) 

Alcance 
 
29.1 Para as finalidades desta norma, tributo sobre o lucro inclui 

todos os tributos nacionais e estrangeiros que são baseados no lucro 
tributável. O tributo sobre o lucro também inclui tributos, tais como 
tributos retidos na fonte, que são devidos por controlada, coligada ou 
empreendimento controlado em conjunto sobre as distribuições à entidade 
que reporta. 

 
29.2 Esta seção abrange a contabilização de tributo sobre o lucro. 

Ela exige que a entidade reconheça os efeitos fiscais atuais e futuros de 
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transações e outros eventos que tenham sido reconhecidos nas demons- 
trações contábeis. Esses valores fiscais reconhecidos compreendem 
tributo corrente e tributo diferido. Tributo corrente é o tributo sobre o 
lucro a pagar (a recuperar) em relação ao lucro tributável (prejuízo fiscal) 
para o período corrente ou períodos passados. Tributo diferido é o tributo 
sobre o lucro a pagar ou a recuperar em períodos futuros, geralmente 
resultante do fato de a entidade recuperar ou liquidar seus ativos e 
passivos por seu valor contábil atual, e o efeito fiscal do diferimento de 
créditos fiscais e prejuízos fiscais não utilizados atualmente. 

 

29.3 Esta seção não trata dos métodos de contabilização de 
subvenções governamentais (ver Seção 24 – Subvenção Governamental). 
Entretanto, esta seção trata da contabilização de diferenças temporárias 
que podem surgir dessas subvenções. 

 

Reconhecimento e mensuração de tributo corrente 
 

29.4 A entidade deve reconhecer o tributo corrente passivo para 
tributos a pagar sobre o lucro tributável para os períodos corrente e 
passado. Se o valor pago para os períodos corrente e passado exceder o 
valor a pagar para esses períodos, a entidade deve reconhecer o valor 
excedente como tributo corrente ativo. 

 

29.5 A entidade deve reconhecer o tributo corrente ativo para o 
benefício de prejuízo fiscal que possa ser utilizado para recuperar o 
tributo pago em período anterior. 

 

29.6 A entidade deve mensurar o tributo corrente passivo (ativo) 
pelo valor que espera pagar (recuperar) utilizando as alíquotas fiscais e 
leis que tenham sido promulgadas ou substantivamente promulgadas até a 
data do relatório. A entidade deve considerar alíquotas fiscais e leis 
fiscais como substantivamente promulgadas quando as etapas restantes no 
processo de promulgação não tiverem afetado o resultado no passado e 
for improvável que o façam. Os itens 29.32 e 29.33 fornecem orientação 
da mensuração adicional. 

 

Reconhecimento de tributo diferido 
 
Princípio geral de reconhecimento 
 

29.7 É inerente no reconhecimento de ativo ou passivo que a 
entidade que reporta espera recuperar ou liquidar o valor contábil desse 
ativo ou passivo. Se for provável que a recuperação ou a liquidação desse 
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valor contábil tornará futuros pagamentos de tributos maiores (menores) 
do que seriam se essa recuperação ou liquidação não tivesse efeitos 
fiscais, esta seção exige que a entidade reconheça o tributo diferido 
passivo (diferido ativo), com determinadas exceções. Se a entidade espera 
recuperar o valor contábil de ativo ou liquidar o valor contábil de passivo 
sem afetar o lucro tributável, não gera nenhum tributo diferido em relação 
ao ativo ou passivo. 

 
29.8 A entidade deve reconhecer o tributo diferido ativo ou passivo 

para tributo a recuperar ou a pagar em períodos futuros como resultado de 
transações ou eventos passados. Esse tributo surge das diferenças entre os 
valores contábeis dos ativos e passivos da entidade no balanço patrimonial 
e os valores atribuídos a esses ativos e passivos pelas autoridades fiscais 
(essas diferenças são denominadas “diferenças temporárias”), e a compen- 
sação de prejuízos fiscais e créditos não utilizados atualmente. 

 
Base fiscal e diferença temporária 
 
29.9 A base fiscal de ativo é o valor que será dedutível para 

propósitos fiscais em relação a quaisquer benefícios econômicos 
tributáveis que devam fluir para a entidade quando ela recuperar o valor 
contábil do ativo. Se esses benefícios econômicos não forem tributáveis, a 
base fiscal do ativo é igual ao seu valor contábil. 

 
29.10 A base fiscal de passivo é o seu valor contábil, menos 

qualquer valor que será dedutível para propósitos fiscais em relação a esse 
passivo em períodos futuros. No caso de receita que seja recebida anteci- 
padamente, a base fiscal do passivo resultante é o seu valor contábil, menos 
qualquer valor da receita que não será tributável em períodos futuros. 

 
29.11 Alguns itens têm uma base fiscal, mas não devem ser reco- 

nhecidos como ativos e passivos no balanço patrimonial. Por exemplo, os 
custos de pesquisa e desenvolvimento devem ser reconhecidos como des- 
pesa ao determinar o lucro contábil no período em que são incorridos, 
mas sua dedução pode não ser permitida para determinar o lucro tribu- 
tável (prejuízo fiscal) até um período posterior. A diferença entre a base 
fiscal dos custos de pesquisa e desenvolvimento, que é o valor que as au- 
toridades fiscais permitirão como dedução em períodos futuros, e o valor 
contábil zero é a diferença temporária dedutível que resulta em tributo 
diferido ativo. 
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29.12 Diferenças temporárias são diferenças entre o valor contábil 
de ativo ou passivo no balanço patrimonial e sua base fiscal. Em 
demonstrações contábeis consolidadas, as diferenças temporárias são 
determinadas por meio da comparação dos valores contábeis de ativos e 
passivos nas demonstrações contábeis consolidadas com a base fiscal 
apropriada. A base fiscal é determinada com base na demonstração de 
tributo consolidada nas jurisdições em que essa demonstração é entregue. 
Em outras jurisdições, a base fiscal é determinada com base em 
demonstrações de tributo de cada entidade do grupo. 

 
29.13 Exemplos de situações nas quais surgem diferenças 

temporárias incluem: 
(a) os ativos identificáveis adquiridos e passivos identificáveis 

assumidos na combinação de negócios devem ser reconhecidos aos seus 
valores justos de acordo com a Seção 19 – Combinação de Negócios e 
Ágio por Expectativa de Rentabilidade Futura (Goodwill), mas nenhum 
ajuste equivalente é feito para propósitos fiscais (por exemplo, a base 
fiscal do ativo pode permanecer ao custo para o proprietário anterior). O 
tributo diferido ativo ou passivo resultante afeta o valor do ágio que a 
entidade reconhece; 

(b) os ativos devem ser remensurados, mas nenhum ajuste 
equivalente é feito para propósitos fiscais. Por exemplo, esta norma 
permite, ou exige, que determinados ativos sejam remensurados ao valor 
justo ou sejam reavaliados (por exemplo, conforme descrito na Seção 16 
– Propriedade para Investimento e na Seção 17 – Ativo Imobilizado); 

(c) o ágio por expectativa de rentabilidade futura na combinação de 
negócios, por exemplo, em que a base fiscal desse ágio deve ser zero se 
as autoridades fiscais não permitirem a amortização ou a redução ao valor 
recuperável desse ágio como despesa dedutível quando o lucro tributável 
for determinado e não permitirem que o custo desse ágio seja tratado 
como despesa dedutível na alienação da controlada; 

(d) a base fiscal de ativo ou passivo no reconhecimento inicial 
difere de seu valor contábil inicial; 

(e) o valor contábil de investimentos em controladas, filiais e 
coligadas ou participações em empreendimentos controlados em conjunto 
se tornar diferente da base fiscal do investimento ou participação. 

 
Nem todas as diferenças temporárias acima resultarão em tributos diferi-
dos ativos e passivos (ver itens 29.14 e 29.16). 
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Diferença temporária tributável 
 
29.14 O tributo diferido passivo deve ser reconhecido para todas as 

diferenças temporárias tributáveis, exceto na medida em que o tributo 
diferido passivo for proveniente de: 

(a) reconhecimento inicial do ágio por expectativa de rentabilidade 
futura; ou 

(b) reconhecimento inicial de ativo ou passivo em transação que: 
(i) não for combinação de negócios; e 
(ii)  na época da transação, não afetar o lucro contábil nem o 

lucro tributável (prejuízo fiscal). 
 

Entretanto, para diferenças temporárias tributáveis associadas a investi-
mentos em controladas, filiais e coligadas e participações em empreendi-
mentos controlados em conjunto, o tributo diferido passivo deve ser reco-
nhecido, de acordo com o item 29.25. 

 
29.15 Algumas diferenças temporárias surgem quando a receita ou 

a despesa é incluída no lucro contábil em um período, mas é incluída no 
lucro tributável em período diferente. Essas diferenças temporárias são 
frequentemente descritas como diferenças temporais. Seguem abaixo 
exemplos dessas diferenças temporárias, que são diferenças temporárias 
tributáveis e que, portanto, resultam em tributos diferidos passivos: 

(a) a receita de juros é incluída no lucro contábil de forma 
proporcional ao tempo, mas em algumas circunstâncias pode ser incluída 
no lucro tributável quando o dinheiro for recebido. A base fiscal de 
qualquer conta a receber em relação a essas receitas é zero, pois as 
receitas não afetam o lucro tributável até que o dinheiro seja recebido; e 

(b) a depreciação utilizada para determinar o lucro tributável 
(prejuízo fiscal) pode ser diferente daquela utilizada para determinar o 
lucro contábil. A diferença temporária é a diferença entre o valor contábil 
do ativo e sua base fiscal, que é o custo original do ativo menos todas as 
deduções em relação a esse ativo permitidas pelas autoridades fiscais para 
determinar o lucro tributável dos períodos corrente e anteriores. A 
diferença temporária tributável ocorre, e resulta em tributo diferido 
passivo, quando a depreciação fiscal é acelerada. Se a depreciação fiscal 
for menos rápida que a depreciação contábil, surge a diferença temporária 
dedutível resultante de tributo diferido ativo (ver item 29.16). 
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Diferença temporária dedutível 
 
29.16 O tributo diferido ativo deve ser reconhecido para todas as 

diferenças temporárias dedutíveis na medida em que for provável que 
haverá lucro tributável para compensar a diferença temporária dedutível, 
exceto se o tributo diferido ativo surgir do reconhecimento inicial de ativo 
ou passivo em transação que: 

(a) não for combinação de negócios; e 
(b) na época da transação, não afetar o lucro contábil nem o lucro 

tributável (prejuízo fiscal). 
 
Entretanto, para diferenças temporárias dedutíveis associadas a investi-
mentos em controladas, filiais e coligadas e participações em empreendi-
mentos controlados em conjunto, o tributo diferido ativo deve ser reco-
nhecido, de acordo com o item 29.26. 

 
29.17 Seguem abaixo exemplos de diferenças temporárias dedutí- 

veis que resultam em tributos diferidos ativos: 
(a) custos de benefícios de aposentadoria podem ser deduzidos 

para determinar o lucro contábil no momento em que o serviço é prestado 
pelo empregado, mas deduzidos para determinar o lucro tributável 
quando as contribuições são pagas ao fundo pela entidade ou quando os 
benefícios de aposentadoria são pagos pela entidade. Existe a diferença 
temporária entre o valor contábil do passivo e sua base fiscal – a base 
fiscal do passivo é geralmente zero. Essa diferença temporária dedutível 
resulta em tributo diferido ativo porque os benefícios econômicos devem 
fluir para a entidade na forma da dedução de lucros tributáveis, quando as 
contribuições ou os benefícios de aposentadoria forem pagos; 

(b) determinados ativos podem ser reconhecidos ao valor justo, 
sem que o ajuste equivalente seja feito para propósitos fiscais.  A 
diferença temporária dedutível surge se a base fiscal do ativo exceder o 
seu valor contábil. 

 
29.18 A reversão das diferenças temporárias dedutíveis resulta em 

deduções quando são determinados lucros tributáveis de períodos futuros. 
É provável que haja lucro tributável para compensar a diferença 
temporária dedutível quando houver diferenças temporárias tributáveis 
suficientes em relação às mesmas autoridades fiscais e à mesma entidade 
tributável cuja reversão é esperada: 

(a) no mesmo período em que a reversão esperada da diferença 
temporária dedutível; ou 
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(b) em períodos nos quais o prejuízo fiscal resultante do tributo 
diferido ativo possa ser compensado com períodos anteriores ou posteriores. 
 

Nessas circunstâncias, o tributo diferido ativo é reconhecido no período 
em que surgem as diferenças temporárias dedutíveis. 

 

29.19 Quando houver diferenças temporárias tributáveis insuficien- 
tes em relação à mesma autoridade fiscal e à mesma entidade tributável, o 
tributo diferido ativo é reconhecido na medida em que: 

(a) seja provável que a entidade irá obter lucro tributável suficiente 
em relação à mesma autoridade fiscal e à mesma entidade tributável, no 
mesmo período que a reversão da diferença temporária dedutível (ou nos 
períodos em que o prejuízo fiscal que resulta do tributo diferido ativo 
possa ser compensado com períodos anteriores ou posteriores). Ao avaliar 
se ela irá obter lucro tributável suficiente em períodos futuros, a entidade 
ignora os valores tributáveis resultantes de diferenças temporárias 
dedutíveis que se espera que se originem em períodos futuros, pois o 
tributo diferido ativo resultante dessas diferenças temporárias dedutíveis 
irá exigir lucro tributável futuro para que possa ser utilizado; ou 

(b) estiverem disponíveis oportunidades de planejamento tributário 
para a entidade que criem lucro tributável em períodos apropriados. 

 

29.20 Quando a entidade tem histórico de prejuízos recentes, a 
entidade deve considerar a orientação nos itens 29.21 e 29.22. 

 

Prejuízo fiscal não utilizado e crédito fiscal não utilizado 
 

29.21 O tributo diferido ativo deve ser reconhecido para a 
compensação futura de prejuízos fiscais não utilizados e créditos fiscais não 
utilizados na medida em que seja provável que o lucro tributável futuro estará 
disponível para compensar os prejuízos fiscais não utilizados e os créditos 
fiscais não utilizados. Ao avaliar a probabilidade de que irá obter lucro 
tributável para compensar os prejuízos fiscais não utilizados ou créditos 
fiscais não utilizados, a entidade deve considerar os seguintes critérios: 

(a) se a entidade tiver diferenças temporárias tributáveis suficientes 
em relação à mesma autoridade fiscal e à mesma entidade tributável, que 
resultarão em valores tributáveis que possam ser utilizados para compen- 
sar prejuízos fiscais não utilizados ou créditos fiscais não utilizados antes 
que expirem; 

(b) se for provável que a entidade irá obter lucros tributáveis antes 
que os prejuízos fiscais não utilizados ou créditos fiscais não utilizados 
expirem; 
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(c) se os prejuízos fiscais não utilizados resultarem de causas 
identificáveis que sejam improváveis de se repetir; e 

(d) se oportunidades de planejamento tributário que criem lucro tri- 
butável no período em que os prejuízos fiscais não utilizados ou créditos 
fiscais não utilizados possam ser compensados estiverem disponíveis à 
entidade. 
 
Quando não for provável que a entidade irá obter lucro tributável para 
compensar os prejuízos fiscais não utilizados ou créditos fiscais não utili-
zados, o tributo diferido ativo não deve ser reconhecido. 

 
29.22 A existência de prejuízos fiscais não utilizados é uma forte 

evidência de que a entidade pode não obter lucro tributável futuro. 
Consequentemente, quando a entidade tiver histórico de prejuízos 
recentes, ela deve reconhecer o tributo diferido ativo proveniente de 
prejuízos fiscais ou créditos fiscais não utilizados somente na medida em 
que tenha diferenças temporárias tributáveis suficientes ou na medida em 
que exista outra evidência convincente de que irá obter lucro tributável 
suficiente para compensar os prejuízos fiscais não utilizados ou créditos 
fiscais não utilizados. 

 
Avaliação de tributo diferido ativo não reconhecido 
 
29.23 No final de cada período de relatório, a entidade deve avaliar 

novamente quaisquer tributos diferidos ativos não reconhecidos. A 
entidade deve reconhecer o tributo diferido ativo não reconhecido 
anteriormente na medida em que se torne provável que ela irá obter lucro 
tributável futuro para que o tributo diferido ativo seja recuperado. 

 
Investimento em controlada, filial e coligada e participação em 

empreendimento controlado em conjunto 
 
29.24 As diferenças temporárias surgem quando o valor contábil de 

investimentos em controladas, filiais e coligadas ou participações em em- 
preendimentos controlados em conjunto (por exemplo, nas demonstrações 
contábeis consolidadas da controladora o valor contábil de controlada são 
os ativos líquidos consolidados dessa controlada, incluindo o valor contá- 
bil de qualquer ágio por expectativa de rentabilidade futura relacionado) 
se tornar diferente da base fiscal (que frequentemente é o custo) do 
investimento ou participação. Essas diferenças podem surgir em diversas 
circunstâncias diferentes, por exemplo: 
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(a) a existência de lucros não distribuídos de controladas, filiais, 
coligadas e empreendimentos controlados em conjunto; 

(b) mudanças nas taxas de câmbio quando a controladora e sua 
controlada estiverem localizadas em países diferentes; e 

(c) a redução no valor contábil de investimento em coligada ao seu 
valor recuperável. 
 
Investimentos podem ser contabilizados de forma diferente nas demons-
trações contábeis separadas da controladora em comparação com as de-
monstrações contábeis consolidadas, sendo que, nesse caso, a diferença 
temporária referente a esse investimento também pode diferir. Por exem-
plo, na demonstração contábil separada da controladora, o valor contábil 
da controlada vai depender da política contábil escolhida no item 9.26. 

 
29.25 A entidade deve reconhecer o tributo diferido passivo para 

todas as diferenças temporárias tributáveis associadas a investimentos em 
controladas, filiais e coligadas e participações em empreendimentos 
controlados em conjunto, exceto quando ambas as seguintes condições 
forem atendidas: 

(a) a controladora, o investidor ou o empreendedor em conjunto for 
capaz de controlar a época da reversão da diferença temporária; e 

(b) for provável que a diferença temporária não será revertida em 
futuro previsível. 

 
29.26 A entidade deve reconhecer o tributo diferido ativo para 

todas as diferenças temporárias dedutíveis provenientes de investimentos 
em controladas, filiais e coligadas e participações em empreendimentos 
controlados em conjunto somente na medida em que for provável que: 

(a) a diferença temporária será revertida em futuro previsível; e 
(b) a entidade irá obter lucro tributável para compensar a diferença 

temporária. 
 
Mensuração de tributo diferido 
 
29.27 A entidade deve mensurar o tributo diferido passivo (ativo) 

utilizando as alíquotas fiscais e leis que tenham sido promulgadas ou 
substantivamente promulgadas até a data do relatório. A entidade deve 
considerar alíquotas fiscais e leis fiscais como substantivamente promul- 
gadas quando as etapas restantes no processo de promulgação não tive- 
rem afetado o resultado no passado e for improvável que o façam. 
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29.28 Quando diferentes alíquotas fiscais se aplicam a diferentes 
níveis de lucro tributável, a entidade deve mensurar tributos diferidos 
passivos (ativos), utilizando as alíquotas médias promulgadas ou 
substantivamente promulgadas que ela espera que sejam aplicáveis ao 
lucro tributável (prejuízo fiscal) dos períodos em que espera que o tributo 
diferido passivo seja liquidado (tributo diferido ativo seja realizado). 

 
29.29 A mensuração de tributos diferidos passivos e tributos 

diferidos ativos deve refletir os efeitos fiscais que resultariam da forma 
como a entidade espera, na data do relatório, recuperar ou liquidar o valor 
contábil dos respectivos ativos e passivos. Consequentemente, a entidade 
deve mensurar os tributos diferidos passivos e os tributos diferidos ativos 
utilizando a alíquota fiscal e a base fiscal que sejam consistentes com a 
forma esperada de recuperação ou liquidação. Por exemplo, se a diferença 
temporária resulta de item de receita que se espera que seja tributável como 
ganho de capital em período futuro, a despesa de tributo diferido deve ser 
mensurada utilizando a alíquota fiscal de ganho de capital e a base fiscal 
que é consistente com a recuperação do valor contábil por meio da venda. 

 
29.30 Se o tributo diferido passivo ou tributo diferido ativo decorre de 

ativo não depreciável mensurado, utilizando o método de reavaliação na 
Seção 17, a mensuração do tributo diferido passivo ou do tributo diferido 
ativo deve refletir os efeitos fiscais da recuperação do valor contábil do ativo 
não depreciável por meio da venda.  Se o tributo diferido passivo ou ativo 
decorre de propriedade para investimento que é mensurada ao valor justo, 
existe a suposição refutável de que o valor contábil da propriedade para 
investimento será recuperado por meio da venda. Consequentemente, salvo 
se a suposição for refutada, a mensuração do tributo diferido passivo ou 
tributo diferido ativo deve refletir os efeitos fiscais de recuperar o valor 
contábil da propriedade para investimento inteiramente por meio da venda. 
Essa presunção é refutada se a propriedade para investimento for depreciável 
e mantida dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja consumir, 
substancialmente, todos os benefícios econômicos incorporados à proprie- 
dade para investimento ao longo do tempo, e, não, por meio da venda. Se a 
suposição for refutada, os requisitos do item 29.29 devem ser seguidos. 

 
29.31 O valor contábil de tributo diferido ativo deve ser revisado 

no final de cada período de relatório. A entidade deve reduzir o valor 
contábil de tributo diferido ativo na medida em que não seja mais 
provável que irá obter lucro tributável suficiente para permitir que o 
benefício de parte ou totalidade desse tributo diferido ativo reconhecido 
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seja utilizado. Qualquer redução deve ser revertida na medida em que se 
tornar provável que a entidade irá obter lucro tributável suficiente. 

 
Mensuração de tributo corrente e diferido 
 
29.32 A entidade não deve ajustar a valor presente tributos 

correntes ou diferidos ativos e passivos. 
 
29.33 Em algumas jurisdições, o tributo sobre o lucro é pago a uma 

taxa maior ou menor se a totalidade ou parte do lucro ou dos lucros acu- 
mulados for paga como dividendos aos acionistas da entidade. Em outras 
jurisdições, o tributo sobre o lucro pode ser restituível ou pago se a totali- 
dade ou parte do lucro ou dos lucros acumulados for paga como dividendo 
aos acionistas da entidade. Em ambas as circunstâncias, a entidade deve 
mensurar o tributo corrente e diferido à alíquota fiscal aplicável a lucros 
não distribuídos até a entidade reconhecer o passivo a ser pago como 
dividendo. Quando a entidade reconhecer o passivo a ser pago como 
dividendo, ela deve reconhecer o tributo resultante corrente ou diferido 
passivo (ativo) e a despesa (receita) com os tributos correspondentes. 

 
Tributo sobre o lucro retido na fonte sobre dividendos 
 
29.34 Quando a entidade pagar dividendos a seus acionistas, ela 

pode ser obrigada a pagar parte dos dividendos às autoridades fiscais em 
nome dos acionistas. Esse valor pago ou a pagar às autoridades fiscais 
deve ser debitado no patrimônio líquido como parte dos dividendos. 

 
Apresentação 
 
Alocação no resultado abrangente e no patrimônio líquido 
 
29.35 A entidade deve reconhecer a despesa de tributo no mesmo 

componente do total do resultado abrangente (ou seja, operações em 
continuidade, operações descontinuadas ou outros resultados abrangentes) 
ou patrimônio líquido como a transação ou outro evento que resultou na 
despesa de tributo. 

 
Segregação entre circulante e não circulante 
 
29.36 Quando a entidade apresentar ativos circulantes e não 

circulantes e passivos circulantes e não circulantes como classificações 
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separadas em seu balanço patrimonial, ela não deve classificar quaisquer 
tributos diferidos ativos (passivos) como ativos (passivos) circulantes. 

 

Compensação 
 

29.37 A entidade deve compensar tributos correntes ativos e 
tributos correntes passivos, ou deve compensar tributos diferidos ativos e 
tributos diferidos passivos se, e somente se, tiver direito por força de lei 
para compensar os valores e a entidade puder demonstrar, sem custo ou 
esforço excessivo, que planeja liquidar em base líquida ou realizar o ativo 
e liquidar o passivo simultaneamente. 

 

Divulgação 
 

29.38 A entidade deve divulgar informações que permitam aos 
usuários de suas demonstrações contábeis avaliarem a natureza e o efeito 
financeiro dos efeitos de tributos correntes e diferidos de transações 
reconhecidas e outros eventos. 

 

29.39 A entidade deve divulgar separadamente os principais 
componentes de despesa (receita) de tributo. Esses componentes da 
despesa (receita) de tributo podem incluir: 

(a) despesa (receita) de tributo corrente; 
(b) quaisquer ajustes reconhecidos no período para tributo corrente 

de períodos anteriores; 
(c) o valor de despesa (receita) de tributo diferido relacionado à 

origem e à reversão de diferenças temporárias; 
(d) o valor de despesa (receita) de tributo diferido relacionado a 

mudanças nas alíquotas fiscais ou imposição de novos tributos; 
(e) o valor do benefício resultante de prejuízo fiscal, crédito fiscal 

ou diferença temporária anteriormente não reconhecido de período 
anterior que seja utilizado para reduzir a despesa de tributo; 

(f) ajustes a despesa (receita) de tributo diferido resultante de 
mudança na situação fiscal da entidade ou de seus acionistas; 

(g) despesa (receita) de tributo diferido resultante da baixa contábil 
ou reversão de baixa contábil anterior, de tributo diferido ativo, de acordo 
com o item 29.31; e 

(h) o valor da despesa (receita) de tributo relacionado a essas 
mudanças nas políticas contábeis e erros que são incluídos no resultado, 
de acordo com a Seção 10 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa 
e Retificação de Erro, uma vez que não podem ser contabilizados 
retrospectivamente. 

 



 1862 

29.40 A entidade deve divulgar separadamente o seguinte: 
(a) o valor total de tributo corrente e diferido relacionado a itens 

que são reconhecidos como itens de outros resultados abrangentes; 
(b) o valor total de tributo corrente e diferido ativo relacionado a 

itens que são debitados ou creditados diretamente no patrimônio líquido; 
(c) uma explicação sobre quaisquer diferenças significativas entre a 

despesa (receita) de tributo e o lucro contábil multiplicado pela alíquota 
fiscal aplicável. Por exemplo, essas diferenças podem surgir de 
transações, tais como receita, que são isentas de tributação ou despesas 
que não são dedutíveis para determinar o lucro tributável (prejuízo fiscal); 

(d) uma explicação das mudanças nas alíquotas fiscais aplicáveis 
comparadas ao período de relatório anterior; 

(e) para cada tipo de diferença temporária e para cada tipo de 
prejuízos fiscais não utilizados e créditos fiscais não utilizados: 

(i) o valor dos tributos diferidos ativos e passivos no final 
do período de relatório; e 

(ii)  uma análise da mudança nos tributos diferidos passivos e 
tributos diferidos ativos durante o período; 
(f) o valor (e a data de prescrição, se houver) das diferenças 

temporárias dedutíveis, prejuízos fiscais não utilizados e créditos fiscais 
não utilizados para os quais nenhum tributo diferido ativo foi reconhecido 
no balanço patrimonial; e 

(g) nas circunstâncias descritas no item 29.33, uma explicação da 
natureza dos efeitos potenciais do tributo sobre o lucro que resultariam do 
pagamento de dividendos a seus acionistas. 

 

29.41 Se a entidade não compensar tributos ativos e passivos de 
acordo com o item 29.37, devido à impossibilidade de demonstrar sem 
custo ou esforço excessivo que planeja liquidá-los em base líquida ou 
realizá-los simultaneamente, a entidade deve divulgar os valores que não 
foram compensados e os motivos pelos quais a aplicação do requisito 
implicaria custo ou esforço excessivo. 

 

Seção 30 
Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão 

de Demonstrações Contábeis 
 

Alcance desta seção 
 

30.1 A entidade pode operar atividades no exterior de duas maneiras. 
Ela pode ter transações em moeda estrangeira ou pode ter operações no 
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exterior. Adicionalmente, a entidade pode apresentar suas demonstrações 
contábeis em moeda estrangeira. Esta seção determina como incluir as 
transações em moeda estrangeira e as operações no exterior nas demonstra-
ções contábeis da entidade e como converter as demonstrações contábeis 
para moeda de apresentação. O tratamento contábil para os instrumentos 
financeiros cujos valores resultam da alteração em taxa de câmbio específi-
ca (por exemplo, contrato de câmbio futuro em moeda estrangeira) e a 
contabilidade de operações de hedge de itens em moeda estrangeira cons-
tam na Seção 12 – Outros Tópicos sobre Instrumentos Financeiros. (5) 

 
Moeda funcional 
 

30.2 Cada entidade deve identificar sua moeda funcional. A moeda 
funcional da entidade é a moeda do ambiente econômico principal no 
qual a entidade opera. 

 

30.3 O ambiente econômico principal no qual a entidade opera é 
normalmente aquele em que ela fundamentalmente gera e desembolsa 
caixa. Portanto, os seguintes fatores são os principais fatores que a enti-
dade considera na determinação de sua moeda funcional: 

(a) a moeda: 
(i) que mais influencia os preços de bens e serviços (esta é fre-

quentemente a moeda na qual o preço de venda de seus produtos e 
serviços está expresso e é liquidado); e 

(ii)  do país cujas forças competitivas e regulamentos mais influ-
enciam na determinação do preço de venda de seus produtos e servi-
ços; 
(b) a moeda que mais influencia a mão de obra, o material e outros 

custos para o fornecimento de produtos ou serviços (esta é frequentemen-
te a moeda na qual tais custos estão expressos e são liquidados). 

 
30.4 Os seguintes fatores também podem fornecer evidências da 

moeda funcional da entidade: 
(a) a moeda na qual os recursos de atividades financeiras (emissão 

de instrumentos de dívida e títulos patrimoniais) são obtidos; 
(b) a moeda na qual os recebimentos de atividades operacionais são 

normalmente acumulados. 
 
30.5 Os seguintes fatores adicionais são considerados na determina-

ção da moeda funcional de operação no exterior, e se a moeda funcional 
dessa operação é a mesma que a da entidade que divulga as demonstra-
ções contábeis (a entidade que divulga as demonstrações contábeis, nesse 
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contexto, é a entidade que possui a operação no exterior como suas con-
troladas, filiais, coligadas ou empreendimentos controlados em conjunto): 

(a) se as atividades da operação no exterior são desenvolvidas como 
extensão da entidade que divulga as demonstrações contábeis, ao invés de 
serem desenvolvidas com grau significativo de autonomia. Um exemplo 
disso é quando uma operação no exterior vende somente produtos importa-
dos da entidade que divulga as demonstrações contábeis e remete os valo-
res para esta. Um exemplo de autonomia é quando a operação no exterior 
acumula caixa e outros itens monetários, incorre em despesas, gera receitas 
e obtém empréstimos, todos substancialmente na sua moeda local; 

(b) se as transações com a entidade que divulga as demonstrações 
contábeis são em proporção alta ou baixa em relação às atividades da 
operação no exterior; 

(c) se os fluxos de caixa das atividades da operação no exterior afe-
tam diretamente os fluxos de caixa da entidade que divulga as demonstra-
ções contábeis e se estão prontamente disponíveis para remessa para esta; 

(d) se os fluxos de caixa das atividades da operação no exterior são 
suficientes para cobrir os serviços existentes e as obrigações de dívida 
esperadas normalmente sem a necessidade de aporte de recursos pela 
entidade que divulga as demonstrações contábeis. 

 
Divulgação de transações em moeda estrangeira na 
moeda funcional 
Reconhecimento inicial  
 
30.6 Transação em moeda estrangeira é uma transação que é feita ou 

que exige liquidação em moeda estrangeira, incluindo transações que 
surgem quando a entidade: 

(a) compra ou vende produtos ou serviços, cujo preço é estabelecido 
em moeda estrangeira; 

(b) empresta ou concede recursos, quando os valores a pagar ou a re-
ceber são estabelecidos em moeda estrangeira; 

(c) de alguma outra forma adquire ou aliena ativos, ou incorre ou li-
quida passivos estabelecidos em moeda estrangeira. 

 
30.7 A entidade deve contabilizar uma transação em moeda estran-

geira, no seu reconhecimento inicial na moeda funcional, por meio da 
aplicação, na importância em moeda estrangeira, da taxa de câmbio à 
vista entre a moeda funcional e a moeda estrangeira na data da transação. 

 
30.8 A data da transação é a data na qual a transação inicialmente se 

qualifica para o reconhecimento de acordo com esta Norma. Por motivos 
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práticos, a taxa que se aproxima da taxa real na data da transação é nor-
malmente utilizada como, por exemplo, a taxa média de uma semana ou 
de um mês que pode ser utilizada para todas as transações, em cada moe-
da estrangeira, ocorridas durante esse período. Entretanto, caso as taxas 
de câmbio flutuem significativamente, o uso da taxa média para um perí-
odo é inapropriado. 

 

Divulgação ao final dos períodos de divulgação subsequentes 
 

30.9 Ao final de cada período de divulgação, a entidade deve: 
(a) converter os itens monetários em moeda estrangeira utilizando a 

taxa de fechamento; 
(b) converter os itens não monetários que são mensurados pelo custo 

histórico em moeda estrangeira utilizando a taxa de câmbio da data da 
transação; e 

(c) converter os itens não monetários que são mensurados pelo valor 
justo em moeda estrangeira utilizando as taxas de câmbio da data em que 
o valor justo foi determinado. 

 

30.10 A entidade deve reconhecer, no resultado, no período em que 
ocorrerem, as variações cambiais provenientes da liquidação de itens mone-
tários ou provenientes da conversão de itens monetários por taxas diferen-
tes daquelas pelas quais foram inicialmente convertidas durante o período, 
ou em períodos anteriores, exceto conforme descrito no item 30.13.  

 

30.11 Quando outra seção desta Norma exigir que o ganho ou a per-
da proveniente de item não monetário seja reconhecido como outro resul-
tado abrangente, diretamente no patrimônio líquido, a entidade deve re-
conhecer qualquer componente cambial desse ganho ou perda também 
como outro resultado abrangente. De modo oposto, quando o ganho ou a 
perda proveniente de item não monetário é reconhecido no resultado, a 
entidade deve reconhecer qualquer componente cambial desse ganho ou 
perda no resultado. 

 
Investimento líquido em uma operação no exterior  
 

30.12 A entidade pode ter item monetário recebível ou a ser pago 
junto a uma entidade ou operação no exterior. Um item para o qual a 
liquidação não é planejada e nem é provável que ocorra em futuro previ-
sível é, substancialmente, parte do investimento líquido da entidade na-
quela operação ou entidade no exterior, e deve ser contabilizado em con-
formidade com o item 30.13. Tais itens monetários podem incluir recebí-



 1866 

veis ou empréstimos de longo prazo, mas não incluem os recebíveis ou as 
contas a pagar de transações comerciais.  

 

30.13 As variações cambiais resultantes de itens monetários que fa-
zem parte de investimento líquido da entidade que divulga as demonstra-
ções contábeis em operação ou entidade no exterior devem ser reconheci-
das no resultado no caso das demonstrações contábeis separadas da enti-
dade que divulga as demonstrações contábeis ou nas demonstrações con-
tábeis individuais da operação ou entidade no exterior que não avaliem os 
investimentos nessa operação ou entidade no exterior pela equivalência 
patrimonial (se permitido legalmente), conforme apropriado. Nas de-
monstrações contábeis individuais da entidade que divulga as demonstra-
ções contábeis com investimento na operação ou entidade no exterior 
avaliado pela equivalência patrimonial e nas demonstrações contábeis 
consolidadas, quando a entidade no exterior é uma controlada, tais varia-
ções cambiais devem ser reconhecidas inicialmente como outro resultado 
abrangente e apresentadas como componente do patrimônio líquido. Es-
sas variações cambiais não devem ser reconhecidas novamente no resul-
tado na ocasião da alienação do investimento líquido se já tiverem sido 
reconhecidas anteriormente no resultado. Caso contrário, devem ser reco-
nhecidas no resultado quando da alienação do investimento. 

 

Mudança na moeda funcional 
 

30.14 Quando houver mudança na moeda funcional da entidade, a 
entidade deve aplicar os procedimentos de conversão aplicáveis à nova 
moeda funcional prospectivamente a partir da data da mudança. 

 

30.15 Conforme visto nos itens 30.2 a 30.5, a moeda funcional da 
entidade reflete as transações, os eventos e as condições subjacentes que 
são relevantes para a entidade. Portanto, uma vez determinada a moeda 
funcional, ela somente poderá ser trocada se houver mudança nessas tran-
sações, nesses eventos e condições subjacentes. Por exemplo, a mudança 
na moeda que mais influencia os preços de venda de bens e serviços pode 
causar a mudança na moeda funcional da entidade. 

 

30.16 O efeito da mudança na moeda funcional é contabilizado 
prospectivamente. Em outras palavras, a entidade converte todos os itens 
para a nova moeda funcional utilizando a taxa de câmbio da data da mu-
dança. Os valores convertidos resultantes para os itens não monetários 
são tratados como se fossem seus custos históricos. 
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Utilização de moeda de apresentação que não é a 
moeda funcional  
Conversão para a moeda de apresentação  
 
30.17 A entidade pode apresentar suas demonstrações contábeis em 

qualquer moeda (ou moedas). Se a moeda de apresentação divergir da 
moeda funcional da entidade, esta deve converter seus itens de receita, 
despesa e do balanço patrimonial para a moeda de apresentação. Por e-
xemplo, quando um grupo econômico possui entidades individuais com 
diferentes moedas funcionais, os itens de receita, despesa e do balanço 
patrimonial de cada entidade serão expressos em uma moeda comum para 
que as demonstrações contábeis consolidadas possam ser apresentadas. 

 
30.18. A entidade cuja moeda funcional não é a moeda de economia 

hiperinflacionária deve converter seus resultados e sua posição financeira 
e patrimonial para uma moeda de apresentação diferente utilizando os 
seguintes procedimentos: 

(a) ativos e passivos para cada balanço patrimonial apresentado (is-
to é, incluindo os comparativos) devem ser convertidos pela taxa de fe-
chamento da data do respectivo balanço; 

(b) receitas e despesas para cada demonstração do resultado e de-
monstração do resultado abrangente (isto é, incluindo as comparativas) 
devem ser convertidas pela taxas de câmbio das datas das transações; e 

(c) todas as variações cambiais resultantes devem ser reconhecidas 
como outro resultado abrangente e devem ser informadas como compo-
nentes do patrimônio líquido. Elas não devem ser subsequentemente re-
classificadas para o resultado. (5) 

 

30.19 Por razões práticas, a entidade pode utilizar uma taxa que se 
aproxime das taxas de câmbio das datas das transações, como por exem-
plo, a taxa média para o período, para converter os itens de receita e des-
pesa. Entretanto, se as taxas de câmbio flutuarem significativamente, o 
uso da taxa média para período é inapropriado.  

 

30.20 As variações cambiais referidas no item 30.18(c) resultam de: 
(a) conversão de receitas e despesas pelas taxas de câmbio das datas das 

transações e a conversão de ativos e passivos pela taxa de fechamento; e  
(b) conversão dos ativos líquidos iniciais pela taxa atual de fecha-

mento que diverge da taxa de fechamento anterior. 
 

Quando as variações cambiais são relacionadas a uma operação no 
exterior que é consolidada, mas que não é subsidiária integral, as varia-
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ções cambiais acumuladas resultantes da conversão e atribuíveis a parti-
cipações de não controladores são alocadas para a, e reconhecidas como 
parte de, participação de não controladores no balanço patrimonial conso-
lidado. 

 

30.21 A entidade cuja moeda funcional é a moeda de economia hipe-
rinflacionária deve converter seus resultados e sua posição financeira e 
patrimonial para uma moeda de apresentação diferente utilizando a meto-
dologia da correção integral de balanços. 

 

Conversão de operação no exterior para a moeda de 
apresentação do investidor  
 

30.22 Ao incorporar ativos, passivos, receitas e despesas de opera-
ção no exterior com aqueles da entidade que divulga as demonstrações 
contábeis, a entidade deve seguir os procedimentos normais de consolida-
ção, tais como a eliminação de saldos dentro do grupo e transações dentro 
do grupo da controlada (ver Seção 9 Demonstrações Consolidadas e Se-
paradas). Entretanto, um ativo (ou passivo) monetário dentro do grupo, 
seja ele de curto ou longo prazo, não pode ser eliminado contra o passivo 
(ou ativo) dentro do grupo correspondente sem a apresentação do resulta-
do das flutuações da moeda nas demonstrações contábeis consolidadas. 
Isso ocorre porque o item monetário representa um compromisso de con-
verter uma moeda em outra e expõe a entidade que divulga as demonstra-
ções contábeis a um ganho ou perda pelas flutuações da moeda. Portanto, 
nas demonstrações consolidadas, a entidade que divulga as demonstra- 
ções contábeis continua a reconhecer tal variação cambial no resultado 
ou, se proveniente das circunstâncias descritas no item 30.13, a entidade 
deve classificá-la como patrimônio líquido. 

 

30.23 Qualquer ágio por expectativa de rentabilidade futura (good-
will ) proveniente de aquisição de operação no exterior e quaisquer ajustes 
de valor justo nos valores contábeis de ativos e passivos decorrentes da 
aquisição de operação no exterior devem ser tratados como ativo e passi-
vo da operação no exterior. Portanto, eles devem ser expressos na moeda 
funcional da operação no exterior e devem ser convertidos pela taxa de 
fechamento, de acordo com o item 30.18.  

 

Divulgação  
 

30.24 Nos itens 30.26 e 30.27, as referências à “moeda funcional” se 
aplicam, no caso de grupo econômico, à moeda funcional da controladora. 
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30.25 A entidade deve divulgar:  
(a) os valores das variações cambiais reconhecidas no resultado du-

rante o período, exceto aquelas provenientes de instrumentos financeiros 
mensurados pelo valor justo por meio do resultado em conformidade com 
as Seções 11 e 12;  

(b) os valores das variações cambiais ocorridas no período e classifi-
cadas em grupo separado do patrimônio líquido ao final do período.  

 

30.26 A entidade deve divulgar a moeda na qual as demonstrações 
contábeis são apresentadas. Quando a moeda de apresentação for diferente 
da moeda funcional, a entidade deve declarar tal fato e deve divulgar a 
moeda funcional e a razão de utilizar uma moeda de apresentação diferente. 

 

30.27 Quando houver mudança da moeda funcional da entidade que 
divulga as demonstrações contábeis ou de operação no exterior signifi-
cante, a entidade deve divulgar tal fato e a razão para a mudança da moe-
da funcional. 

 

Seção 31 
Hiperinflação 

 

31.1 a 31.15 Eliminados.  
 

Seção 32 
Evento Subsequente 

 

Alcance desta seção 
 

32.1 Esta seção define os eventos subsequentes ao período contábil a 
que se referem as demonstrações contábeis e dispõe sobre os princípios 
para reconhecimento, mensuração e divulgação desses eventos.  

 

Evento subsequente ao período contábil a que se 
referem as demonstrações contábeis  
 

32.2 Eventos subsequentes ao período contábil a que se referem as 
demonstrações contábeis são aqueles eventos, favoráveis ou desfavorá-
veis, que ocorrem entre a data do balanço e a data na qual é autorizada a 
emissão dessas demonstrações. Existem dois tipos de eventos: 

(a) aqueles que evidenciam condições que já existiam na data de en-
cerramento do período (eventos que geram ajustes após o encerramento 
desse período); e 

(b) aqueles que são indicadores de condições que surgiram após o 
encerramento do período (eventos que não geram ajustes após o encerra-
mento desse período). 
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32.3 Os eventos subsequentes ao período contábil a que se referem 
as demonstrações contábeis incluem todos os eventos até a data em que as 
demonstrações contábeis são autorizadas para emissão, mesmo que esses 
eventos ocorram após o anúncio público de lucros ou de outra informação 
financeira.  

 

Reconhecimento e mensuração  
Eventos que geram ajuste após o encerramento do 
período contábil 
 

32.4 A entidade deve ajustar os valores reconhecidos em suas de-
monstrações contábeis, incluindo as respectivas divulgações, para refletir 
os eventos que geram ajuste após o encerramento do período contábil a 
que se referem as demonstrações contábeis. 

 

32.5 Os eventos a seguir são exemplos de eventos que geram ajustes 
após o encerramento do período contábil a que se referem as demonstra-
ções contábeis e que exigem que a entidade ajuste os valores reconheci-
dos nas suas demonstrações contábeis ou reconheça itens que não tenham 
sido previamente reconhecidos: 

(a) decisão ou pagamento de processo judicial, após o encerramento 
do período, confirmando que a entidade já tinha uma obrigação presente 
ao final daquele período. A entidade deve ajustar qualquer provisão pre-
viamente reconhecida relacionada ao processo, de acordo com a Seção 21 
Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, ou reconhecer 
uma nova provisão. A entidade não divulga um passivo meramente con-
tingente, mas uma decisão judicial fornece evidências adicionais a serem 
consideradas na determinação da provisão que seria reconhecida ao final 
do período de acordo com a Seção 21; 

(b) obtenção de informação, após o encerramento do período, indi-
cando que um ativo estava desvalorizado ao final daquele período ou que 
o montante da perda por desvalorização previamente reconhecida para 
aquele ativo precisa ser ajustada. Por exemplo: 

(i) a falência de cliente que ocorre após o encerramento do pe-
ríodo normalmente confirma que a perda em conta a receber já existia 
ao final daquele período, e que a entidade precisa ajustar o valor con-
tábil da conta a receber; e 

(ii)  a venda de estoques após o encerramento do período pode pro-
porcionar evidências sobre seus preços de venda ao final daquele período 
para propósitos de avaliação de desvalorização na data do balanço; 
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(c) a determinação, após o encerramento do período, do custo de ati-
vos comprados ou de valores de ativos recebidos pelos ativos vendidos 
antes do final daquele período; 

(d) a determinação, após o encerramento do período, do valor refe-
rente ao pagamento de participação nos lucros ou referente a títulos, se a 
entidade tiver, ao final daquele período, obrigação presente ou obrigação 
não formalizada (obrigação construtiva) de fazer tais pagamentos em 
decorrência de eventos ocorridos antes daquela data (ver Seção 38 Bene-
fícios a Empregados); 

(e) a descoberta de fraude ou erros que demonstrem que as demons-
trações contábeis estavam incorretas. 

 

Eventos que não geram ajuste após o encerramento 
do período contábil 
 

32.6 A entidade não deve ajustar os valores reconhecidos nas suas 
demonstrações contábeis para refletir os eventos que não geram ajustes 
após o encerramento do período contábil a que se referem as demonstra-
ções contábeis. 

 

32.7 Exemplos de eventos que não geram ajuste após o encerramento 
do período contábil a que se referem as demonstrações contábeis incluem: 

(a) declínio no valor de mercado de investimentos ocorridos no perí-
odo compreendido entre o final do período e a data de autorização de emis-
são das demonstrações contábeis. O declínio no valor de mercado normal-
mente não se relaciona à condição dos investimentos no final do período, 
mas reflete as circunstâncias que surgiram subsequentemente. Portanto, a 
entidade não ajusta os valores reconhecidos para os investimentos nas suas 
demonstrações contábeis. Igualmente, a entidade não atualiza os valores 
divulgados para os investimentos no encerramento do período, embora a 
entidade possa fornecer divulgação adicional conforme o item 32.10;  

(b) valor que se torna recebível como resultado de julgamento favorá-
vel ou de decisão de processo judicial após a data do balanço, mas antes das 
demonstrações contábeis serem emitidas. Esse seria um ativo contingente na 
data do balanço (ver item 21.13), e a divulgação pode ser exigida pelo item 
21.16. Entretanto, o acordo sobre o valor de indenização para um julgamento 
que tenha sido determinado antes da data do balanço, mas que não foi previ-
amente reconhecido em razão do valor não poder ser mensurado de forma 
confiável, pode se constituir em evento que gera ajuste. 
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Distribuição de lucros 
 

32.8 Se a entidade declarar dividendos ou outra forma de distribui-
ção de lucros aos detentores dos seus títulos patrimoniais após o encerra-
mento do período contábil a que se referem as demonstrações contábeis, a 
entidade não deve reconhecer esses dividendos ou distribuições de lucro 
como passivo ao final daquele período. Os valores dos dividendos ou 
distribuições do lucro podem ser apresentados como componente separa-
do dos lucros ou prejuízos acumulados ao final desse período.  

 

Divulgação 
Data de autorização para emissão  
 

32.9 A entidade deve divulgar a data em que foi concedida a autori-
zação para emissão das demonstrações contábeis e quem forneceu tal 
autorização. Se os proprietários da entidade ou outras partes tiverem o 
poder de alterar as demonstrações contábeis após a emissão, a entidade 
deve divulgar esse fato. 

 
Eventos que não geram ajuste após o encerramento 
do período contábil 
 
32.10 A entidade deve divulgar as seguintes informações para cada 

categoria de evento que não gera ajuste após o encerramento do período: 
(a) a natureza do evento; e 
(b) estimativa de seu efeito financeiro ou declaração de que tal esti-

mativa não pode ser feita. 
 
32.11 Os seguintes eventos são exemplos de eventos que não geram 

ajustes após o encerramento do período contábil a que se referem as de-
monstrações contábeis e que normalmente resultariam em divulgação; as 
divulgações irão refletir as informações que se tornaram conhecidas após 
o encerramento desse período, mas antes das demonstrações contábeis 
serem autorizadas para emissão:  

(a) combinação de negócios importante ou alienação de controlada 
importante; 

(b) anúncio de plano para descontinuar uma operação; 
(c) aquisições importantes de ativos, alienações ou planos para alie-

nar ativos, ou desapropriações de ativos importantes pelo governo; 
(d) destruição por incêndio de instalação de produção importante;  
(e) anúncio ou início da implementação de reestruturação importante; 
(f) emissões ou recompras de instrumentos de dívida ou títulos pa-

trimoniais da entidade;  
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(g) alterações extraordinariamente grandes nos preços dos ativos ou 
nas taxas de câmbio; 

(h) alterações nas alíquotas de tributos ou na legislação fiscal, pro-
mulgadas ou anunciadas que tenham efeito significativo sobre os ativos 
fiscais correntes e diferidos e sobre os passivos fiscais correntes e diferi-
dos; 

(i) assunção de compromissos relevantes ou de contingências passi-
vas, como por exemplo, por meio da concessão de garantias significativas; 

(j) início de litígio importante proveniente exclusivamente de even-
tos que ocorreram após o encerramento do período.  

 
Seção 33 

Divulgação sobre Partes Relacionadas 
 
Alcance desta seção 
 
33.1 Esta seção exige que a entidade inclua nas suas demonstrações 

contábeis as divulgações necessárias para evidenciar a possibilidade de 
que sua posição financeira e patrimonial (seu balanço patrimonial) e seu 
resultado tenham sido afetados pela existência de partes relacionadas e de 
transações e saldos existentes com tais partes.  

 
Definição de parte relacionada  
 
33.2 Parte relacionada é a pessoa ou a entidade que é relacionada 

com a entidade que está elaborando suas demonstrações contábeis (a 
entidade que divulga as demonstrações contábeis): 

(a) pessoa ou membro próximo da família dessa pessoa é parte rela-
cionada à entidade que divulga as demonstrações contábeis se essa pessoa: 

(i) for membro-chave da administração da entidade que divulga 
as demonstrações contábeis ou da controladora da entidade que di-
vulga as demonstrações contábeis; 

(ii)  possuir controle ou controle conjunto sobre a entidade que 
divulga as demonstrações contábeis; ou (5) 

(iii)  possuir influência significativa sobre a entidade que divulga 
as demonstrações contábeis; (5) 
(b) a entidade é parte relacionada à entidade que divulga as demons-

trações contábeis se quaisquer das seguintes condições se aplicarem:  
 

(i) a entidade e a entidade que divulga as demonstrações contá-
beis pertencem ao mesmo grupo econômico (o que significa que cada 
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controladora, controlada e entidade sob controle comum é parte rela-
cionada uma das outras);  

(ii)  uma das entidades é coligada ou empreendimento controla-
do em conjunto da outra entidade (ou coligada ou empreendimento 
controlado em conjunto de membro de grupo econômico em que a 
outra entidade é membro); (5) 

(iii)  ambas as entidades são empreendimentos controlados em 
conjunto da mesma terceira entidade; (5) 

(iv) uma das entidades é empreendimento controlado em conjun-
to de uma terceira entidade e a outra entidade é coligada dessa tercei-
ra entidade; (5) 

(v) a entidade é um plano de benefícios pós-emprego para o be-
nefício dos empregados da entidade que divulga as demonstrações 
contábeis ou da entidade que é parte relacionada da entidade que di-
vulga as demonstrações contábeis. Se a entidade que divulga as de-
monstrações contábeis for ela mesma, o tal plano de benefícios e os 
empregadores patrocinadores também são partes relacionadas à enti-
dade que reporta; (5) 

(vi) a entidade é controlada ou controlada conjuntamente por 
uma pessoa identificada em (a); 

(vii)  a entidade, ou qualquer membro de grupo do qual faça par-
te, presta serviços do pessoal-chave da administração para a entidade 
que reporta ou para a controladora da entidade que reporta; (5) 

(viii)  pessoa identificada em (a)(ii) possui influência significativa 
sobre a entidade ou é membro do pessoal-chave da administração da 
entidade (ou de controladora da entidade); (5) 

(ix) (Eliminado); (5) 
(x) (Eliminado). (5) 

 
33.3 Ao considerar cada possível relação de parte relacionada, a en-

tidade deve avaliar a essência da relação e não meramente a forma legal.  
 
33.4 No contexto desta Norma, as seguintes partes não são necessa-

riamente partes relacionadas:  
(a) duas entidades que simplesmente possuem um administrador ou 

outro membro-chave da administração em comum; 
(b) dois empreendedores que simplesmente partilham o controle con-

junto de empreendimento controlado em conjunto; 
(c) qualquer uma das seguintes entidades, simplesmente em virtude 

dos seus negócios normais com a entidade (embora elas possam afetar a 
liberdade de ação da entidade ou participar do seu processo de tomada de 
decisão): 
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(i) entidades que proporcionam financiamentos;  
(ii)  sindicatos;  
(iii)  entidades de serviços públicos;  
(iv) departamentos e agências governamentais; 

(d) cliente, fornecedor, franqueador, distribuidor ou agente geral com 
quem a entidade mantém volume significativo de negócios, meramente 
em virtude da dependência econômica resultante. 

 
Divulgação 
Divulgação do relacionamento entre controladora e controladas 
 
33.5 Os relacionamentos entre controladora e suas controladas devem 

ser divulgados independentemente de ter havido ou não transações entre 
essas partes relacionadas. A entidade deve divulgar o nome de sua contro-
ladora direta e, se for diferente, da parte controladora final. Se a entidade 
controladora direta e a parte controladora final não elaborarem demonstra-
ções contábeis disponíveis para uso público, o nome da controladora do 
nível seguinte que o faz (se houver) também deve ser divulgado. 

 
Divulgação sobre a remuneração dos administradores-chave  
 
33.6 Os administradores-chave são aquelas pessoas que têm autorida-

de e responsabilidade pelo planejamento, direção e controle das atividades 
da entidade, direta ou indiretamente, incluindo qualquer administrador 
(executivo ou outro) dessa entidade. A remuneração inclui todos os benefí-
cios a empregados (conforme definido na Seção 28 Benefícios a Emprega-
dos) incluindo aquelas formas de pagamento baseado em ações (ver Seção 
26 Pagamento Baseado em Ações). Os benefícios a empregados incluem 
todas as formas de importâncias pagas, devidas ou fornecidas pela entidade, 
ou em nome da entidade (por exemplo, pela sua controladora ou por um 
sócio), em troca dos serviços prestados à entidade. Esses benefícios tam-
bém incluem as importâncias pagas em nome da controladora da entidade 
relativas aos bens ou serviços fornecidos para a entidade.  

 
33.7 A entidade deve divulgar o total de remuneração dos adminis-

tradores-chave. 
 
Divulgação de transações com partes relacionadas 
 
33.8 Transação com partes relacionadas é a transferência de recursos, 

serviços ou obrigações entre a entidade que divulga as demonstrações con-
tábeis e a parte relacionada, independentemente de haver ou não valor alo-
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cado à transação. Exemplos de transações com parte relacionadas que são 
comuns às entidades de médio e pequeno porte incluem, mas não se limi-
tam a: 

(a) transações entre a entidade e seu principal proprietário (ou seus 
principais proprietários);  

(b) transações entre duas entidades quando ambas as entidades estão 
sob o controle comum de uma única entidade ou pessoa; 

(c) transações nas quais a entidade ou pessoa que controla a entidade 
que divulga as demonstrações contábeis incorre diretamente em despesas 
que, de outra maneira, teriam sido incorridas pela entidade que divulga as 
demonstrações contábeis. 

 
33.9 Se a entidade tiver realizado transações com partes relaciona-

das, ela deve divulgar a natureza do relacionamento com as partes rela-
cionadas, assim como as informações sobre as transações, saldos existen-
tes e compromissos que sejam necessários para a compreensão do efeito 
potencial desse relacionamento nas demonstrações contábeis. Esses re-
quisitos de divulgação são adicionais aos requisitos referidos no item 33.7 
de divulgar a remuneração de administradores-chave. No mínimo, as 
divulgações devem incluir: 

(a) os valores das transações; 
(b) os valores dos saldos existentes e: 

(i) seus termos e condições, incluindo se eles estão ou não as-
segurados, a natureza da importância a ser fornecida em troca da li-
quidação; e 

(ii)  detalhes de quaisquer garantias dadas ou recebidas; 
 

(c) provisões para créditos de liquidação duvidosa relacionadas com 
os valores dos saldos existentes; 

(d) a despesa reconhecida durante o período a respeito de dívidas in-
cobráveis ou de liquidação duvidosa de partes relacionadas. 

 

Tais transações podem incluir compras, vendas ou transferência de 
bens ou serviços; arrendamentos mercantis; garantias; e liquidações pela 
entidade em nome da parte relacionada ou vice-versa.  

 

33.10 A entidade deve fazer as divulgações exigidas pelo item 33.9 
separadamente para cada uma das seguintes categorias: 

(a) entidades com controle, controle conjunto ou influência signifi-
cativa sobre a entidade; 

(b) entidades sobre as quais a entidade tenha controle, controle con-
junto ou influência significativa;  
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(c) administradores-chave da entidade ou de sua controladora (de 
forma agregada); 

(d) outras partes relacionadas. 
 

33.11 A entidade está isenta das exigências de divulgação do item 
33.9 com relação a:  

(a) entidade governamental (governo local, regional ou nacional) 
que tenha controle, controle conjunto ou influência significativa sobre a 
entidade que divulga as demonstrações contábeis; e  

(b) outra entidade que seja parte relacionada porque a mesmo enti-
dade governamental tem controle, controle conjunto ou influência significa-
tiva sobre a entidade que divulga as demonstrações contábeis e também 
sobre a outra entidade. Entretanto, a entidade ainda precisa divulgar o rela-
cionamento de controladora-controlada conforme requerido pelo item 33.5. 

 

33.12 As seguintes transações são exemplos de transações que de-
vem ser divulgadas, caso elas sejam realizadas com parte relacionada: 

(a) compras ou vendas de produtos (acabados ou inacabados); 
(b) compras ou vendas de imóveis e outros ativos; 
(c) prestação ou recebimento de serviços; 
(d) arrendamentos mercantis; 
(e) transferências de pesquisa e desenvolvimento; 
(f) transferências sob acordos de licenciamento; 
(g) transferências sob acordos financeiros (incluindo empréstimos e 

contribuições patrimoniais em dinheiro ou na forma de bens ou serviços); 
(h) provisões de garantias ou caução; 
(i) liquidação de passivos em nome da entidade ou pela entidade no 

nome de outra entidade; 
(j) participação por controladora ou controlada em plano de benefi-

cio definido que divide o risco entre um grupo de entidades.  
 

33.13 A entidade não deve declarar que as transações com partes re-
lacionadas foram realizadas em termos equivalentes aos que prevalecem 
nas transações comutativas com partes independentes, a não ser que tais 
termos possam ser comprovados.  

 

33.14 A entidade pode divulgar os itens de natureza semelhante de 
forma agregada, exceto quando a divulgação separada for necessária para 
a compreensão dos efeitos das transações com partes relacionadas nas 
demonstrações contábeis da entidade.  
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Seção 34 
Atividades Especializadas 

 
Alcance desta seção 
 

34.1 Esta seção fornece direcionamento sobre a divulgação contábil 
pelas entidades de pequeno e médio porte no tocante a três tipos de ativi-
dades especializadas – agricultura, atividades de extração e concessão de 
serviços. 

 

Agricultura 
 

34.2 A entidade que utiliza esta Norma e estiver envolvida em ativi-
dades agrícolas deve determinar sua prática contábil para cada classe de 
seus ativos biológicos da seguinte maneira: 

(a) a entidade deve utilizar o método do valor justo dos itens 34.4 a 
34.7 para aqueles ativos biológicos para os quais o valor justo é pronta-
mente determinável sem custo ou esforço excessivo; 

(b) a entidade deve utilizar o método do custo dos itens 34.8 a 34.10 
para todos os outros ativos biológicos. 

 

Reconhecimento  
 

34.3 A entidade deve reconhecer um ativo biológico ou um produto 
agrícola quando, e apenas quando:  

(a) a entidade controlar o ativo como resultado de eventos passados; 
(b) for provável que benefícios econômicos futuros associados com 

o ativo fluirão para a entidade; e 
(c) o valor justo ou custo do ativo puder ser mensurado de maneira 

confiável sem custo ou esforço excessivo. 
 

Mensuração – método do valor justo  
 

34.4 A entidade deve mensurar o ativo biológico, no reconhecimento 
inicial e em cada balanço, pelo valor justo menos as despesas de venda. 
As alterações no valor justo menos as despesas de venda devem ser reco-
nhecidos no resultado.  

 
34.5. A produção agrícola colhida proveniente dos ativos biológicos 

da entidade deve ser mensurada pelo seu valor justo menos as despesas de 
venda no momento da colheita. Tal mensuração é o custo na data, ao se 
aplicar a Seção 13 Estoques ou outra seção aplicável desta Norma.    
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34.6 Na determinação do valor justo, a entidade deve considerar o 
seguinte:  

(a) se existir mercado ativo para o ativo biológico ou produto agrí-
cola na sua condição e localização atuais, o preço cotado naquele merca-
do é a base apropriada para determinação do seu valor justo. Se a entida-
de tiver acesso a diferentes mercados ativos, ela deve usar o preço exis-
tente do mercado que espera utilizar;   

(b) se não existir mercado ativo, a entidade deve utilizar, quando 
disponível, uma ou mais das seguintes alternativas para determinação do 
valor justo: 

(i) o preço da transação de mercado mais recente, considerando 
que não tenha havido mudança significativa nas circunstâncias econô-
micas entre a data da transação e a data de encerramento do balanço; 

(ii)  preços de mercado de ativos similares com ajustes para re-
fletir diferenças; e 

(iii)  padrões do setor, tais como o valor de um pomar expresso 
pelo valor de contêiner de exportação, alqueires ou hectares, e o valor 
do gado expresso por quilograma ou arroba de carne; 
(c) em alguns casos, as fontes de informações mencionadas em (a) 

ou (b) podem sugerir diferentes conclusões sobre o valor justo de ativo 
biológico ou produto agrícola. A entidade deve considerar as razões des-
sas diferenças para obter a estimativa mais confiável do valor justo dentro 
de um conjunto restrito de estimativas razoáveis;   

(d) em algumas circunstâncias, o valor justo pode ser mais pronta-
mente determinável sem custo ou esforço excessivo, embora os preços ou 
valores determinados pelo mercado não estejam disponíveis para um 
ativo biológico nas suas condições atuais. A entidade deve considerar se o 
valor presente dos fluxos de caixa líquidos esperados do ativo, desconta-
dos a uma taxa corrente de mercado determinada, geram uma medida 
confiável do valor justo.  

 

Divulgação – método do valor justo 
 

34.7 A entidade deve divulgar as seguintes informações referentes 
aos seus ativos biológicos mensurados pelo valor justo:  

(a) descrição dos ativos biológicos; 
(b) métodos e premissas relevantes aplicadas na determinação do va-

lor justo de cada categoria de produção agrícola no ponto de colheita e 
cada categoria de ativos biológicos; 

(c) conciliação das alterações nos valores contábeis dos ativos bioló-
gicos entre o início e o final do período corrente. A conciliação deve in-
cluir: (5) 
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(i) ganhos ou perdas provenientes das alterações no valor justo 
menos despesas de venda; 

(ii)  aumentos resultantes de aquisições; 
(iii)  diminuições resultantes de colheitas; 
(iv) aumentos resultantes de combinação de negócios; 
(v) variações cambiais provenientes da conversão de demons-

trações contábeis para moeda de apresentação diferente e da conver-
são de operação no exterior para a moeda de apresentação da entida-
de que divulga as demonstrações contábeis;  

(vi) outras alterações. 
 

Essa conciliação não precisa ser apresentada para períodos anteriores. (5) 

 

Mensuração – método do custo 
 

34.8 A entidade deve mensurar, pelo custo menos depreciação e 
quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, aqueles 
ativos biológicos cujo valor justo não é prontamente determinável sem 
custo ou esforço excessivo.  

 

34.9 A entidade deve mensurar a produção agrícola colhida de seus 
ativos biológicos pelo valor justo menos custos estimados para venda no 
momento da colheita. Tal mensuração é o custo na data, ao se aplicar a 
Seção 13 ou outras seções desta Norma. 

 

Divulgações – método do custo  
 

34.10 A entidade deve divulgar as seguintes informações referentes 
aos seus ativos biológicos mensurados pelo método do custo:  

(a) descrição dos ativos biológicos; 
(b) explicação das razões de o valor justo não poder ser mensurado 

de maneira confiável sem custo ou esforço excessivo; (5) 
(c) o método de depreciação utilizado; 
(d) vidas úteis ou taxas de depreciação utilizadas; 
(e) valor contábil bruto e a depreciação acumulada (juntamente com 

as perdas acumuladas por redução ao valor recuperável) no início e no 
final do período. 

 
Exploração e avaliação de recursos minerais (5) 

 
34.11 A entidade que utiliza esta norma e que esteja envolvida na 

exploração ou avaliação de recursos minerais deve determinar uma políti-
ca contábil que especifique quais gastos são reconhecidos como ativos de 
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exploração e avaliação de acordo com o item 10.4 e deve aplicar a políti-
ca de forma consistente. A entidade está isenta de aplicar o item 10.5 a 
suas políticas contábeis para o reconhecimento e mensuração de ativos de 
exploração e avaliação. (5) 

 
34.11A Seguem exemplos de gastos que podem ser incluídos na 

mensuração inicial dos ativos de exploração e avaliação (a lista não é 
exaustiva): 

(a) aquisição de direitos para explorar; 
(b) estudos topográficos, geológicos, geoquímicos e geofísicos; 
(c) perfuração exploratória; 
(d) criação de valas; 
(e) amostragem; e 
(f) atividades em relação à avaliação da viabilidade técnica e comer-

cial da extração do recurso mineral. 
 

Os gastos relacionados ao desenvolvimento de recursos minerais não 
devem ser reconhecidos como ativos de exploração e avaliação. (5) 

 
34.11B Os ativos de exploração e avaliação devem ser mensurados no 

reconhecimento inicial ao custo. Após o reconhecimento inicial, a entidade 
deve aplicar a Seção 17 – Ativo Imobilizado e a Seção 18 – Ativo Intangível 
Exceto Ágio por Expectativa de Rentabilidade Futura (Goodwill) aos ativos 
de exploração e avaliação de acordo com a natureza dos ativos adquiridos em 
conformidade com os itens 34.11D a 34.11F. Se a entidade tem obrigação de 
desmontar ou remover um item, ou de restaurar o local, essas obrigações e 
custos devem ser contabilizados de acordo com a Seção 17 e a Seção 21 – 
Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. (5) 

 
34.11C Os ativos de exploração e avaliação devem ser avaliados 

quanto à redução ao valor recuperável quando fatos e circunstâncias suge-
rirem que o valor contábil de ativo de exploração e avaliação possa exce-
der seu valor recuperável. A entidade deve mensurar, apresentar e divul-
gar qualquer perda por redução ao valor recuperável resultante de acordo 
com a Seção 27, exceto conforme previsto pelo item 34.11F. (5) 
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34.11D Somente para as finalidades de ativos de exploração e avali-
ação, o item 34.11E deve ser aplicado, em vez dos itens 27.7 a 27.10, ao 
identificar um ativo de exploração e avaliação que possa apresentar perda 
ao valor recuperável.  O item 34.11E usa o termo “ativos”, mas aplica-se 
igualmente a ativos separados de exploração e avaliação ou à unidade 
geradora de caixa. (5) 

 
34.11E Um ou mais dos seguintes fatos e circunstâncias indicam que 

a entidade deve testar os ativos de exploração e avaliação quanto à redu-
ção ao valor recuperável (a lista não é exaustiva): 

(a) o período em relação ao qual a entidade tem o direito à 
exploração na área específica tiver expirado durante o período ou expirará 
em futuro próximo e não se espera que ele seja renovado; 

(b) não estão orçados nem planejados gastos substanciais adicionais 
na exploração e avaliação de recursos minerais na área específica; 

(c) a exploração e a avaliação de recursos minerais na área específica 
não levaram à descoberta de quantidades comercialmente viáveis de 
recursos minerais, e a entidade decidiu descontinuar essas atividades na 
área específica; 

(d) a existência de dados suficientes para indicar que, embora o 
desenvolvimento na área específica tenha probabilidade de prosseguir, o 
valor contábil do ativo de exploração e avaliação provavelmente não será 
recuperado totalmente pelo desenvolvimento bem-sucedido ou pela venda. 

 

A entidade deve realizar teste de redução ao valor recuperável e reconhe-
cer qualquer perda por redução ao valor recuperável, de acordo com a 
Seção 27. (5) 

 
34.11F A entidade deve determinar uma política contábil para alocar 

os ativos de exploração e avaliação às unidades geradoras de caixa ou 
grupos de unidades geradoras de caixa, para a finalidade de avaliar esses 
ativos quanto à redução ao valor recuperável. (5) 

 

Acordos de concessão de serviços 
 

34.12 Acordo de concessão de serviços é um contrato onde o gover-
no ou outro órgão do setor público (concedente) contrata uma entidade 
operadora privada para desenvolver (ou aperfeiçoar), operar ou manter 
ativos de infraestrutura do concedente, tais como rodovias, pontes, túneis, 
aeroportos, redes de distribuição de energia, hidroelétricas, penitenciárias 
ou hospitais. Nesses acordos, o concedente controla ou regula os serviços 
os quais a entidade operadora necessita fornecer por meio da utilização 
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dos ativos, para quem, e por qual preço, e também controla alguma parti-
cipação residual significante dos ativos ao final do período do acordo de 
concessão. 

 

34.13 Existem duas categorias principais de acordos de concessão de 
serviços: 

(a) Na primeira, a entidade operadora recebe um ativo financeiro – 
um direito contratual incondicional de receber um valor em dinheiro ou 
outro ativo financeiro especificado ou determinável do governo, em troca 
da construção ou aperfeiçoamento do ativo do setor público, e posterior 
operação e manutenção do ativo por um período especificado de tempo. 
Essa categoria inclui garantias do governo de pagar por quaisquer insufi-
ciências entre os valores recebidos dos usuários do serviço público e os 
valores especificados ou determináveis.  

(b) Na outra, a entidade operadora recebe um ativo intangível – um 
direito de cobrar pelo uso do ativo do setor público que construir ou aper-
feiçoar e em seguida operar e manter por um período específico de tempo. 
Um direito de cobrar os usuários não é um direito incondicional de rece-
ber dinheiro porque os valores estão condicionados à extensão na qual a 
população utilizar o serviço. 

 

Algumas vezes, um único contrato pode conter os dois tipos: na ex-
tensão em que o governo concede uma garantia incondicional de paga-
mento pela construção do ativo do setor público, a entidade operadora 
possui um ativo financeiro; na extensão em que a entidade operadora 
conta com a população utilizando o serviço para obter o pagamento, a 
entidade operadora possui um ativo intangível.  

 

Tratamento contábil – categoria de ativo financeiro  
 

34.14 A entidade operadora deve reconhecer um ativo financeiro na 
extensão em que tiver um direito contratual incondicional de receber 
dinheiro ou outro ativo financeiro do concedente ou receber em nome do 
concedente pelos serviços de construção. A entidade deve mensurar o 
ativo financeiro pelo valor justo. Assim, ela deve seguir a Seção 11 Ins-
trumentos Financeiros Básicos e a Seção 12 Outros Tópicos sobre Ins-
trumentos Financeiros para a contabilização do ativo financeiro.  

 

Tratamento contábil – categoria de ativo intangível 
 

34.15 A entidade operadora deve reconhecer um ativo intangível na 
extensão em que receber um direito (licença) de cobrar dos usuários pelo 
serviço público. A entidade operadora deve inicialmente mensurar o ativo 
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intangível pelo seu valor justo. Assim, ela deve seguir a Seção 18 na con-
tabilização do ativo intangível. 

 
Receita operacional 
 
34.16 A entidade operadora de acordo de concessão de serviços deve 

reconhecer, mensurar e divulgar a receita de acordo com a Seção 23 Re-
ceitas para os serviços que realizar.  

 

Seção 35 
Adoção Inicial desta Norma 

 

Alcance desta seção 
 

35.1 Esta seção se aplica às entidades que adotarem pela primeira 
vez esta NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empre-
sas, independentemente das políticas e práticas contábeis anteriormente 
adotadas. 

 

35.2 A entidade que tenha aplicado esta norma em período de relató-
rio anterior, cujas demonstrações contábeis anuais anteriores mais recen-
tes não continham declaração explícita e sem reservas de cumprimento 
desta norma, deve aplicar esta seção ou aplicar esta norma retrospectiva-
mente de acordo com a Seção 10 – Políticas Contábeis, Mudança de Es-
timativa e Retificação de Erro como se a entidade não tivesse deixado de 
aplicá-la. Quando essa entidade decide não aplicar esta seção, ela ainda 
está obrigada a aplicar os requisitos de divulgação do item 35.12A, além 
dos requisitos de divulgação da Seção 10. (5) 

 

Adoção inicial 
 

35.3 A entidade que adotar pela primeira vez esta Norma deve apli-
car esta seção na elaboração de suas primeiras demonstrações contábeis 
que se adequarem pela primeira vez a esta Norma. 

 

35.4 As primeiras demonstrações contábeis da entidade elaboradas 
em conformidade com esta Norma devem conter uma declaração, explíci-
ta e não reservada, de conformidade com esta NBC TG 1000 – Contabili-
dade para Pequenas e Médias Empresas. As demonstrações contábeis 
elaboradas em conformidade com esta Norma são as primeiras demons-
trações da entidade se, por exemplo, a entidade: 

(a) não apresentou demonstrações contábeis para os períodos anteriores; 
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(b) apresentou suas demonstrações contábeis anteriores mais recen-
tes de acordo com outras exigências que não são consistentes com esta 
Norma em todos os aspectos; ou 

(c) apresentou suas demonstrações contábeis anteriores mais recen-
tes em conformidade com o conjunto completo das normas do CFC. 

 

35.5 O item 3.17 desta Norma define o conjunto completo de de-
monstrações contábeis. 

 

35.6 O item 3.14 desta Norma exige que a entidade divulgue, no 
conjunto completo de demonstrações contábeis, informações comparati-
vas com relação aos períodos comparáveis anteriores para todos os valo-
res monetários apresentados nas demonstrações contábeis e também para 
as informações descritivas e narrativas especificadas. A entidade pode 
apresentar informações comparativas para mais de um período anterior 
comparável. Portanto, a data de transição para esta Norma da entidade é o 
início do período mais antigo para o qual a entidade apresentar todas as 
informações comparativas em conformidade com esta Norma nas suas 
primeiras demonstrações contábeis que se adequarem a esta Norma.  

 

Procedimentos para elaboração de demonstrações contábeis 
na data de transição 
 

35.7 Exceto pelo evidenciado nos itens 35.9 a 35.11, a entidade de-
ve, no seu balanço patrimonial de abertura, sendo essa sua data de transi-
ção para esta Norma (isto é, o início do período apresentado mais antigo):  

(a) reconhecer todos os ativos e passivos cujos reconhecimentos são 
exigidos por esta Norma; 

(b) não reconhecer itens como ativos ou passivos se esta Norma não 
permitir tais reconhecimentos;  

(c) reclassificar itens que reconheceu, de acordo com seu arcabouço 
contábil anterior, como certo tipo de ativo, passivo ou componente de 
patrimônio líquido, mas que seja um tipo distinto de ativo, passivo ou 
componente de patrimônio líquido de acordo com esta Norma; e 

(d) aplicar esta Norma na mensuração de todos os ativos e passivos 
reconhecidos.  

 

35.8 As políticas contábeis que a entidade utiliza em seu balanço pa-
trimonial de abertura sob esta Norma podem divergir daquelas que a enti-
dade utilizou na mesma data usando as práticas contábeis anteriores. Os 
ajustes resultantes derivam de transações, outros eventos ou condições 
antes da data de transição para esta Norma. Portanto, a entidade deve 
reconhecer esses ajustes diretamente em lucros ou prejuízos acumulados 
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(ou, caso apropriado e determinado por esta Norma, em outro grupo do 
patrimônio líquido) na data de transição para esta Norma.  

 

35.9 Na adoção inicial desta Norma, a entidade não deve alterar re-
trospectivamente o tratamento contábil que seguiu sob a prática contábil 
anterior, para quaisquer das seguintes transações:  

(a) desreconhecimento (baixa) de ativos e passivos financeiros. Os 
ativos financeiros e passivos financeiros desreconhecidos (baixados) de 
acordo com a prática contábil anterior da entidade antes da data de transi-
ção não devem ser reconhecidos no momento da adoção desta Norma. 
Por outro lado, os ativos e passivos financeiros que teriam sido desreco-
nhecidos sob esta Norma em transação que tenha ocorrido antes da data 
de transição, mas que não foram desreconhecidos de acordo com a prática 
anterior da entidade, a entidade pode optar por (a) desreconhecê-los no 
momento da adoção desta Norma ou (b) continuar reconhecendo-os até a 
alienação ou liquidação; 

(b) contabilidade para operações de hedge. A entidade não deve alte-
rar sua contabilidade para operações de hedge antes da data de transição 
para esta Norma para as operações de hedge que não existem mais na data 
de transição. Para as operações de hedge que existirem na data de transi-
ção, a entidade deve seguir as exigências da contabilidade para operações 
de hedge da Seção 12 Outros Tópicos sobre Instrumentos Financeiros, 
incluindo as exigências de descontinuidade da contabilidade para opera-
ções de hedge para as operações de hedge que não atenderem as condi-
ções da Seção 12; 

(c) estimativas contábeis; 
(d) operações descontinuadas; 
(e) mensuração da participação dos não controladores. As exigências 

do item 5.6 para se alocar o resultado e os outros resultados abrangentes 
entre a participação dos não controladores e os proprietários da entidade 
controladora devem ser aplicadas prospectivamente a partir da data de 
transição desta Norma (ou a partir de data anterior conforme esta Norma 
seja aplicado para correção de combinação de negócios – ver item 35.10); 

(f) empréstimos do governo.  A adotante pela primeira vez deve a-
plicar os requisitos da Seção 11 – Instrumentos Financeiros Básicos, Se-
ção 12 e Seção 24 – Subvenção Governamental prospectivamente a em-
préstimos do governo existentes na data de transição para esta norma. 
Consequentemente, se a adotante pela primeira vez não reconheceu nem 
mensurou, de acordo com seus princípios contábeis anteriores, um em-
préstimo do governo de forma consistente com esta norma, ela deve utili-
zar o valor contábil do empréstimo de acordo com seus princípios contá-
beis anteriores na data de transição para esta norma como o valor contábil 
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do empréstimo naquela data e não deve reconhecer o benefício de qual-
quer empréstimo do governo a uma taxa de juros abaixo do mercado co-
mo subvenção governamental. (5) 

 

35.10 A entidade pode usar uma ou mais das seguintes isenções na 
elaboração de suas primeiras demonstrações contábeis que se adequarem 
a esta Norma: 

 

a) Combinação de negócios. A entidade, que adotar pela primeira 
vez a esta Norma, não deve aplicar a Seção 19 Combinação de Negócios 
e Ágio por Expectativa de Rentabilidade Futura (Goodwill) para as com-
binações de negócios que foram efetivadas antes da data de transição para 
esta Norma.  

 

b) Transações de pagamento baseado em ações. A entidade que 
adotar pela primeira vez esta Norma não necessita aplicar a Seção 26 
Pagamento Baseado em Ações para os títulos patrimoniais que foram 
concedidos antes da data de transição para esta Norma, ou para os passi-
vos provenientes de transações de pagamento baseado em ações que fo-
ram liquidados antes da data de transição para esta Norma.  

 

c) Custo atribuído. A entidade que adotar esta Norma pela primeira 
vez pode optar por mensurar o ativo imobilizado ou a propriedade para 
investimento, na data de transição para esta Norma, pelo seu valor justo e 
utilizar esse valor justo como seu custo atribuído nessa data. Para isso a 
entidade deve observar a Interpretação Técnica ITG 10 – Interpretação 
sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado e à Propriedade para Inves-
timento. 

 
d) Reavaliação como custo atribuído. A entidade pode usar reavalia-

ção efetuada quando permitida legalmente para fins de custo atribuído. 
 

(da) Mensuração ao valor justo direcionada por evento como custo 
atribuído. A adotante pela primeira vez pode ter estabelecido o custo 
atribuído de acordo com seus princípios contábeis anteriores para a totali-
dade ou parte de seus ativos e passivos mensurando-os pelo seu valor 
justo em data específica devido a evento, como, por exemplo, avaliação 
do negócio, ou de partes do negócio, para as finalidades de venda plane-
jada. Se a data de mensuração: 

(i) for até a data de transição para esta norma, a entidade pode 
utilizar essas mensurações ao valor justo direcionadas por evento 
como custo atribuído na data dessa mensuração; 
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(ii) for após a data de transição para esta norma, mas durante os 
períodos cobertos pelas primeiras demonstrações contábeis que este-
jam em conformidade com esta norma, as mensurações ao valor justo 
direcionadas por evento podem ser utilizadas como custo atribuído no 
momento em que o evento ocorrer. A entidade deve reconhecer os 
ajustes resultantes diretamente em lucros acumulados (ou, se apropri-
ado, em outra categoria do patrimônio líquido) na data da mensura-
ção. Na data de transição para esta norma, a entidade deve estabele-
cer o custo atribuído aplicando os critérios dos itens 35.10(c) e (d) ou 
deve mensurar esses ativos e passivos de acordo com os outros requi-
sitos nesta seção. (5) 

 

e) Variações de conversão cumulativas. A Seção 30 Efeitos das Mu-
danças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis 
exige que a entidade classifique as variações de conversão como compo-
nente separado do patrimônio líquido. A entidade que adotar pela primei-
ra vez pode optar em considerar todas as variações de conversão cumula-
tivas de todas as operações no exteriors como sendo zero na data de tran-
sição para a esta Norma. 

 

f) Demonstrações contábeis separadas. Quando a entidade elabora 
demonstrações contábeis separadas, o item 9.26 exige que ela contabilize 
todos os seus investimentos em controladas, coligadas, e entidades con-
troladas em conjunto: 

(i) pelo custo menos desvalorização; ou 
(ii)  pelo valor justo, com as alterações no valor justo reconheci-

das no resultado; ou 
(iii)  pelo método da equivalência patrimonial após os procedi-

mentos do item 14.8. (5) 
 

Se a entidade que adotar pela primeira vez mensurar o investimento 
pelo custo, ela deve mensurar esse investimento por um dos seguintes 
valores na data de transição: (5) 

(i) custo, determinado de acordo com a Seção 9 Demonstrações 
Consolidadas e Separadas; ou 

(ii)  custo atribuído, que deve ser o valor remensurado na data de 
transição para a esta Norma ou o valor contábil nessa data de acordo 
com a prática contábil anterior.  
 
g) Instrumentos financeiros compostos. O item 22.13 exige que a en-

tidade separe um instrumento financeiro composto em seus componentes 
de passivo e de patrimônio líquido na data de emissão. A entidade não 
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precisa, na adoção inicial, separar esses dois componentes se o compo-
nente de passivo não estiver em aberto na data de transição para esta 
Norma. 

 
h) Tributos diferidos sobre o lucro. A entidade pode aplicar a Seção 

29 prospectivamente a partir da data de transição para esta norma. (5) 

 
i) Acordos de concessão de serviços. A entidade que adotar pela pri-

meira vez não necessita aplicar os itens 34.12 a 34.16 para os acordos de 
concessão de serviços iniciados antes da data de transição para esta Norma. 

 

j) Atividades de extração. A entidade que adotar pela primeira vez esta 
Norma e que utiliza o tratamento contábil do custo total, de acordo com as 
práticas contábeis anteriores, pode optar por mensurar os ativos de petróleo 
e gás (aqueles utilizados na exploração, avaliação, desenvolvimento ou 
produção de petróleo e gás), na data de transição para esta Norma pelo 
valor determinado de acordo com as práticas contábeis anteriores da enti-
dade. A entidade deve testar esses ativos para desvalorização por redução 
ao valor recuperável, na data de transição para esta Norma, em conformi-
dade com a Seção 27 Redução ao Valor Recuperável de Ativos. 

 

k) Contratos que contêm arrendamento mercantil. A entidade pode 
optar em analisar se um contrato existente na data de transição para esta 
Norma contém arrendamento mercantil (ver item 20.3) com base nos 
fatos e circunstâncias existentes nessa data, ao invés da data em que o 
acordo se iniciou. 

 

l) Passivos por desativação incluídos no custo do ativo imobilizado. 
O item 17.10(c) menciona que o custo de item do ativo imobilizado inclui 
a estimativa inicial dos custos de desmontagem e remoção do item e de 
restauração da área na qual o item está localizado, bem como a obrigação 
em que a entidade incorre quando o item é adquirido ou como conse-
quência de ter utilizado o bem durante determinado período para finalida-
des que não a produção de estoques durante esse período. A entidade que 
adota pela primeira vez esta Norma pode optar em mensurar este compo-
nente do custo do ativo imobilizado na data de transição para esta Norma, 
ao invés da data em que a obrigação inicialmente se originou. 

 
m) Operações sujeitas à regulamentação de tarifas. Se a adotante 

pela primeira vez detém itens do imobilizado ou ativos intangíveis que 
são utilizados, ou foram anteriormente utilizados, em operações sujeitas à 
regulamentação de tarifas (ou seja, fornece mercadorias ou presta servi-
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ços a clientes por preços/tarifas estabelecidos por órgão autorizado), ela 
pode escolher utilizar o valor contábil desses itens de acordo com os prin-
cípios contábeis anteriores na data de transição para esta norma como seu 
custo atribuído. Se a entidade aplicar essa isenção ao item, ela não precisa 
aplicá-la a todos os itens. A entidade deve testar esses ativos quanto à 
redução ao valor recuperável na data de transição para esta norma de 
acordo com a Seção 27. (5) 

 

n) Hiperinflação severa. Se a adotante pela primeira vez tem moeda 
funcional que estava sujeita à hiperinflação severa: (5) 

(i)  se sua data de transição para esta norma for a partir da data de 
normalização da moeda funcional, a entidade pode escolher mensurar 
todos os ativos e passivos mantidos antes da data de normalização da 
moeda funcional ao valor justo na data de transição para esta norma e 
utilizar esse valor justo como custo atribuído desses ativos e passivos 
naquela data; e (5)

 

(ii) se a data de normalização da moeda funcional se encontra dentro 
do período comparativo de 12 meses, a entidade pode utilizar um período 
comparativo inferior a 12 meses, desde que o conjunto completo de de-
monstrações contábeis (conforme requerido pelo item 3.17) seja forneci-
do para esse período mais curto. (5) 

 

35.11 Caso seja impraticável para a entidade realizar um ou mais ajustes 
exigidos pelo item 35.7 na data de transição, a entidade deve aplicar os itens 
35.7 a 35.10 para tais ajustes nos períodos mais antigos, para os quais isso 
seja praticável, e deve identificar quais valores nas demonstrações contábeis 
não foram atualizados. Caso seja impraticável para a entidade fornecer quais-
quer das divulgações exigidas por esta norma, incluindo aquelas para perío-
dos comparativos, a omissão deve ser divulgada. (5) 

 

Divulgação 
 

Explicação da transição para esta Norma 
 

35.12 A entidade deve explicar como a transição de suas políticas e 
práticas contábeis anteriores para esta Norma afetou seu balanço patrimo-
nial, suas demonstrações do resultado, do resultado abrangente e dos 
fluxos de caixa divulgados. 

 

35.12A A entidade que tiver aplicado esta norma em período ante-
rior, conforme descrito no item 35.2, deve divulgar: 

(a) a razão pela qual deixou de aplicar esta norma; 
(b) a razão para estar retomando a aplicação desta norma; e 
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(c) se aplicou esta seção ou se aplicou esta norma retrospectiva- 
mente de acordo com a Seção 10. (5) 

 

Conciliação 
 

35.13 Para se adequar ao item 35.12, as primeiras demonstrações 
contábeis da entidade que utilizar esta Norma devem incluir: 

(a) descrição da natureza de cada mudança de prática contábil; 
(b) conciliações do seu patrimônio líquido determinado de acordo 

com a prática contábil anterior para o seu patrimônio líquido determinado 
de acordo com esta Norma para ambas as seguintes datas: 

(i) data de transição para esta Norma; e 
(ii)  data de encerramento do período mais recente apresentado 

nas demonstrações contábeis anuais mais recentes da entidade, de-
terminadas de acordo com a prática contábil anterior;  
(c) conciliação do resultado apurado de acordo com a prática contá-

bil anterior para o período mais recente nas demonstrações contábeis 
anuais mais recentes da entidade com o resultado determinado de acordo 
com esta Norma. 

 

35.14 Se a entidade tornar-se consciente de erros cometidos de acor-
do com a prática contábil anterior, as conciliações exigidas pelos itens 
35.13(a) e (b) devem distinguir a correção desses erros das mudanças de 
práticas contábeis. 

 

35.15 Se a entidade não apresentou demonstrações contábeis para 
períodos anteriores, ela deve divulgar esse fato nas suas primeiras de-
monstrações contábeis que estiverem em conformidade com esta Norma. 

 
 

APÊNDICE – GLOSSÁRIO DE TERMOS DA NBC TG 1000 – 
CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 
(Este Apêndice é parte integrante da NBC TG 1000) 
(Incluído pela Resolução CFC nº 1.285-10) 

 
Ações (ou quotas) em tesouraria: Instrumentos patrimoniais (de capi-
tal), como ações ou quotas, da própria entidade, possuídos pela entidade 
ou outros membros do grupo consolidado. 

Acordo de pagamento baseado em ações – O contrato entre a entidade 
(ou outra entidade do grupo ou qualquer acionista de qualquer entidade 
do grupo) e outra parte (incluindo empregado) que dá a essa outra parte o 
direito de receber: 
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(a) caixa ou outros ativos da entidade por valores que são baseados no 
preço (ou valor) de instrumentos patrimoniais (incluindo ações ou opções 
de ações) da entidade ou de outra entidade do grupo; ou 
(b) instrumentos patrimoniais (incluindo ações ou opções de ações) da 
entidade ou de outra entidade do grupo;  
desde que as condições de aquisição de direito especificadas, se houver, 
sejam cumpridas. (5) 

Adoção inicial da Contabilidade para PMEs: Situação em que a enti-
dade apresenta, pela primeira vez, suas demonstrações contábeis anuais 
de acordo com a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias 
Empresas, independentemente de ter sido o seu arcabouço contábil ante-
rior o IFRS completo ou outra prática contábil. 

Ágio por expectativa de rentabilidade futura (fundo de comércio ou 
goodwill): Benefícios econômicos futuros decorrentes de ativos que não 
são passíveis de serem individualmente identificados nem separadamente 
reconhecidos. 

Altamente provável: Significativamente mais do que provável. 

Amortização: Alocação sistemática do valor amortizável de ativo ao 
longo de sua vida útil. 

Aplicação prospectiva (aplicação de mudança em política contábil): 
Aplicação de nova política contábil para transações, outros eventos e 
condições que ocorram após a data em que a política foi alterada. 

Aplicação retrospectiva (aplicação de mudança em política contábil): 
Aplicação de nova política contábil para transações, outros eventos e 
condições como se essa política tivesse sempre sido aplicada. 

Apresentação adequada: Representação confiável dos efeitos das tran-
sações, de outros eventos e condições de acordo com as definições e crité-
rios de reconhecimento para ativos, passivos, receitas e despesas. 

Arrendamento mercantil: Acordo por meio do qual o arrendador trans-
fere ao arrendatário, em troca de pagamento, ou série de pagamentos, o 
direito de uso de ativo por um período de tempo acordado entre as partes. 
Também conhecido como leasing. 

Arrendamento mercantil financeiro: Arrendamento que transfere subs-
tancialmente todos os riscos e benefícios vinculados à posse do ativo. O 
título de propriedade pode ou não ser futuramente transferido. O arren-
damento que não é arrendamento financeiro é arrendamento operacional. 

Arrendamento mercantil operacional: Arrendamento que não transfere 
substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à posse do ativo. 
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Arrendamento que não é arrendamento operacional é arrendamento fi-
nanceiro. 

Atividade agrícola: Gerenciamento da transformação biológica e da 
colheita de ativos biológicos para venda, ou para conversão em produtos 
agrícolas ou em ativos biológicos adicionais da entidade.  

Atividade de financiamento: Atividade que resulta em alterações no 
tamanho e na composição do patrimônio integralizado e dos empréstimos 
da entidade. 

Atividade de investimento: Aquisição e alienação de ativos de longo 
prazo e de outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa. 

Atividade operacional: As principais atividades geradoras de receita da 
entidade e de outras atividades que não sejam atividades de investimento 
ou de financiamento. 

Ativo: Recurso controlado pela entidade como resultado de eventos pas-
sados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade. 
Ativo biológico: Animal ou planta vivos. 

Ativo contingente: Ativo possível, que resulta de acontecimentos passa-
dos e cuja realização será confirmada apenas pela ocorrência, ou não, de 
um ou mais acontecimentos futuros incertos, não totalmente sob controle 
da entidade. 

Ativo de plano (de benefício a empregado):   
(a) ativos possuídos por fundo de benefício a empregado de longo 

prazo; e 

(b) apólices de seguro qualificadas. 

Ativo financeiro: Qualquer ativo que seja: 

(a)  dinheiro; 

(b)  instrumento patrimonial de outra entidade; 

(c)  direito contratual:  

(i)  de receber dinheiro ou outro ativo financeiro de outra entidade; 
ou 

(ii) de trocar ativos ou passivos financeiros com outra entidade sob 
condições que são potencialmente favoráveis à entidade; ou 

(d)  contrato que será ou que poderá vir a ser liquidado pelos instru-
mentos patrimoniais (como ações) da própria entidade e que: 

(i) pelo qual a entidade é ou pode ser obrigada a receber um núme-
ro variável de instrumentos patrimoniais da própria entidade; ou 
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(ii) será ou poderá vir a ser liquidado exceto pela troca de uma 
quantia fixa de dinheiro ou outro ativo financeiro por um número fixo 
de instrumentos patrimoniais da própria entidade. Para esse fim, os 
instrumentos patrimoniais da própria entidade não incluem instrumen-
tos que sejam eles mesmos contratos para recebimento futuro ou 
transmissão futura dos instrumentos patrimoniais da própria entidade. 

Ativo fiscal diferido: Tributo recuperável em períodos futuros, referente 
a: 

(a) diferenças temporárias; 

(b) compensação de prejuízos fiscais não utilizados; e 

(c) compensação de créditos fiscais não utilizados. 

Ativo imobilizado: Ativos tangíveis que: 

(a) são disponibilizados para uso na produção ou fornecimento de 
bens ou serviços, ou para locação por outros, para investimento, ou para 
fins administrativos; e 

(b) espera-se que sejam usados por mais de um período contábil. 

Ativo intangível: Ativo identificável não monetário sem substância físi-
ca. Tal ativo é identificável quando: 

(a) é separável, isto é, capaz de ser separado ou dividido da entidade 
e vendido, transferido, licenciado, alugado ou trocado, tanto individual-
mente ou junto com contrato, ativo ou passivo relacionados; ou 

(b) origina direitos contratuais ou outros direitos legais, independen-
temente de esses direitos serem transferidos ou separáveis da entidade ou 
de outros direitos e obrigações. 

Balanço patrimonial: Demonstração que apresenta a relação de ativos, 
passivos e patrimônio líquido de uma entidade em data específica. 

Base fiscal: A base fiscal de ativo ou passivo é o valor atribuído a esse 
ativo ou passivo para propósitos fiscais. (5) 

Benefício a empregado: Todas as formas de retribuição dada pela enti-
dade em troca dos serviços prestados pelo empregado.  

Benefício adquirido (direito a benefício adquirido): Benefício cujo 
direito, sob as condições de plano de benefício de aposentadoria, não é 
condicional à relação de emprego continuada. 

Benefício por desligamento: Benefício a título de indenização por 
encerramento do contrato com empregados em virtude de: 

(a) decisão de a entidade terminar o vínculo empregatício do empre-
gado antes da data normal de aposentadoria; ou 
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(b) decisão do empregado de aderir a demissão voluntária em troca 
desse benefício. 

Benefício pós-emprego: Benefício a empregado (exceto benefício por 
desligamento) que será pago após o período de emprego. 

Caixa: Dinheiro em caixa e depósitos à vista. 

Classe de ativos: Grupo de ativos de natureza e uso similares nas opera-
ções da entidade. 

Coligada: Entidade, incluindo aquela não constituída na forma de socie-
dade, sobre a qual o investidor tem influência significativa e que não é 
nem controlada nem participação em empreendimento controlado em 
conjunto (joint venture). 

Combinação de negócios: União de entidades ou negócios separados 
produzindo demonstrações contábeis de uma única entidade que reporta. 
Operação ou outro evento por meio do qual um adquirente obtém o con-
trole de um ou mais negócios, independentemente da forma jurídica da 
operação. 

Componente de entidade: Operações e fluxos de caixa que podem ser 
claramente distinguidos, operacionalmente e para fins de demonstrações 
contábeis, das demais operações da entidade.  

Compreensibilidade: A qualidade da informação de modo a torná-la 
compreensível por usuários que têm conhecimento razoável de negócios e 
atividades econômicas, bem como de contabilidade, e a disposição de 
estudar a informação com razoável diligência. 

Compromisso firme: Contrato fechado de compra ou venda para a troca 
de uma quantidade determinada de recursos a um preço determinado em 
uma ou mais datas futuras determinadas. 

Condição de aquisição de direito: As condições que determinam se a 
entidade recebe os serviços que dão à contraparte o direito de receber 
caixa, outros ativos ou instrumentos patrimoniais da entidade, em virtude 
de acordo de pagamento baseado em ações. As condições de aquisição de 
direito são condições de serviço ou condições de desempenho. Condições 
de serviço exigem que a contraparte complete um período de serviço 
especificado. Condições de desempenho exigem que a contraparte com-
plete um período de serviço especificado e alcance metas de desempenho 
especificadas (como, por exemplo, aumento especificado no lucro da 
entidade ao longo do prazo especificado). A condição de desempenho 
pode incluir a condição de aquisição de direito de mercado. (5) 

Condição de aquisição de direito de mercado: A condição da qual 
depende o preço de exercício, a aquisição de direito ou possibilidade de 
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exercício de instrumento patrimonial relacionada ao preço de mercado 
dos instrumentos patrimoniais da entidade, como, por exemplo, atingir o 
preço de ação especificado ou valor intrínseco especificado de opção de 
ações, ou atingir a meta especificada baseada no preço de mercado dos 
instrumentos patrimoniais da entidade, correspondente ao índice de pre-
ços de mercado de instrumentos patrimoniais de outras entidades. (5) 

Confiabilidade: Qualidade da informação que a torna livre de erro mate-
rial e viés e representa adequadamente aquilo que tem a pretensão de 
representar ou seria razoável que representasse.  

Continuidade: A entidade está em continuidade operacional a menos que 
a administração pretenda liquidá-la ou interromper suas atividades, ou 
não tenha alternativa realista a não ser encerrá-las. 

Contrato de concessão de serviço: Contrato por meio do qual o governo 
ou outro órgão do setor público contrata com operadora privada para 
desenvolver (ou aprimorar), operar e manter os ativos de infraestrutura do 
concedente, tais como ruas, pontes, túneis, aeroportos, empresas de gera-
ção, transmissão ou distribuição de energia, prisões, hospitais, etc. 

Contrato de construção: Contrato especificamente negociado para a 
construção de ativo ou de combinação de ativos que estejam intimamente 
interrelacionados ou interdependentes em termos da sua concepção, tec-
nologia e função ou do seu propósito ou utilização. 

Contrato de seguro: Contrato pelo qual uma parte (segurador) aceita um 
risco de seguro significativo de outra parte (segurado), aceitando indeni-
zar o segurado no caso de evento específico, futuro e incerto (evento 
segurado) afetar adversamente o segurado. 

Contrato oneroso: Contrato em que os custos inevitáveis de atender às 
obrigações do contrato excedem os benefícios econômicos que se espera 
receber com ele. 

Controlada: Entidade, incluindo aquela sem personalidade jurídica, tal 
como uma associação, controlada por outra entidade (conhecida como 
controladora). 

Controladora: Entidade que possui uma ou mais controladas. 

Controle conjunto (joint venture): Controle compartilhado ajustado em 
contrato sobre uma atividade econômica. Ele existe apenas quando as 
decisões financeiras e operacionais estratégicas relacionadas à atividade 
exigem o consentimento unânime das partes que partilham do controle 
(empreendedores). 

Controle (de entidade): Poder de governar as políticas operacionais e 
financeiras da entidade de modo a obter benefícios de suas atividades. 
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Custo amortizado de ativo financeiro ou passivo financeiro: Montante 
pelo qual o ativo financeiro ou o passivo financeiro é mensurado pelo 
valor de seu reconhecimento inicial, mais os juros acumulados com base 
no método da taxa efetiva de juros, menos as amortizações de principal, 
menos qualquer redução (direta ou por meio de conta de retificação) por 
ajuste ao valor recuperável ou impossibilidade de recebimento. 

Custo atribuído (deemed cost): O valor justo remensurado de ativo na 
data da transição para a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas ou 
Médias Empresas. 

Custos de empréstimo: Juros e outros custos incorridos pela entidade 
com empréstimo de recursos. 

Custo de transação (instrumento financeiro) – Custos incrementais que 
são diretamente atribuíveis à aquisição, emissão ou alienação de instru-
mento financeiro. Custo incremental é aquele que não teria sido incorrido 
se a entidade não tivesse adquirido, emitido ou alienado o instrumento 
financeiro. (5) 

Data de concessão: A data em que a entidade e outra parte (incluindo um 
empregado) entram em acordo quanto a um acerto de pagamento baseado 
em ações, sendo a data em que as partes chegam a uma compreensão 
mútua dos termos e condições do contrato. À data de concessão, a entida-
de confere à contraparte o direito ao dinheiro, a outros ativos ou a instru-
mentos patrimoniais, desde que as condições de concessão especificadas 
(se houver) sejam atendidas. Se o acordo estiver sujeito a um processo de 
aprovação (por exemplo, dos acionistas) a data de concessão é aquela em 
que a aprovação é obtida. 

Data de normalização da moeda funcional: A data em que a moeda 
funcional da entidade não tiver mais uma das duas características, ou 
ambas, de hiperinflação severa, ou quando houver mudança na moeda 
funcional da entidade para moeda que não esteja sujeita a hiperinflação 
severa. (5) 

Data de transição para esta Norma: Começo do primeiro período con-
tábil para o qual a entidade apresenta informações comparativas comple-
tas de acordo com esta Norma para PMEs em suas primeiras demonstra-
ções contábeis que observem esta Norma.  

Demonstrações contábeis: Representação estruturada da posição patri-
monial e financeira, do desempenho financeiro e dos fluxos de caixa da 
entidade. 

Demonstrações contábeis consolidadas: Demonstrações contábeis da 
controladora e suas controladas apresentadas como se fossem uma única 
entidade. 
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Demonstrações contábeis intermediárias: Demonstração contábil que 
contém um conjunto completo de demonstrações contábeis ou um conjun-
to de demonstrações contábeis condensadas para um período intermediá-
rio. 

Demonstrações contábeis para fins gerais: Demonstrações contábeis 
direcionadas às necessidades gerais de informação financeira de vasta 
gama de usuários que não estão em posição de exigir demonstrações fei-
tas sob medida para atender suas necessidades particulares de informação. 

Demonstrações contábeis separadas: Aquelas apresentadas, na qual a 
entidade poderia escolher, de acordo com os itens 9.25 e 9.26, contabili-
zar seus investimentos em controladas, entidades controladas em conjunto 
e coligadas ao custo menos redução ao valor recuperável, ao valor justo 
com as mudanças no valor justo reconhecidas no resultado, ou utilizando 
o método da equivalência patrimonial após os procedimentos do item 
14.8. (5) 

Demonstração das mutações do patrimônio líquido : Demonstrações 
que apresentam lucro ou prejuízo do período, itens de receita e despesa 
reconhecidos diretamente no patrimônio líquido do período, os efeitos das 
alterações na política contábil e correção de erros reconhecidos no perío-
do, e as quantias das transações com sócios em sua condição de sócios 
durante o período. 

Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados: Demonstração 
contábil que apresenta as alterações em lucros ou prejuízos acumulados 
para um período. 

Demonstração do resultado: Demonstração contábil que apresenta todos 
os itens de receita e despesa reconhecidos no período, excluindo os itens 
de outros resultados abrangentes. 

Demonstração do resultado abrangente: Demonstração que começa 
com lucro ou prejuízo do período e a seguir mostra os itens de outros 
resultados abrangentes do período.  

Demonstração dos fluxos de caixa: Demonstração que oferece informa-
ções sobre as alterações em caixa e equivalentes de caixa da entidade por 
um período, mostrando alterações separadamente durante o período em 
atividades operacionais, de investimento e de financiamento. 

Demonstrações separadas: Aquelas apresentadas por uma controladora, 
um investidor em um sócio com investimento em entidade controlada em 
conjunto, nas quais os investimentos são contabilizados com base na 
participação societária direta ao invés de se basear nos resultados decla-
rados e nos ativos líquidos contábeis das entidades investidas. 
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Depreciação: Alocação sistemática do valor depreciável de ativo durante 
a sua vida útil. 

Desempenho: Relação das receitas e das despesas da entidade na forma 
em que estão divulgadas na demonstração do resultado e do resultado 
abrangente. 

Desenvolvimento: Aplicação de resultados de pesquisa ou de outro co-
nhecimento ao planejamento ou ao projeto para a produção de materiais, 
dispositivos, produtos, processos, sistemas ou serviços, novos ou substan-
cialmente melhorados, antes do início de sua produção comercial ou uso. 

Despesa: Redução de benefícios econômicos durante o período contábil, 
na forma de saídas ou redução de ativos ou inclusão de passivos que re-
sultam em reduções no patrimônio líquido, com exceção daqueles relati-
vos a distribuições de capital ou lucros a proprietários. 

Despesa tributária: Valor total incluído na demonstração do resultado 
para o período contábil referente aos tributos sobre o lucro corrente e 
diferido. 

Desreconhecimento: Retirada (baixa na maior parte das vezes) de ativo ou 
passivo reconhecido anteriormente do balanço patrimonial da entidade. 

Diferença temporária: Diferenças entre o valor contábil de ativo, ou 
passivo no balanço patrimonial e sua base fiscal. (5) 

Diferença temporária dedutível: Diferenças temporárias que resultarão 
em valores que são dedutíveis na determinação do lucro tributável (preju-
ízo fiscal) de períodos futuros, quando o valor contábil do ativo ou passi-
vo for recuperado ou liquidado. (5) 

Direito de aquisição: Na transação de pagamento baseado em ações, o 
direito da contraparte de receber dinheiro, outros ativos ou instrumentos 
patrimoniais da entidade quando o direito da contraparte não for mais 
condicionado à satisfação de quaisquer condições de aquisição. 

Eficácia de um hedge: Grau em que alterações no valor justo ou nos 
fluxos de caixa do item protegido que são atribuíveis a um risco coberto 
são compensadas por alterações no valor justo, ou fluxos de caixa, do 
instrumento de hedge. 

Empreendedor: Investidor em uma joint venture que tem controle con-
junto sobre essa joint venture. 

Empreendimento controlado em conjunto (joint venture): Acordo 
contratual por meio do qual duas ou mais partes empreendem uma ativi-
dade econômica que está sujeita ao controle conjunto. Empreendimentos 
conjuntos podem assumir a forma de operações controladas conjuntamen-
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te, ativos controlados conjuntamente ou entidades controladas conjunta-
mente. 

Empréstimo a pagar: Passivos financeiros que não obrigações comerci-
ais de curto prazo a pagar em condições de crédito normais. 

Entidade controlada em conjunto: Empreendimento conjunto que en-
volve o estabelecimento de corporação, sociedade ou outra entidade na 
qual cada empreendedor tem interesse. A entidade opera da mesma forma 
que outros tipos de entidade, com a exceção de que um acordo contratual 
entre os empreendedores (venturers) estabelece o controle conjunto sobre 
a atividade econômica da entidade. 

Entidade governamental: Entidade do governo federal, estadual ou 
municipal, agências governamentais e órgãos semelhantes, sejam locais, 
nacionais ou internacionais.  

Equivalente de caixa: Investimentos de curto prazo, altamente líquidos, 
que são prontamente conversíveis em dinheiro, e que estão sujeitos a 
risco insignificante de alterações no seu valor até sua efetiva conversão 
em caixa. 

Erros: Omissões e inexatidões nas demonstrações contábeis da entidade 
para um ou mais períodos passados, decorrentes de falha em usar ou de 
mau uso de informações confiáveis que: 

(a) estavam disponíveis quando as demonstrações contábeis daque-
les exercícios foram autorizadas para emissão; e  

(b) poderiam razoavelmente ter sido obtidas e levadas em considera-
ção na elaboração e apresentação dessas demonstrações contábeis. 

Estoques: Ativos mantidos: 

(a) para a venda no curso normal dos negócios; 

(b) no processo de produção para venda; ou 

(c) na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos no 
processo de produção ou na prestação de serviços. 

Financiamento (funding) (de benefícios de aposentadoria): Contribui-
ções feitas por entidade, e algumas vezes por seus empregados, a outra 
entidade, ou fundo, que é legalmente separada da entidade que apresenta 
as demonstrações contábeis com a finalidade de cobrir o pagamento dos 
benefícios dos empregados. 

Fluxos de caixa: Entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa. 

Ganhos: Aumentos em benefícios econômicos e, como tais, não são dife-
rentes em sua natureza das receitas. 

Grupo econômico: Controladora e todas as suas controladas. 
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Hiperinflação severa: A moeda de economia hiperinflacionária está 
sujeita à hiperinflação severa se tiver as seguintes características: 
(a) o índice geral de preços confiável não está disponível para todas as 
entidades com transações e saldos na moeda; e 
(b) não existe permutabilidade entre a moeda e uma moeda estrangeira 
relativamente estável. (5) 

Impraticável: É impraticável aplicar uma exigência quando a entidade 
não pode aplicá-la após empregar todos os esforços razoáveis para reali-
zá-la. 

Instrumento de hedge: Para o propósito da Seção 12, para fins de conta-
bilização de hedge para PMEs, um instrumento de cobertura (hedging) é 
um instrumento financeiro que atende a todos os termos e condições a-
baixo: 

(a) ser swap de taxa de juros, swap de moeda estrangeira, contrato de 
câmbio a termo ou contrato de mercadoria a termo, no qual se espera que 
seja altamente efetivo em termos de compensação de risco identificado no 
item 12.17, o qual é considerado como sendo risco coberto; 

(b) envolve uma parte externa à entidade apresentando as demons-
trações contábeis (por exemplo, externa ao grupo, segmento ou entidade 
individual que está apresentando as demonstrações contábeis); 

(c) seu valor de referência é igual ao valor designado do principal ou 
valor referencial do item coberto; 

(d) tem prazo de resgate específico não posterior: 

(i) ao vencimento do instrumento financeiro sendo coberto; 

(ii) à liquidez esperada do compromisso de compra ou venda da 
mercadoria; ou 

(iii)  à ocorrência de previsão cambial altamente improvável ou da 
transação de mercadoria sendo coberta; 

(e) não tem características de pagamento antecipado, rescisão ante-
cipada ou de prorrogação. 

A entidade que escolher aplicar a NBC TG 38 na contabilização de ins-
trumentos financeiros deve aplicar a definição de instrumento de hedging 
daquela norma ao invés de usar esta definição. 

Instrumento financeiro: Contrato que origina um ativo financeiro de 
uma entidade e um passivo financeiro ou instrumento patrimonial de 
outra entidade. 
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Instrumento financeiro composto: Instrumento financeiro que, do ponto 
de vista do emissor, inclui um componente de dívida e um componente 
patrimonial. 

Instrumento financeiro negociado em mercado organizado: Instru-
mentos negociados, ou em processo de emissão para negociação em mer-
cado de ações (em bolsa de valores nacional ou estrangeira ou em merca-
do de balcão, incluindo mercados locais ou regionais). 

Investimento bruto no arrendamento mercantil: Total da soma: 

(a) das contraprestações mínimas recebíveis pelo arrendador sob ar-
rendamento financeiro; e 

(b) de qualquer valor residual não garantido pertencente ao arrenda-
dor. 

Investimento líquido no arrendamento mercantil: Investimento bruto 
em arrendamento descontado à taxa de juros implícita no arrendamento. 

Itens monetários: Unidades monetárias disponíveis e ativos e passivos a 
serem recebidos ou pagos em valor fixo ou determinável de unidades 
monetárias. 

Licença remunerada acumulável: Ausências remuneradas que serão 
compensadas em períodos futuros, quando não totalmente compensadas 
no período corrente (como férias). 

Lucro contábil: Lucro ou perda do período antes da dedução da despesa 
dos tributos sobre o lucro. (5) 

Lucro tributável (prejuízo fiscal): O lucro (prejuízo) para um período 
de declaração sobre o qual tributos sobre o lucro são pagáveis ou recupe-
ráveis, determinados de acordo com as regras estabelecidas pelas autori-
dades tributárias. Lucro tributável é igual à receita tributável menos quan-
tias dedutíveis da receita tributável. 

Material, materialidade: Omissões ou declarações inexatas de itens são 
materiais se elas puderem, individual ou coletivamente, influenciar as 
decisões econômicas de usuários tomadas com base nas demonstrações 
contábeis. A materialidade depende do tamanho e da natureza da omissão 
ou imprecisão julgada nas circunstâncias que a envolvem. O tamanho e 
natureza do item, ou a combinação de ambos, poderia ser o fator determi-
nante. 

Membro próximo da família de uma pessoa: Aqueles membros da 
família que se pode esperar que influenciem, ou que sejam influenciados, 
por essa pessoa nos seus negócios com a entidade, inclusive: 
(a) os filhos e cônjuge ou companheiro(a) dessa pessoa; 
(b) os filhos do cônjuge ou companheiro(a) dessa pessoa; e 
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(c) os dependentes dessa pessoa ou do cônjuge ou companheiro(a) dessa 
pessoa. (5) 

Mensuração: Processo de determinação de quantias monetárias com que 
os elementos das demonstrações contábeis devem ser reconhecidos e 
apresentados no balanço patrimonial, na demonstração do resultado e na 
demonstração do resultado abrangente. 

Mercado ativo: Mercado no qual as transações para o ativo ou passivo 
ocorrem com frequência e volume suficientes para fornecer informações 
de precificação de forma contínua. (5) 

Método da taxa efetiva de juros: Método de cálculo do custo amortiza-
do de ativo ou passivo financeiro (ou grupo de ativos ou passivos finan-
ceiros) e de alocação da receita ou da despesa de juros sobre o período 
pertinente (método do juro composto). 

Método de crédito unitário projetado: Método de avaliação atuarial 
que percebe cada período como originando uma unidade adicional de 
direito ao benefício e mede cada unidade separadamente para constituir a 
obrigação final (o que algumas vezes é chamado de método de benefício 
acumulado proporcional ao tempo de serviço ou como método de a-
nos/benefício de serviço). 

Moeda de apresentação: Moeda em que as demonstrações contábeis são 
apresentadas. 

Moeda funcional: Moeda do ambiente econômico principal em que a 
entidade opera. 

Mudança em estimativa contábil: Ajuste do valor contábil de ativo ou 
passivo, ou a quantia da baixa periódica de ativo, que resulte da estimati-
va da situação de ativos e passivos, bem como de benefícios futuros espe-
rados e obrigações a eles relacionadas. Mudanças nas estimativas contá-
beis resultam de novas informações ou novos desdobramentos e, por isso, 
não são correção de erros. 

Negócio: Conjunto integrado de atividades e ativos conduzidos e admi-
nistrados com o propósito de oferecer: 

(a) retorno aos investidores; ou 

(b) custos mais baixos ou outros benefícios econômicos direta e pro-
porcionalmente aos sócios ou participantes. 

Um negócio geralmente consiste de entradas, processos aplicados a essas 
entradas e saídas resultantes que são, ou serão, utilizadas para gerar recei-
tas. Se no conjunto transferido de atividades e ativos existir fundo de 
comércio (goodwill), o conjunto transferido será considerado como um 
negócio. 
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Normas Internacionais de Contabilidade: Normas e Interpretações 
adotadas pela Junta Internacional de Normas Contábeis (IASB). Elas 
englobam: 

(a) Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS); 

(b) Normas Internacionais de Contabilidade (IAS); e 

(c) Interpretações desenvolvidas pelo Comitê de Interpretações das 
Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRIC) ou pelo antigo 
Comitê Permanente de Interpretações (SIC). 

Notas explicativas (para demonstrações contábeis): Notas explicativas 
contêm informações além daquelas apresentadas no balanço patrimonial, 
na demonstração do resultado abrangente, na demonstração do resultado, 
nas demonstrações dos lucros ou prejuízos acumulados e do valor adicio-
nado (se apresentadas), na demonstração das mutações do patrimônio 
líquido e na demonstração dos fluxos de caixa. As notas explicativas 
oferecem descrições narrativas ou composição de valores apresentados 
nessas demonstrações e informações sobre itens que não se qualificam 
para o reconhecimento nessas demonstrações.  

Objetivo das demonstrações contábeis: Oferecer informação sobre a 
posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da 
entidade, que seja útil para a tomada de decisão por vasta gama de usuá-
rios que não está em posição de exigir relatórios feitos sob medida para 
atender suas necessidades particulares de informação. 

Objeto de hedge: Para o propósito da Seção 12 desta Norma, para fins 
específicos de contabilização de hedge de pequenas e médias empresas, 
um item protegido é: 

(a) o risco de taxa de juros de instrumento de débito avaliado pelo 
custo amortizado; 

(b) o risco cambial ou taxa de juros em compromisso firme ou com 
transação prevista altamente provável; 

(c) o risco de preço de commodity da qual é titular ou em compro-
misso firme ou transação prevista altamente provável para comprar ou 
vender uma commodity; ou 

(d) o risco cambial em investimento líquido em operação no exterior. 

Obrigação construtiva (obrigação não formalizada): Obrigação que 
decorre das ações da entidade em que: 

(a) a entidade tenha indicado a outras partes que aceitará certas res-
ponsabilidades, com base em práticas passadas, em políticas contábeis 
publicadas ou em declaração recente suficientemente específica; e 

(b) em consequência disso, a entidade tenha criado expectativa váli-
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da nas outras partes de que cumprirá com essas responsabilidades. 

Obrigação de benefício definido (valor presente da): Valor presente, 
sem dedução de quaisquer ativos do plano, de pagamentos futuros espe-
rados, necessários para liquidar a obrigação resultante do serviço do em-
pregado nos períodos corrente e anteriores. 

Operação descontinuada: Componente da entidade que foi alienado ou 
detido para venda, e 

(a) representa um ramo separado de negócios importante, ou área 
geográfica de operações; 

(b) é parte de um plano coordenado único para liquidar um ramo se-
parado de negócios importante, ou área geográfica de operações; ou 

(c) é uma controlada adquirida exclusivamente com vistas à revenda. 

Operação no exterior: A entidade que é controlada, coligada, empreen-
dimento controlado em conjunto ou filial da entidade que reporta, cujas 
atividades estão baseadas ou são conduzidas em país ou moeda diferente 
do país ou moeda da entidade que reporta. (5) 

Outros resultados abrangentes: Itens de receita e despesa (incluindo 
ajustes de reclassificação de receita) que não são reconhecidos como 
resultado, conforme exigido ou permitido por esta Norma. 

Pagamento mínimo do arrendamento: Os pagamentos, em longo do 
prazo do arrendamento, em que o arrendatário é ou pode ser obrigado a 
efetuar, excluindo-se aluguel contingente, custos dos serviços e tributos a 
serem pagos pelo arrendador e a ele reembolsados, juntamente com: 
(a) para o arrendatário, quaisquer valores garantidos por ele ou por parte 

a ele relacionada; ou 
(b) para o arrendador, qualquer valor residual garantido ao arrendador: 

(i) pelo arrendatário; 
(ii)  por parte relacionada ao arrendatário; ou 
(iii)  por terceiro não relacionado ao arrendador que seja 

financeiramente capaz de liquidar as obrigações decorrentes da 
garantia. 

Entretanto, se o arrendatário tiver a opção de comprar o ativo, ao preço 
que se espera que seja suficientemente mais baixo do que o valor justo na 
data em que a opção se tornar exercível, para que seja razoavelmente 
certo, no início do arrendamento, que a opção será exercida, os pagamen-
tos mínimos do arrendamento compreendem as prestações mínimas a 
serem pagas ao longo do prazo do arrendamento, até a data prevista do 
exercício dessa opção de compra e o pagamento exigido para exercê-la. (5) 
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Parte relacionada: Parte relacionada é pessoa ou entidade que seja rela-
cionada à entidade que elabora suas demonstrações contábeis (entidade 
que reporta): 

(b) pessoa ou membro próximo da família dessa pessoa é relacionado à 
entidade que reporta se essa pessoa: 
(i) fizer parte do pessoal-chave da administração da entidade que 

reporta ou de controladora da entidade que reporta; 
(ii)  tiver controle ou controle conjunto sobre a entidade que 

reporta; ou 
(iii)  tiver influência significativa sobre a entidade que reporta;  

(c) a entidade é relacionada à entidade que reporta se qualquer das 
condições a seguir for aplicável: 
(i) a entidade e a entidade que reporta forem membros do mesmo 

grupo (o que significa que cada controladora, controlada e 
controlada-irmã é relacionada às demais); 

(ii)  a entidade é coligada ou empreendimento controlado em 
conjunto de outra entidade (ou coligada ou empreendimento 
controlado em conjunto de membro de grupo do qual a outra 
entidade seja membro); 

(iii)  ambas as entidades são empreendimentos em conjunto do 
mesmo terceiro; 

(iv) a entidade é empreendimento controlado em conjunto de uma 
terceira entidade, e a outra entidade é coligada dessa terceira 
entidade; 

(v) a entidade é plano de benefícios pós-emprego para o benefício 
dos empregados da entidade que reporta ou de qualquer entidade 
relacionada à entidade que reporta. Se a entidade que reporta for 
ela própria esse plano, os empregadores patrocinadores também 
serão relacionados à entidade que reporta; 

(vi) a entidade é controlada ou controlada em conjunto por pessoa 
identificada na alínea (a); 

(vii)  a entidade, ou qualquer membro de grupo do qual faça parte, 
presta serviços do pessoal-chave da administração para a 
entidade que reporta ou para a controladora da entidade que 
reporta; 

(viii)  a pessoa identificada na alínea (a)(ii) tem influência 
significativa sobre a entidade ou é membro do pessoal-chave 
da administração da entidade (ou de controladora da 
entidade). (5) 
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Participação de não controladores: Parte do patrimônio líquido da con-
trolada não atribuível, direta ou indiretamente, à controladora (comumen-
te conhecida como participação de minoritários). 

Passivo: Obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorri-
dos,, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos capazes de 
gerar benefícios econômicos. 

Passivo contingente:  
(a) obrigação possível que resulta de acontecimentos passados e cuja exis-

tência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais aconteci-
mentos futuros incertos não totalmente sob controle da entidade; ou 

(b) obrigação presente que resulta de acontecimentos passados, mas que não 
é reconhecida porque: 

 (i) não é provável que desembolso de recurso que incorpora benefícios e-
conômicos seja exigido para liquidar a obrigação; ou 

 (ii) o valor da obrigação não pode ser mensurado de maneira suficien-
temente confiável. 

Passivo de benefício definido (valor presente): Valor presente da obri-
gação de benefício definido no final do período contábil, deduzido do 
valor justo nesse mesmo período de quaisquer ativos do plano (se hou-
ver), dos quais as obrigações devem ser liquidadas diretamente. 

Passivo financeiro: Qualquer passivo que seja: 

(a) obrigação contratual: 

(i) de entregar dinheiro ou outro ativo financeiro para outra entida-
de; ou 

(ii) de trocar ativos ou passivos financeiros com outra entidade sob 
condições que são potencialmente desfavoráveis à entidade; ou 

(b) contrato que será ou poderá vir a ser liquidado por meio de ins-
trumentos patrimoniais da própria entidade e: 

(i) pelo qual a entidade é ou pode ser obrigada a receber um núme-
ro variável de instrumentos patrimoniais da própria entidade; ou 

(ii) será ou poderá vir a ser liquidado exceto pela troca de quantia 
fixa de dinheiro ou outro ativo financeiro por um número fixo de ins-
trumentos patrimoniais da própria entidade. Para esse fim, os instru-
mentos patrimoniais da própria entidade não incluem instrumentos 
que sejam eles mesmos contratos para recebimento futuro ou trans-
missão futura dos instrumentos patrimoniais da própria entidade. 

Passivo fiscal diferido: Tributo a pagar ou a compensar em períodos 
contábeis futuros, referente a diferenças temporárias. 
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Pequenas e médias empresas: Entidades que:  

(a) não têm responsabilidade de prestação pública de contas; mas 

(b) elaboram demonstrações contábeis para fins gerais para usuários 
externos (credores, processos licitatórios, agências de avaliação de rating, 
etc.). 

A entidade tem responsabilidade pública se: 

(a) submeter, ou estiver no processo de submeter, suas demonstra-
ções contábeis para comissão de valores mobiliários ou outro órgão regu-
lador com o propósito de emitir qualquer classe de instrumento em mer-
cado de ações; ou 

(b) possuir ativos em condição fiduciária perante um grupo amplo de 
terceiros como um de seus principais negócios. Esse é o caso típico de 
bancos, cooperativas de crédito, companhias de seguro, corretoras de 
seguro, fundos mútuos, bancos de investimento, etc. 

Perdas por desvalorização (impairment): Valor contábil do ativo que 
excede (a) no caso de estoques, seu preço de venda menos o custo para 
completá-lo e despesa de vendê-lo ou (b) no caso de outros ativos, seu 
valor justo menos a despesa para a venda. 

Período de aquisição de direito: O período durante o qual todas as con-
dições de aquisição de direito especificadas de acordo de pagamento ba-
seado em ações devem ser satisfeitas. (5) 

Período de divulgação: Período coberto pelas demonstrações contábeis 
ou por demonstração contábil intermediária. 

Período intermediário: Período de prestação de contas menor que um 
exercício social completo.  

Pesquisa: Investigação original e planejada empreendida com o objetivo 
de ganhar novo conhecimento e compreensão científica ou técnica. 

Plano (de benefício de empregado) de previdência social: Planos de 
benefício de empregado estabelecidos por legislação para cobrir todas as 
entidades (ou todas as entidades em determinada categoria, por exemplo, 
determinado setor) e operados pelo governo nacional ou local ou por 
outro órgão (por exemplo, agência autônoma criada especificamente para 
esse fim) que não está sujeita ao controle ou influência da entidade que 
divulga. 

Plano de benefício pós-emprego: Acordo formal ou informal pelo qual a 
entidade compromete-se a proporcionar benefícios pós-emprego para um 
ou mais empregados. 

Plano de contribuição definida: Planos de benefício pós-emprego 
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pelos quais a entidade paga contribuições fixas para uma entidade 
separada (fundo), não tendo a obrigação legal ou construtiva de pagar 
contribuições adicionais, ou de realizar pagamentos de benefício dire-
to a empregados, se o fundo não possuir ativos suficientes para pagar 
todos os benefícios do empregado referentes ao serviço do empregado 
nos períodos corrente e passados. 
 

Plano multiempregadores: Plano de contribuição definida ou de 
benefício definido (exceto plano da previdência social) que: 
(a) possui ativos formados por contribuições de várias entidades pa-

trocinadoras que não estão sob o mesmo controle acionário; e 

(b) utiliza aqueles ativos para fornecer benefícios a empregados a 
mais de uma entidade patrocinadora, de modo que os níveis de contribui-
ção e benefício sejam determinados sem identificar a entidade patrocina-
dora que emprega os empregados em questão. 

Política contábil: Princípios, bases, convenções, regras e práticas especí-
ficos aplicados pela entidade na elaboração e apresentação das demons-
trações contábeis. 

Posição financeira: Relação de ativos, passivos e patrimônio da entidade 
na forma em que estão divulgados no balanço patrimonial. 

Prestação pública de contas (accountability): A entidade tem obrigato-
riedade de prestação pública de contas se: 
(a) seus instrumentos de dívida ou patrimoniais são negociados em 

mercado público ou está em processo de emissão desses 
instrumentos para negociação em mercado público (bolsa de valores 
nacional ou estrangeira ou mercado de balcão, incluindo mercados 
locais e regionais), ou 

(b) possuir ativos com capacidade fiduciária para amplo grupo de 
stakeholders como um de seus principais negócios. (5) 

Produção agrícola: Produto colhido dos ativos biológicos da entidade. 

Propriedade para investimento: Imóvel (terreno ou construção, ou parte 
de construção, ou ambos) mantido pelo proprietário ou arrendatário sob 
arrendamento para receber pagamento de aluguel ou para valorização de 
capital, ou ambos, que não seja para: 

(a) uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para fins 
administrativos; ou 

(b) venda no curso normal dos negócios. 

Proprietários: Possuidores de instrumentos classificados como patrimo-
niais. 
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Provável: Possibilidade de ocorrer um evento é maior do que a de não 
ocorrer. 

Provisão: Acréscimo de exigibilidade cujo valor e/ou prazo de pagamen-
to ainda não está totalmente definido. 

Prudência: A inclusão de grau de cuidado no exercício de julgamentos 
necessários para realizar estimativas exigidas de acordo com as condições 
de incerteza, de modo que ativos ou receitas não sejam superavaliados e 
passivos ou despesas não sejam subavaliados. 

Receita: Aumento de benefícios econômicos durante o período contábil 
na forma de entradas ou aumentos de ativos ou reduções de passivos que 
resultam em aumento no patrimônio líquido, com exceção daqueles rela-
tivos a contribuições de capital feitas por proprietários. 

Reconhecimento: O processo de incorporação ao balanço patrimonial ou 
à demonstração do resultado e do resultado abrangente de item que atende 
à definição de elemento e satisfaz aos seguintes critérios: 

(a) é provável que benefício econômico futuro associado com o item 
flua para ou da entidade; e 

(b)  o item tem custo ou valor que pode ser mensurado com confian-
ça. 

Regime de competência: Efeitos das operações e de outros eventos são 
reconhecidos quando ocorrem (e não quando são recebidos ou pagos 
como caixa ou equivalente de caixa) e são registrados na contabilidade e 
divulgados nas demonstrações contábeis dos períodos aos quais se refe-
rem.  

Relevância: Importância da informação que permite influenciar as deci-
sões econômicas de usuários, ajudando-os a avaliar acontecimentos pas-
sados, presentes e futuros ou confirmando, ou corrigindo, suas avaliações 
passadas. 

Resultado abrangente: Mutação no patrimônio líquido durante um perí-
odo resultante de transações e outros eventos, exceto mutações resultantes 
de transações de capital com proprietários e em sua condição de proprie-
tários (igual à soma do lucro ou prejuízo líquido do período com os outros 
resultados abrangentes). 

Resultado do período: Total das receitas menos as despesas, excluindo 
os itens de outros resultados abrangentes. 

Substancialmente aprovada: Alíquotas devem ser consideradas como 
substancialmente aprovadas quando eventos futuros necessários ao pro-
cesso de entrada em vigor da lei fiscal não alterarem o resultado. 
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Subvenção governamental: Assistência dada pelo governo na forma de 
transferências de recursos a uma entidade em troca do cumprimento de 
certas condições relacionadas às suas atividades operacionais. 

Taxa de juros implícita no arrendamento mercantil: Taxa de desconto 
que, no início do arrendamento, faz com que a soma do valor atual (a) dos 
pagamentos mínimos do arrendamento e (b) do valor residual não garan-
tido seja igual à soma (i) do valor justo do ativo arrendado e (ii) de quais-
quer custos iniciais diretos do arrendador. 

Taxa de juros imputada: É a mais claramente determinável entre: 

(a) a taxa prevalecente para um instrumento similar de emissor com 
classificação de crédito similar; ou 

(b) a taxa de juros que desconta o valor nominal do instrumento para 
o preço atual de venda dos produtos ou serviços. 

Taxa de juros incremental de financiamento do arrendatário: Taxa de 
juros que o arrendatário teria de pagar em arrendamento similar ou, se 
isso não for determinável, a taxa a que, no início do arrendamento, o ar-
rendatário ficaria sujeito a tomar emprestado, por prazo similar e com 
segurança similar, os recursos necessários para a compra do ativo. 

Taxa efetiva de juros: Taxa que desconta os pagamentos ou recebimen-
tos futuros de caixa estimados, durante a vida esperada do instrumento 
financeiro ou, quando apropriado, por um período mais curto, ao valor 
contábil líquido do ativo ou passivo financeiro. 

Tempestividade: Oferecer a informação nas demonstrações contábeis 
dentro do período adequado para a decisão. 

Transação com partes relacionadas: Transferência de recursos, servi-
ços ou obrigações entre partes relacionadas, independentemente do preço 
cobrado. 

Transação de pagamento baseada em ações: Transação na qual a enti-
dade: 
(a) recebe bens ou serviços do fornecedor desses bens ou serviços 
(incluindo empregado) em acordo de pagamento baseado em ações; ou 
(b) incorre em obrigação de liquidar a transação com o fornecedor em 
acordo de pagamento baseado em ações quando outra entidade do grupo 
recebe esses bens ou serviços. (5) 

Transação de pagamento baseada em ações liquidada à vista: Transa-
ção de pagamento baseada em ações em que a entidade adquire bens ou 
serviços incorrendo em passivo para transferir caixa ou outros ativos ao 
fornecedor desses bens ou serviços, por valores baseados no preço (ou 
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valor) de instrumentos patrimoniais (incluindo ações ou opções de ações) 
da entidade ou de outra entidade do grupo. (5) 

Transação de pagamento baseada em ações liquidada em instrumen-
tos patrimoniais: Transação de pagamento baseada em ações na qual a 
entidade: 
(a) recebe bens ou serviços como contraprestação por seus próprios 

instrumentos patrimoniais (incluindo ações ou opções de ações); ou 
(b) recebe bens ou serviços, mas não tem nenhuma obrigação de liqui-

dar a transação com o fornecedor. (5) 
Transação prevista: Transação futura não comprometida, mas prevista. 

Tributo corrente: Tributo a pagar (recuperável) referente ao lucro tribu-
tável (prejuízo fiscal) para o período de declaração corrente e períodos 
passados. 

Tributo diferido: Tributo a pagar (recuperável), referente ao lucro tribu-
tável (prejuízo fiscal) para períodos de declaração futuros, em decorrência 
de transações ou eventos passados. 

Tributo diferido ativo: Os valores de tributo sobre o lucro recuperáveis 
em períodos futuros em relação: 
(a) às diferenças temporárias dedutíveis; 
(b) à compensação de prejuízos fiscais não utilizados; e 
(c) à compensação de créditos fiscais não utilizados. (5) 

Tributo diferido passivo: Os valores de tributo sobre o lucro a pagar em 
períodos futuros em relação a diferenças temporárias tributáveis. (5) 

Tributos sobre o lucro: Todos os impostos nacionais e estrangeiros que 
têm como base lucros tributáveis. Imposto de renda também inclui impos-
tos tais como impostos retidos na fonte, que são pagos por controlada, 
coligada ou empreendimento controlado em conjunto em distribuições de 
resultado para a entidade. 

Unidade geradora de caixa: Menor grupo de ativos identificáveis que 
gera entradas de caixa que são, em grande parte, independentes de entra-
das de caixa de outros ativos ou grupos de ativos. 

Valor contábil: Valor em que um ativo ou passivo é reconhecido no 
balanço patrimonial. 

Valor depreciável: custo do ativo, ou outra quantia substituta do custo 
(nas demonstrações contábeis), menos o seu valor residual. 

Valor em uso: Valor presente de fluxos de caixa futuros que se espera 
venha a ser gerado com um ativo ou uma unidade geradora de caixa. 
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Valor intrínseco: A diferença entre o valor justo das ações pelo qual a 
contraparte tem direito (condicional ou incondicional) de subscrever, ou o 
direito de receber, e o preço (se existir) que a contraparte tem que pagar 
por essas ações. Por exemplo, uma opção de ação tem um preço de exer-
cício de $ 15, e a ação tem um valor justo de $ 20; o valor intrínseco, 
então, é de $ 5. 

Valor justo: Valor pela qual um ativo pode ser trocado, um passivo li-
quidado, ou um instrumento patrimonial concedido, entre partes conhece-
doras e dispostas a isso, em uma transação em que não haja relação de 
privilégio entre elas. 

Valor justo menos despesa para vender: Valor que pode ser obtido com 
a venda de ativo ou unidade geradora de caixa, em uma transação entre as 
partes, isentas de interesse, que devem ser conhecedoras e dispostas a 
isso, menos as despesas da venda. 

Valor nocional: Valor de unidades de moeda, ações, bushels, libras ou 
outras unidades especificadas em contrato de instrumento financeiro. 

Valor presente: Estimativa do valor presente descontado de fluxos de 
caixa líquidos no curso normal dos negócios. 

Valor recuperável: O maior valor entre o valor justo diminuído das des-
pesas de venda de um ativo e seu valor em uso. 

Valor residual de ativo: Valor estimado que a entidade obteria no pre-
sente com a alienação do ativo, após deduzir as despesas estimadas da 
alienação, se o ativo já estivesse com a idade e com a condição esperada 
no fim de sua vida útil. 

Vida útil: Período ao longo do qual se espera que um ativo esteja dispo-
nível para uso pela entidade, ou o número de unidades de produção ou de 
unidades similares que se espera obter do ativo pela entidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Publicada no DOU, de 17-12-2009. 
(2) Incluídos pela Resolução CFC nº 1.285-10. 
(3) Ver a Resolução CFC nº 1.319-10, que trata das demonstrações contábeis compa-
radas para 2010. 
(4) Ver a Resolução CFC nº 1.324-11, que trata da vigência do item 22.6 para socie-
dades cooperativas. 
(5) Redação dada pela NBC TG 1000 (R1), publicada no DOU de 1º-11-2016. 


