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157. Uma forma de outros benefícios de longo prazo a em-
pregados é o benefício de invalidez de longo prazo. Se o nível de
benefício depender do tempo de serviço, a obrigação surge a partir da
prestação do serviço. A mensuração dessa obrigação reflete a pro-
babilidade 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, indepen-
dentemente 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 nor-
mas podem requerer tais divulgações. Por exemplo, a NBC TG 05
requer divulgações sobre benefícios a empregados para os admi-
nistradores da entidade. A NBC TG 26 requer a divulgação das
despesas de benefícios a empregados.

Benefícios rescisórios
159. Esta Norma trata de benefícios rescisórios separada-

mente 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 em-
pregados decorrentes da rescisão do contrato de trabalho a pedido do
empregado sem uma oferta da entidade ou como resultado de apo-
sentadoria compulsória, uma vez que esses benefícios são benefícios
pós-emprego. Algumas entidades fornecem um nível menor de be-
nefício para rescisão do contrato de trabalho a pedido do empregado
(na essência, benefício pós-emprego) do que para a rescisão do con-
trato de trabalho a pedido da entidade. A diferença entre o benefício
fornecido pela rescisão do contrato de trabalho a pedido do em-
pregado e o benefício maior fornecido por rescisão a pedido da
entidade constitui benefício 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 ti-
picamente pagamentos em parcela única, mas, algumas vezes, in-
cluem 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
empregado não mais prestar serviços que proporcionem benefícios
econômicos à entidade.

162. Indicadores de que um benefício a empregados é for-
necido em troca de serviços incluem os seguintes:

(a)o benefício depende da prestação de serviços futuros (in-
cluindo benefícios que aumentam se serviços adicionais forem pres-
tados);

(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
exemplo, eles podem ser especificados por lei, pelo contrato de tra-
balho ou por acordo sindical, ou podem ser implícitos como resultado
da prática 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
período 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 be-
nefícios rescisórios ou benefícios pós-emprego. Benefícios a empre-
gados fornecidos 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 inde-
pendentemente do motivo do desligamento do empregado. O pa-
gamento desses 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 des-
ligamento, eles são benefícios pós-emprego, e não benefícios res-
cisórios, e a entidade deve contabilizá-los como benefícios pós-em-
prego.

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
benefícios; e

(b)quando a entidade reconhecer os custos de reestruturação
que estiver no alcance da NBC TG 25 e envolver o pagamento de
benefícios rescisórios.

166. Para benefícios rescisórios devidos em razão da decisão
do empregado de aceitar uma oferta de benefícios em troca da res-
cisão 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;
(b)quando uma restrição (por exemplo, exigência legal, re-

gulatória 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
decisão da entidade em rescindir o contrato de trabalho do em-
pregado, a entidade não pode mais cancelar a oferta quando tiver

comunicado aos empregados afetados um plano de rescisão que aten-
da a todos os critérios 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 fun-
ções e suas localizações (mas o plano não necessita identificar cada
empregado individualmente) e a data de conclusão esperada;

(c)o plano estabelece os benefícios rescisórios que os em-
pregados receberão, em detalhes suficientes de forma que os em-
pregados 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
redução (encurtamento/curtailment) em outros benefícios a empre-
gados (ver item 103).

Mensuração
169. A entidade deve mensurar benefícios rescisórios no

reconhecimento inicial, mensurando e reconhecendo mudanças sub-
sequentes, 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
integralmente liquidados em até doze meses após o período a que se
referem as demonstrações contábeis em que o benefício rescisório for
reconhecido, ela deve aplicar os requisitos para benefícios de curto
prazo a empregados;

(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
requisitos 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 períodos de serviço não são relevantes.

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 divul-
gações 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 retros-

pectiva, de acordo com a NBC TG 23 - Políticas Contábeis, Mudança
de Estimativa 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
benefícios a empregados que foram incluídos no valor contábil antes
da data de aplicação inicial. A data de aplicação inicial é o início do
período anterior mais antigo apresentado na primeira demonstração
contábil em que a entidade adotar esta Norma;

(b)em demonstrações contábeis referentes a exercícios so-
ciais iniciados antes de 1º de janeiro de 2014, a entidade não precisa
apresentar informações comparativas para as divulgações exigidas
pelo item 145 sobre a sensibilidade da obrigação de benefício de-
finido.

(d)define os requisitos contábeis para a elaboração de de-
monstrações consolidadas.

3.Esta Norma não trata dos requisitos contábeis para com-
binação de negócios e seus efeitos sobre a consolidação, incluindo
ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) resultante de
combinação de negócios (ver NBC TG 15 - Combinação de Ne-
gócios).

Alcance
4.A entidade que seja controladora deve apresentar demons-

trações 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 pro-
prietários, incluindo aqueles sem direito a voto, foram consultados e
não fizeram objeção quanto à não apresentação das demonstrações
consolidadas pela controladora;

(ii) seus instrumentos de dívida ou patrimoniais não são
negociados 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
arquivamento de suas demonstrações contábeis na Comissão de Va-
lores 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 interme-
diária da controladora, disponibiliza ao público suas demonstrações
consolidadas em conformidade com as normas do CFC;

(b)planos de benefícios pós-emprego ou outros planos de
benefícios de longo prazo a empregados aos quais seja aplicável a
NBC TG 33 - Benefícios a Empregados.

4A. Se a controladora final, ou qualquer controladora in-
termediária da controladora, disponibilizar demonstrações consolida-
das em IFRS, como editadas pelo IASB, atende a condição prevista
no item 4(a)(iv).

4B. A isenção a que se refere o item 4(a)(iv) somente pode
ser obtida se a controladora final, ou qualquer controladora inter-
mediária da controladora, estiver sujeita a regulamentação brasileira e
disponibilizar demonstrações consolidadas no Brasil.

Controle
5.O investidor, independentemente da natureza de seu en-

volvimento com a entidade (investida), deve determinar se é con-
trolador avaliando se controla a investida.

6.O investidor controla a investida quando está exposto a, ou
tem direitos sobre, retornos variáveis decorrentes de seu envolvi-
mento 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
investidor possuir todos os atributos seguintes:

(a)poder sobre a investida (ver itens 10 a 14);
(b)exposição a, ou direitos sobre, retornos variáveis decor-

rentes 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).
8.O investidor deve considerar todos os fatos e as circuns-

tâncias ao avaliar se controla a investida. 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 relacionados
no item 7 (ver itens B80 a B85).

9.Dois ou mais investidores controlam coletivamente a in-
vestida 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 indi-
vidualmente controla a investida. Cada investidor deve contabilizar
sua participação na investida de acordo com as normas, as inter-
pretações e os comunicados técnicos do CFC relevantes, como, por
exemplo, a NBC TG 19 - Negócios em Conjunto, a NBC TG 18 -
Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento
Controlado em Conjunto ou a NBC TG 38 - Instrumentos Finan-
ceiros: 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 ati-
vidades relevantes, ou seja, as atividades que afetam significativa-
mente os retornos da investida.

11.O poder decorre de direitos. Algumas vezes, avaliar o
poder é simples, como, por exemplo, quando o poder sobre a in-
vestida é obtido direta e exclusivamente dos direitos de voto con-
cedidos por instrumentos patrimoniais, tais como ações, e pode ser
avaliado considerando-se os direitos de voto decorrentes dessas par-
ticipações acionárias. 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 ati-
vidades relevantes tem poder mesmo que seus direitos de direção
ainda estejam por ser exercidos. Evidências de que o investidor tem
dirigido atividades relevantes podem ajudar a determinar se o in-
vestidor tem poder, mas essas evidências, por si só, não são con-
clusivas no sentido de determinar se o investidor tem poder sobre a
investida.

13.Se dois ou mais investidores têm, cada um deles, direitos
existentes que lhes dão a capacidade unilateral de dirigir diferentes
atividades relevantes, o investidor que tem a capacidade atual de
dirigir as atividades que afetam de forma mais significativa os re-
tornos da investida tem poder sobre ela.

14.O investidor pode ter poder sobre a investida mesmo que
outras entidades tenham direitos existentes que lhes deem a capa-
cidade atual de participar da direção das atividades relevantes, como,

RESOLUÇÃO Nº 1.426, DE 25 DE JANEIRO DE 2013

Dá nova redação à NBC TG 36 - Demons-
trações Consolidadas.

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no
exercício 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 Dar nova redação à NBC TG 36 - Demonstrações
Consolidadas, anexa à presente Resolução, que tem por base o Pro-
nunciamento Técnico CPC 36 (R3) (IFRS 10 do IASB).

Art. 2º Revogar as Resoluções CFC n.os 1.240/09 e 1.351/11
e o Art. 6º da Resolução CFC n.º 1.273/10, publicadas no D.O.U.,
Seção I, de 4/12/09, 12/8/11 e 28/1/10, respectivamente.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação, aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de ja-
neiro de 2013.

JUAREZ DOMINGUES CARNEIRO
Presidente do Conselho

ANEXO

Ata CFC n.º 973
NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
NBC TG 36 - Demonstrações Consolidadas
Objetivo
1. O objetivo desta Norma é estabelecer princípios para a

apresentação e a elaboração de demonstrações consolidadas quando a
entidade controla uma ou mais entidades.

Atingindo o objetivo
2.Para atingir o objetivo do item 1, esta Norma:
(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 iden-

tificar se um investidor controla a investida e, portanto, deve con-
solidá-la; e
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por exemplo, quando outra entidade tem influência significativa. Con-
tudo, o investidor que detêm 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, re-

tornos variáveis como resultado de seu envolvimento com a investida
quando os retornos do investidor decorrentes de seu envolvimento
têm o potencial de variar conforme o resultado do desempenho da
investida. Os retornos do investidor podem ser somente positivos,
somente negativos 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 tam-
bém a capacidade de usar seu poder para afetar seus retornos de-
correntes 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
19.A controladora deve elaborar demonstrações consolidadas

utilizando políticas contábeis uniformes para transações similares e
outros 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 ela-
boração de demonstrações consolidadas.

Participação de não controladores
22.A controladora deve apresentar as participações de não

controladores no balanço patrimonial consolidado, dentro do patri-
mônio líquido, separadamente do patrimônio líquido dos proprietários
da controladora.

23.Mudanças na participação societária detida por contro-
ladores de controladora na controlada que não resultam na perda de
controle da controlada pela controladora constituem transações pa-
trimoniais (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 con-
tabilização de participações de não controladores em demonstrações
consolidadas.

Perda de controle
25.Se a controladora perder o controle da controlada, a con-

troladora deve:
(a)desreconhecer os ativos e passivos da ex-controlada do

balanço patrimonial consolidado;
(b)reconhecer o investimento remanescente na ex-controlada,

se houver, ao seu valor justo na data em que o controle foi perdido e,
subsequentemente, contabiliza esse investimento e quaisquer mon-
tantes a pagar ou a receber da ex-controlada, de acordo com as
normas, as interpretações e os comunicados técnicos relevantes do
CFC. Esse valor justo deve ser considerado como valor justo no
reconhecimento inicial de ativo financeiro de acordo com a NBC TG
38 ou, quando apropriado, como custo no reconhecimento inicial de
investimento em coligada ou empreendimento controlado em con-
junto;

(c)reconhecer o ganho ou a perda associado à perda do
controle atribuível à ex-controladora.

26.Os itens B97 a B99 estabelecem orientação para a con-
tabilização da perda do controle.

RESOLUÇÃO Nº 1.427, DE 25 DE JANEIRO DE 2013

Aprova a NBC TG 45 - Divulgação de
Participações em Outras Entidades.

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no
exercício 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 45 - Divulgação de Participações
em Outras Entidades, anexa à presente Resolução, que tem por base
o Pronunciamento Técnico CPC 45 (IFRS 12 do IASB).

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação, aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de ja-
neiro de 2013.

JUAREZ DOMINGUES CARNEIRO
Presidente do Conselho

ANEXO

Ata CFC n.º 973
NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
NBC TG 45 - DIVULGAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES EM

OUTRAS ENTIDADES
Objetivo
1. O objetivo desta Norma é exigir que a entidade divulgue

informações que permitam aos usuários de suas demonstrações con-
tábeis avaliar:

(a)a natureza de suas participações em outras entidades e os
riscos associados a tais participações; e

(b)os efeitos dessas participações sobre a sua posição fi-
nanceira, seu desempenho financeiro e seus fluxos de caixa.

Atingindo o objetivo
2. Para atingir o objetivo do item 1, a entidade deve di-

vulgar:
(a) os julgamentos usados e as premissas significativas con-

sideradas para determinar a natureza de sua participação em outra
entidade ou acordo e para determinar o tipo de negócio em conjunto
no qual tem participação (itens 7 a 9); e

(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 co-
municados 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 de-
sagregar divulgações de modo que informações úteis não sejam obs-
curecidas, seja pela inclusão de grande quantidade de detalhes in-
significantes 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

participação em quaisquer das seguintes situações:
(a)controladas;
(b)negócios em conjunto (ou seja, operações em conjunto ou

empreendimentos controlados em conjunto (joint ventures));
(c)coligadas;
(d) entidades estruturadas não consolidadas.
6. Esta Norma não se aplica a:
(a) planos de benefícios pós-emprego ou outros planos de

benefícios 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, se a entidade
tiver participações em entidades estruturadas não consolidadas e ela-
borar demonstrações separadas como suas únicas demonstrações con-
tábeis, ela deve aplicar os requisitos dos itens 24 a 31 ao elaborar
essas demonstrações separadas;

(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
influência significativa sobre o acordo ou constitua participação em
entidade estruturada;

(d) participação em outra entidade que seja contabilizada de
acordo com a NBC TG 38 - Instrumentos Financeiros: Reconhe-
cimento e Mensuração. Contudo, a entidade deve aplicar esta Nor-
ma:

(i)quando essa participação for uma participação em coligada
ou em empreendimento controlado em conjunto (joint venture) que,
de acordo com a NBC TG 18 - Investimento em Coligada, em
Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto, seja
mensurada ao valor justo por meio do resultado; ou

(ii) quando essa participação for uma participação em en-
tidade 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:

(a)que tem o controle de outra entidade, ou seja, uma in-
vestida, conforme descrito nos itens 5 e 6 da NBC TG 36 - De-
monstrações Consolidadas;

(b)que possui o controle conjunto de negócio ou influência
significativa sobre outra entidade; e

(c)o tipo de negócio em conjunto (ou seja, operação em
conjunto (joint operation) ou empreendimento controlado em con-
junto (joint venture)) quando o negócio tiver sido estruturado por
meio de veículo separado.

8. Os julgamentos e premissas significativos divulgados de
acordo 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
modifica durante o período de reporte.

9. Para dar cumprimento ao item 7, a entidade deve divulgar,
por exemplo, julgamentos e premissas significativos adotados ao de-
terminar 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 me-
nos de 20% dos direitos de voto de outra entidade.

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 atividades

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 uti-
lizadas na elaboração de demonstrações consolidadas forem referentes
a uma 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
contábeis 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 con-

troladas que tenha participação de não controladores que sejam ma-
teriais 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

controladores, se diferente da proporção de participações societárias
detidas;

(e)os lucros e os prejuízos alocados à participação de não
controladores da controlada durante o período de reporte;

(f)participação de não controladores acumulada da contro-
lada ao final do período de reporte;

(g) informações financeiras resumidas sobre a controlada
(ver item B10).

Natureza e extensão de restrições significativas
13. A entidade deve divulgar:
(a)restrições significativas (por exemplo, restrições legais,

contratuais 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 em-
préstimos e adiantamentos sejam feitos ou pagos a (ou por) outras
entidades dentro do grupo econômico;

(b)a natureza e a extensão em que direitos de proteção de
sócios não controladores podem restringir significativamente a ca-
pacidade da entidade de acessar ou usar os ativos e liquidar os
passivos do grupo (como, por exemplo, quando a controladora é
obrigada a liquidar passivos 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 ativos 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
contratuais 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 fi-
nanceiro).

15. Se, durante o período de reporte, a controladora ou quais-
quer de suas controladas tiver, sem ter a obrigação contratual de fazê-
lo, fornecido suporte financeiro ou outro a uma entidade estruturada
consolidada (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 quais-

quer de suas controladas tiver, sem ter a obrigação contratual de fazê-
lo, fornecido suporte financeiro ou outro a uma entidade estruturada
anteriormente não consolidada e esse fornecimento de suporte tiver
resultado no controle 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
fornecer suporte financeiro, ou outro tipo de suporte, a uma entidade
estruturada consolidada, incluindo intenções de auxiliar a entidade
estruturada a obter suporte financeiro.

Mudança na participação societária de controladora em con-
trolada que não resultam na perda de controle

18. A entidade deve apresentar quadro demonstrativo que
mostre os efeitos sobre o patrimônio líquido atribuível aos proprie-
tários da controladora de quaisquer mudanças na participação so-
cietária em controlada que não resultam na perda de controle.

Perda de controle de controlada durante o período de re-
porte
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