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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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19. A entidade deve divulgar o ganho ou a perda, se houver,
calculado 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).

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

participações em negócios em conjunto e em coligadas, incluindo a
natureza e os efeitos de sua relação contratual com os demais in-
vestidores 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
empreendimentos controlados em conjunto (joint ventures) e em co-
ligadas 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 ma-

terial 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 natureza
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 di-
ferente do da sede) do negócio em conjunto ou da coligada;

(iv) a proporção de participações societárias detidas pela
entidade ou participações detidas por outros meios (participating sha-
re) (acordos contratuais, por exemplo) e, se diferente, a proporção de
direitos de voto detidos (se aplicável);

(b) para cada empreendimento controlado em conjunto (joint
venture) e coligada que seja material para a entidade que reporta a
informação:

(i)se o investimento no empreendimento controlado em con-
junto (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 investimento
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, sobre os investimentos da entidade em empreendimentos em
conjunto (joint ventures) e em coligadas que não sejam individual-
mente materiais:

(i)de modo agregado para todos os empreendimentos con-
trolados em conjunto (joint ventures) que sejam individualmente ima-
teriais e separadamente;

(ii) de modo agregado para todas as coligadas que sejam
individualmente imateriais.

22. A entidade também deve divulgar:
(a) a natureza e a extensão de quaisquer restrições signi-

ficativas (por exemplo, resultantes de acordos de empréstimo, exi-
gências regulatórias ou acordos contratuais entre investidores com
controle conjunto ou influência significativa sobre empreendimento
controlado em conjunto (joint venture) ou sobre coligada) sobre a
capacidade de empreendimentos controlados em conjunto (joint ven-
tures) ou de coligadas de transferir recursos à entidade na forma de
dividendos ou lucros em caixa ou de pagar empréstimos ou adian-
tamentos feitos pela entidade;

(b) quando as demonstrações contábeis do empreendimento
controlado em conjunto (joint venture) ou da coligada, utilizadas na
aplicação 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 ven-
ture) ou dessa coligada; e

(ii) a razão para utilizar uma data ou período diferente;
(c) a parcela não reconhecida de perdas com empreendi-

mento controlado em conjunto (joint venture) ou com coligada, tanto
para o período de reporte quanto cumulativamente, se a entidade tiver
deixado de reconhecer sua parcela das perdas com o empreendimento
controlado em conjunto (joint venture) ou com a coligada ao aplicar
o método da equivalência patrimonial.

Riscos associados às participações da entidade em empre-
endimentos controlados em conjunto (joint ventures) e em coligadas

23. A entidade deve divulgar:
(a)compromissos relacionados com seus empreendimentos

controlados em conjunto (joint ventures), separadamente do valor de
outros compromissos, conforme especificado nos itens B18 a B20.

(b)de acordo com a NBC TG 25 - Provisões, Passivos Con-
tingentes 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
contingentes incorridos em conjunto com outros investidores que te-
nham o controle conjunto ou influência significativa sobre os em-
preendimentos controlados em conjunto (joint ventures) ou coliga-
das), separadamente do valor de outros passivos contingentes.

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 partici-
pações em entidades estruturadas não consolidadas e mudanças nesses
riscos (ver itens 29 a 31).

25. As informações exigidas pelo item 24(b) incluem in-
formações sobre a exposição da entidade ao risco como resultado do
envolvimento que teve com entidades estruturadas não consolidadas
em períodos anteriores (por exemplo, patrocínio de entidade estru-
turada), mesmo que, na data de reporte, a entidade não tenha mais
qualquer envolvimento contratual com a entidade estruturada.

Natureza das participações
26. A entidade deve divulgar informações qualitativas e

quantitativas sobre suas participações em entidades estruturadas não
consolidadas, 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 exi-
gidas 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 patroci-
nou;

(b)o resultado dessas entidades estruturadas durante o pe-
ríodo de reporte, incluindo uma descrição dos tipos de resultado
apresentados; e

(c) o valor contábil (no momento da transferência) de todos
os ativos 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 re-
levantes (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
entidades estruturadas não consolidadas;

(b)as rubricas do balanço patrimonial em que esses ativos e
passivos estiverem reconhecidos;

(c)o valor que melhor representa a exposição máxima da
entidade à perda decorrente de suas participações em entidades es-
truturadas não consolidadas, incluindo como a exposição máxima à
perda é determinada. Se não puder quantificar sua exposição máxima
à perda decorrente de suas participações em entidades estruturadas
não consolidadas, a entidade deve divulgar esse fato e as razões para
tanto;

(d)uma comparação dos valores contábeis dos ativos e pas-
sivos da entidade que se referem a suas participações em entidades
estruturadas 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 obrigação contratual de fazê-lo, fornecido suporte financeiro ou
outro a uma entidade estruturada não consolidada na qual anterior-
mente 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 ob-
tenção de suporte financeiro; e

(b)as razões para o fornecimento do suporte.
31. A entidade deve divulgar quaisquer intenções atuais de

fornecer suporte financeiro ou outro tipo de suporte a uma entidade
estruturada não consolidada, incluindo intenções de auxiliar a en-
tidade estruturada a obter suporte financeiro.

cipantes 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
observável, a entidade mensura o valor justo utilizando outra técnica
de avaliação que maximiza o uso de dados observáveis relevantes e
minimiza o uso de dados não observáveis. Por ser uma mensuração
baseada em mercado, o valor justo é mensurado utilizando-se as
premissas que os participantes do mercado utilizariam ao precificar o
ativo ou o passivo, incluindo premissas sobre risco. Como resultado,
a intenção 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 pas-
sivos porque eles são o objeto primário da mensuração contábil. Além
disso, esta Norma deve ser aplicada aos instrumentos patrimoniais
próprios da entidade mensurados ao valor justo.

Alcance
5. Esta Norma é aplicável quando outra norma requerer ou

permitir mensurações do valor justo ou divulgações sobre mensu-
rações 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

(c)mensurações que tenham algumas similaridades com o
valor justo, mas que não representem o valor justo, como, por exem-
plo, 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 Recuperável de Ativos.

7. As divulgações requeridas por esta Norma não são exi-
gidas para:

(a)ativos de planos mensurados ao valor justo de acordo com
a NBC TG 33 - Benefícios a Empregados;

(b)(eliminado); e
(c)ativos cujo valor recuperável seja o valor justo menos as

despesas de alienação, de acordo com a NBC TG 01.
8. A estrutura de mensuração do valor justo descrita nesta

Norma 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

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.

10. O item B2 descreve a abordagem geral de mensuração do
valor 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 participantes do mercado, ao precificar o ativo ou o passivo na
data de mensuração, levarem essas características em consideração.
Essas características incluem, por exemplo:

(a)a condição e a localização do ativo; e
(b) restrições, se houver, para a venda ou o uso do ativo.
12. O efeito sobre a mensuração resultante de uma carac-

terística específica pode diferir dependendo de como essa caracte-
rística é levada em consideração pelos participantes do mercado.

13. O ativo ou o passivo mensurado ao valor justo pode ser
qualquer um dos seguintes:

(a)um ativo ou passivo individual (por exemplo, um ins-
trumento 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
negócio).

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
contabilização (unit of account) para o ativo ou o passivo deve ser
determinada de acordo com a norma que exigir ou permitir a men-
suração do valor justo, salvo conforme previsto nesta Norma.

Tr a n s a ç ã o
15. A mensuração do valor justo presume que o ativo ou o

passivo é trocado em uma transação não forçada entre participantes
do mercado para a venda do ativo ou a transferência do passivo na
data de mensuração 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 van-

tajoso para o ativo ou passivo.
17. A entidade não necessita empreender uma busca exaus-

tiva de todos os possíveis mercados para identificar o mercado prin-
cipal ou, na ausência de mercado principal, o mercado mais van-
tajoso, mas ela deve levar em consideração todas as informações que
estejam disponíveis. Na ausência de evidência em contrário, presume-
se que o mercado no qual a entidade normalmente realizaria a tran-
sação para a venda do ativo ou para a transferência do passivo seja o
mercado principal ou, na ausência de mercado principal, o mercado
mais vantajoso.

RESOLUÇÃO Nº 1.428, DE 25 DE JANEIRO DE 2013

Aprova a NBC TG 46 - Mensuração do
Valor Justo.

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 46 - Mensuração do Valor Justo,
anexa à presente Resolução, que tem por base o Pronunciamento
Técnico CPC 46 (IFRS 13 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

ANEXO

Ata CFC n.º 973
NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
NBC TG 46 - MENSURAÇÃO DO VALOR JUSTO
Objetivo
1. O objetivo desta Norma é:
(a)definir valor justo;
(b)estabelecer em uma única Norma a estrutura para a men-

suração do valor justo; e
(c)estabelecer divulgações sobre mensurações do valor jus-

to.
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 mer-
cado observáveis 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 parti-
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