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RESUMO 

 

Este estudo propõe a taxonomia para as notas explicativas às demonstrações financeiras, 

preparadas de acordo com as International Financial Reporting Standards (IFRS) em 

eXtensible Business Reporting Language (XBRL). O modelo proposto complementa a 

taxonomia das demonstrações contábeis aprovada pelo XBRL International em 03 de abril de 

2015. O objetivo principal das notas explicativas é complementar informações úteis a 

investidores, credores, órgãos reguladores e fiscalizadores no mercado brasileiro. As notas 

explicativas são divulgadas pelas companhias abertas na Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) no formato Portable Document Format (PDF), por meio do sistema Empresas.Líquido. 

A dificuldade de seleção e extração dos dados para utilização em análises é onerosa e limita o 

uso da informação, sendo necessário exportar ou redigitar os dados em um formato mais 

amigável. A fim de solucionar esta limitação, foi criada a linguagem XBRL. No Brasil, a 

implantação do XBRL está sendo conduzida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e 

entidades que o integram. O XBRL é um formato de divulgação interativo e a divulgação reduz a 

assimetria de informação existente entre os usuários internos e externos. Neste sentido, este 

trabalho optou por duas teorias: Prospectos que baseia-se nos argumentos de Kahneman e 

Tversky (1979) e Divulgação discutida por Verrecchia (2001) e Dye (2001). A Teoria dos 

Prospectos define que o formato da informação contábil influencia a tomada de decisão do 

usuário. A forma como os itens das notas explicativas serão apresentados nas divulgações, 

podem influenciar no processo decisório de um investidor, analista ou órgão regulador que 

avalia as companhias que estão divulgando. Por outro lado, a Teoria da Divulgação discute as 

configurações de divulgação que são incondicionalmente preferidos, ou seja, no caso deste 

trabalho quais tipos de divulgação das notas explicativas são mais eficientes. A análise dos itens 

para o conjunto das notas foi desenvolvida a partir dos itens da taxonomia IFRS comparados 

com itens encontrados nos pronunciamentos contábeis (CPC’s). Eles foram localizados a partir 

dos seguintes processos: divulgação, prática comum e exemplo. Os itens da prática comum 

foram encontrados nas tabelas e textos das notas explicativas divulgadas por companhias 

brasileiras na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os itens de exemplo foram 

encontrados dos exemplos das normas do Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC’s). O 

resultado foi a definição do modelo da taxonomia brasileira das notas explicativas em XBRL 

para os relatórios financeiros das companhias abertas.  

 

Palavras-Chave: Divulgações financeiras. Taxonomia brasileira das notas. XBRL. Notas 

explicativas. Companhias abertas.



 

 

ABSTRACT 

 

This study proposes a taxonomy for the notes to the financial statements, prepared in accordance 

with International Financial Reporting Standards (IFRS) in eXtensible Business Reporting 

Language (XBRL). The proposed model complements the taxonomy of the financial statements 

approved by the XBRL International on April 3rd, 2015. The main objective of the notes is to 

provide useful information to investors, lenders, regulatory and supervisory bodies in the 

Brazilian market. The accompanying notes are disclosed by listed companies with the Brazilian 

Securities Commission (CVM) in Portable Document Format (PDF), through Empresas.Líquido 

system. The difficulty of selection and extraction of data for use in analysis is costly and limits 

the use of information, and need to export or re-enter the data in a more friendly format. In order 

to work around this limitation, the XBRL language was created. In Brazil, the implementation 

of XBRL is being conducted by the Federal Accounting Council (CFC) and entities within it. 

XBRL is an interactive disclosure format and disclosure reduces the asymmetry of information 

between internal and external users. In this sense, this paper chose two theories: Prospectus 

which is based on the arguments of Kahneman and Tversky (1979) and Disclosure discussed by 

Verrecchia (2001) and Dye (2001). The Prospect Theory defines the format of accounting 

information affects the user's decision-making. The way the items of the notes will be presented 

in the disclosures, can influence the decision-making process of an investor, analyst or regulatory 

agency that evaluates companies are disclosing. On the other hand, the Theory of Disclosure 

discusses the disclosure of settings that are unconditionally preferred, ie, in the case of this study 

what types of disclosure of the notes are more efficient. The analysis of items for all of the notes 

was developed from the items of the IFRS taxonomy compared with items found in the 

accounting pronouncements (CPCs). They were located from the following processes: 

disclosure, common practice and example. Items common practice found in the tables and text 

of the explanatory notes published by Brazilian companies on the Brazilian Securities 

Commission (CVM) and the sample items were found examples of the Accounting 

Pronouncements Committee Standards (CPC). The result was the model definition of Brazilian 

taxonomy of explanatory notes in XBRL for financial reporting of public companies. 
 

Keywords: Financial disclosure. Brazilian notes taxonomy. XBRL. Explanatory notes. Public 

companies.
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 Pensar no desenvolvimento da contabilidade e como será o futuro da informação 

contábil, suas metas e desafios, está diretamente associado aos avanços tecnológicos e às 

formas de interatividade da comunicação na sociedade. A disponibilidade de informações é 

um elemento-chave para a alocação eficiente de recursos financeiros, capital humano e 

crescimento da economia. A ideia é que a ausência de informações confiáveis impede a 

alocação desses recursos, sendo que o funcionamento eficiente do mercado de capitais 

depende, significativamente, do fluxo de informações entre a companhia e suas partes 

interessadas (MURCIA; MACHADO, 2013). 

 Diante da busca por fontes de recursos, as empresas são obrigadas a adotar uma postura 

de maior transparência em relação ao seu modo de governança corporativa. Logo, as 

companhias que emitem títulos e valores mobiliários devem divulgar informações acuradas 

sobre suas operações no mercado de capitais. No entanto, a informação é imperfeita, sua 

obtenção possui custo, existe assimetria de informação e o nível dessa assimetria é afetado 

pela ação das companhias e dos indivíduos (STIGLITZ, 2000). 

 Nesse contexto, a divulgação reduz a desigualdade de informação existente entre os 

usuários internos (gestores ou acionistas controladores) e usuários externos (acionistas 

minoritários), isto é, nivela as informações entre os participantes do mercado, o que de certa 

forma aumenta a velocidade de converter as ações da empresa em caixa. Assim, assume-se 

que a divulgação corporativa possui uma influência positiva sobre a liquidez das ações da 

empresa no mercado de capitais (MURCIA; MACHADO, 2013). 

 Essa divulgação das informações financeiras pode ser explicada por algumas teorias a 

partir de diversas perspectivas. Este trabalho optou por duas teorias: Prospectos e Divulgação. 

A Teoria dos Prospectos, baseia-se nos argumentos de Kahneman e Tversky (1979), que 

introduz cinco vieses cognitivos capazes de influenciar o comportamento decisório: certeza, 

reflexão, isolamento, formulação e ilusão molíquidoária. Especialmente o efeito de 

formulação diz que o formato da informação contábil influencia a tomada de decisão do 

usuário. A maneira como os itens das notas explicativas serão apresentados nas divulgações, 

podem influenciar no processo decisório de um usuário da informação como um investidor, 

analista ou órgão regulador que avalia as companhias que estão divulgando. Já a Teoria da 

Divulgação discutida por Verrecchia (2001) e Dye (2001) pode ser baseada em três 

categorias: associação, julgamento e eficiência. Este trabalho baseia-se na eficiência da 
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divulgação, uma vez que discute quais os tipos de divulgação das notas explicativas são 

aqueles incondicionalmente preferidos (eficientes). Neste caso, as ações, dos agentes do 

mercado de capitais, que maximizam a riqueza são um processo endógeno, que parte do 

interior da companhia para o mercado. 

 A divulgação dos relatórios financeiros eletrônicos como as Demonstrações 

Financeiras Padronizadas (DFP), Informações Trimestrais Reportadas (ITR), Formulários de 

Referência (FR) são obrigatórios no Brasil para companhias que têm capital aberto. Para que 

a empresa obtenha sua condição de Companhia Aberta, é necessário que sejam cumpridas as 

exigências legais e institucionais disciplinadas pela Lei nº 6.404/76, e reformas societárias 

com subsequentes requerimentos de listagem da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de 

São Paulo (BM&FBovespa) e de registro de Companhia Aberta da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM). O início formal das mudanças dos padrões contábeis brasileiros para o 

internacional se deu com o advento das Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, que alteraram os 

dispositivos da Lei nº 6.404/76. A Lei nº 11.638/07 estabeleceu que as normas contábeis 

devem ser elaboradas de acordo com os padrões internacionais adotados nos mercados de 

valores mobiliários e a Lei nº 11.941/09 determinou a convergência para as normas 

internacionais de contabilidade. Assim, desde 2010 as práticas contábeis brasileiras são 

convergentes às International Financial Reporting Standards (IFRS) (SOUZA, 2014).  

 Utilizando esse padrão contábil, os reportes financeiros são divulgados na CVM, por 

meio do sistema chamado Empresas.Líquido, desenvolvido em conjunto com a 

BM&FBovespa. Além de estar à disposição em seus sites, são obrigatoriamente publicados 

em jornais. Na forma eletrônica, as publicações podem ter vários formatos: Portable 

Document Format (PDF), Hypertext Markup Language (HTML) ou ainda planilhas em Excel 

(GERON; BITTENCOURT; RICCIO, 2013). 

 Segundo Soberanis (2007), todas essas formas de reportar as informações financeiras 

têm em comum à dificuldade de seleção e extração de dados para utilização em análises. É 

necessário exportar ou redigitar os dados em um formato mais amigável. Este processo é 

oneroso e limita o uso da informação.  

 A fim de solucionar essa limitação, foi criada a linguagem eXtensible Business 

Reporting Language (XBRL) para a comunicação eletrônica das informações financeiras e 

não financeiras. 

 O XBRL é um formato interativo utilizado para comunicar os reportes para os usuários 

das informações, proporcionando grandes vantagens na preparação, análise e comunicação 

dos relatórios. A estrutura do XBRL permite o manuseio eficiente dos dados, através do apoio 
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a todas as tarefas envolvidas na compilação, armazenamento e uso. Assim, as informações 

formatadas em XBRL podem ser pesquisadas, selecionadas, trocadas, analisadas ou 

publicadas para visualização sem a necessidade de redigitar os dados (XBRL International, 

2014). 

 No Brasil, a implantação do XBRL está sendo conduzida pelo Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC) e entidades que o integram. Foram constituídos os comitês estratégicos e 

técnicos, com participação de um grupo multidisciplinar de profissionais de instituições públicas 

e privadas. A taxonomia brasileira está sendo atualizada pelo o comitê técnico, coordenado pelo 

Prof. Dr. Edson Luiz Riccio para contemplar as alterações nas práticas contábeis brasileiras, 

convergentes às IFRS (FARIAS, 2014).  

 Em 03 de abril de 2015, a taxonomia brasileira convergente com às International 

Financial Reporting Standard (IFRS) foi aprovada pelo XBRL International e disponibilizada 

no website https://www.xbrl.org/the-standard/what/taxonomies/recognised-taxonomies/. 

Nela estão os itens para cada demonstração financeira consolidada, individual e somente os itens 

de bloco de texto para cada nota explicativa. De acordo com Riccio et al. (2006), o relatório 

financeiro em formato interativo requer uma lista padrão de etiquetas “tags”, as quais são 

definidas e organizadas por meio de categorização nas taxonomias. As taxonomias diferem 

de acordo com a finalidade dos relatórios, o tipo de informação que está sendo relatado e os 

requisitos de apresentação. Portanto, uma empresa pode usar uma taxonomia ao reportar suas 

demonstrações e notas a uma bolsa de valores, mas usar outra taxonomia ao reportar para a 

receita federal. As taxonomias estão disponíveis para a maioria das principais normas 

nacionais de contabilidade de todo o mundo. 

 A taxonomia funciona como um dicionário, no qual cada conceito do relatório financeiro 

é representado por um elemento com sua respectiva descrição e conceito, não sendo um guia de 

contabilidade ou uma lista de checagem das divulgações (checklist) (XBRL International, 2014). 

Na taxonomia cada etiqueta fornece uma descrição sucinta do elemento, semelhante a uma 

legenda do item de linha em uma demonstração financeira ou nota explicativa. De acordo com 

Hoffman e Strand (2001), na instância serão informadas às aplicações dos valores, unidades 

e períodos que os elementos possuem naquele momento. A taxonomia e o documento de 

instância são componentes fundamentais da linguagem XBRL. 

 Operacionalmente, quando a empresa prepara suas demonstrações no formato XBRL, a 

entidade seleciona o item da taxonomia correspondente com o item de sua demonstração, 

verificando se a descrição, a referência na lei e a norma estão de acordo com a natureza do ítem 

a ser reportado. Caso não encontre um item relacionado na taxonomia, pode-se customizá-lo 

https://www.xbrl.org/the-standard/what/taxonomies/recognised-taxonomies/
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criando uma “extensão”. Na extensão são atribuídos o nome do item, tipo de balanço, período, 

valores, unidade, contexto, entre outros. Posteriormente, as extensões das companhias que são 

especificações do setor de onde elas estão inseridas, poderão ser incorporadas na taxonomia pelo 

órgão regulador, estabelecendo a segmentação por setores (GERON; BITTENCOURT; RICCIO, 

2013).  

 Segundo o Conselho Federal de Contabilidade (CFC, 2014), o XBRL pode ser 

utilizado como parte do projeto de convergência às normas internacionais de IFRS, 

facilitando a preparação dos dados a serem manuseados interna e externamente. 

 O International Accounting Standards Board (IASB) publica as etiquetas para cada 

norma IFRS. Estas etiquetas são organizadas e estão contidas dentro da Taxonomia IFRS. 

Segundo o IASB, tanto as normas IFRS, quanto o XBRL são destinados a padronizar os 

relatórios financeiros, a fim de promover a transparência e melhorar a qualidade e a 

comparabilidade das informações de negócios (IFRS FOUNDATION, 2015). 

 A convergência para a contabilidade internacional trouxe um impacto considerável na 

formulação das notas explicativas pelo aumento da complexidade nas estimativas contábeis 

e pela necessidade de atender a novos requisitos provocados pelos novos pronunciamentos, à 

regulação do mercado de capitais e à evolução das demonstrações das outras empresas no 

ambiente global. As notas explicativas tornaram-se tão extensas que os usuários, investidores 

e credores estão tendo dificuldades para identificar informações úteis aos seus processos 

decisórios (SOUZA, 2014). 

 Recentemente foi publicada a orientação técnica do Comitê de Pronunciamento 

Contábeis OCPC 07 (CPC, 2014) sobre Evidenciação na Divulgação dos Relatórios Contábil-

Financeiros de Propósito Geral. Segundo essa orientação, todas as informações evidenciadas 

devem ser relevantes para os usuários externos e só é relevante se influenciarem no processo 

de decisão dos investidores e credores. Conseqüentemente, as não relevantes não devem ser 

divulgadas (OCPC 07, 2014, p.6). Neste contexto, o desenvolvimento da taxonomia das notas 

explicativas brasileiras pode auxiliar também nas diretrizes referentes às divulgações. 

 Do ponto de vista eminentemente prático, os profissionais ligados à gestão financeira 

e contábil das empresas modernas possuem interesse específico sobre esse tema. Isto porque, 

das etapas do processo contábil, os administradores possuem grande interesse na divulgação, 

em inglês, disclosure (LOPES, MARTINS, 2005). Assim, entender melhor esta etapa ajuda 

os profissionais da área financeira e contábil a orientar suas ações no que tange a comunicação 

com o mercado financeiro, bem como os órgãos reguladores a exigirem das companhias ações 

nessa direção (ALENCAR, 2007). 
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1.2 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

 

 Atualmente, as notas explicativas são reportadas em texto no formato pdf à CVM pelo 

sistema Empresas.Líquido. Embora esse documento possa ser visto e transmitido pela 

Interlíquido, seu formato e conteúdo é fixo. Como resultado, para extrair a informação para 

análise é requerida a exportação ou reintrodução dos dados para um formato que pode ser 

tratado por softwares. O XBRL permite acessar, extrair e analisar as informações sem a 

necessidade de redigitar os dados (GERON; BITTENCOURT; RICCIO, 2013).  

 A utilização desta linguagem também permite fazer o link do total das notas 

explicativas com o total que está no balanço patrimonial por meio da utilização da mesma 

etiqueta em ambos os elementos. Neste sentido, o sistema faz a validação dos dados, 

verificando se há alguma inconsistência no cálculo nas notas explicativas, o que não ocorre 

no atual sistema utilizado pela CVM que é administrado pela a BM&FBovespa (GERON; 

BITTENCOURT; RICCIO, 2013).  

 Devido as especificidades do mercado brasileiro, é fundamental o desenvolvimento da 

taxonomia do Brazilian General Accounting Accepeted Principles (BR GAAP) conforme a 

legislação e normas do país, não a adoção da taxonomia IFRS, United States General 

Accounting Accepted Principles (US GAAP) ou de outras existentes. Conforme demonstrado 

no artigo de Geron, Bittencourt e Riccio (2013), a taxonomia IFRS não é aderente ao formato 

das demonstrações contábeis brasileiras, assim seria necessário criar um “De Para” de cada 

item dessas taxonomias para converter a taxonomia BR GAAP à IFRS ou qualquer outra 

taxonomia como o US GAAP. A utilidade dessa conversão é para facilitar a análise 

comparativa dos reportes de companhias concorrentes em padrões contábeis diferentes. Para 

Ponte (2001), a disponibilidade da informação financeira determina se a companhia será 

analisada ou ignorada pelos analistas de mercado. 

 A escolha da taxonomia das notas explicativas é do segmento de indústria e comércio, 

pois tem como objetivo obter uma taxonomia geral, ao invés de entrar em um segmento 

específico como o bancário, seguros e fundos. A taxonomia deve ser aprovada pelo XBRL 

International para se tornar um dicionário padrão a ser utilizado pelas companhias. 

 Diante do contexto apresentado, este trabalho tem por objetivo geral definir um modelo 

para a taxonomia brasileira das notas explicativas em XBRL para os relatórios financeiros 

das companhias abertas, especificamente dos segmentos de indústria e comércio. A partir do 

objetivo geral, foram delineados os seguintes objetivos específicos: 

1. Comparar a taxonomia das notas explicativas definida pela International Accounting 
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Standards Board - IASB com o item de divulgação requerida em cada 

Pronunciamento Contábil (CPC); 

2. Avaliar os itens do próprio Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC), das notas 

explicativas de companhias brasileiras que divulgam na CVM ou da taxonomia US 

GAAP para definição do item a ser agregado na nota explicativa caso não tenham 

itens correspondentes aos Pronunciamentos Contábeis na taxonomia IFRS; 

3. Elaborar a lista de etiquetas da taxonomia brasileira das notas explicativas, 

classificando as etiquetas em itens obrigatórios, de prática comum e de exemplo a 

serem divulgados nas notas. 

4. Realizar a lista da taxonomia das notas explicativas vinculadas aos Pronunciamento 

Contábeis, NBC TG´, IFRS´s e resoluções do Conselho Federal de Contabilidade 

(CFC). 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES ESPERADAS 

 

 O XBRL é um formato de divulgação interativo que está se espalhando por todo o 

mundo, por meio do aumento da participação de cada um dos países e organizações 

internacionais principalmente pelo XBRL International. Este órgão é formado por um 

consórcio global de mais de 650 organizações que representam praticamente todos os 

componentes das entidades reguladoras financeiras, tais como, grandes participantes de 

governos, entidades reguladoras, organismos econômicos, bolsas de valores, contabilistas, 

auditores, empresas, bancos e avaliação de risco de crédito, analistas de investimento, 

programadores de software e organismos de normalização contábil (XBRL International, 

2015). 

 Nos Estados Unidos, as companhias que reportam no padrão contábil US GAAP à 

Securities Exchange Comission (SEC) devem apresentar seus relatórios anuais e trimestrais 

em XBRL (SEC, 2014). No Brasil, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e o Conselho 

de Pronunciamentos Contábeis (CPC) estão unindo esforços para colocar a tecnologia XBRL 

em prática, juntamente com a constituição de uma jurisdição brasileira (CFC, 2014). 

 O mundo das comunicações financeiras está em busca de padrões de divulgações que 

sejam dinâmicos, eficientes e que atendam às legislações específicas e as entidades 

reguladoras dos mercados em que atuam (MOREIRA, 2005). 

 A escolha do tema foi de acordo com a participação da autora na equipe de 

pesquisadores do Information Systems and Technology Management Lab da Faculdade de 
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Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (TECSI-FEA/USP), 

que atua no desenvolvimento da taxonomia brasileira pelo Comitê Técnico do CFC e também 

devido a sua atuação profissional, no gerenciamento das divulgações dos relatórios anuais, 

trimestrais, entre outros das companhias brasileiras e estrangeiras à CVM e a Securities 

Exchange Commission (SEC), nos formatos XBRL, HTML, dentre outros.  

 Esta escolha pode ser considerada original, pois busca demonstrar por meio da 

inovação tecnológica, os itens que podem ser divulgados nas notas explicativas pela 

elaboração das etiquetas da taxonomia, possibilitando um novo entendimento desse fenômeno 

sob investigação. Este trabalho pode ser considerado importante, uma vez que trata de um 

tema ainda não explorado que afeta um segmento substancial do mercado financeiro. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos, conforme descrito a seguir:  

 

 Primeiro capítulo: introdução do tema para apresentação dos conceitos necessários 

para contextualização do problema de pesquisa, os objetivos a serem alcançados, assim como 

a justificativa e as contribuições esperadas;  

 Segundo capítulo: apresentação da referência teórica sobre as teorias dos prospectos e 

da divulgação, assim como a evolução histórica do tema e conceitos a serem utilizados na 

aplicação da pesquisa; 

 Terceiro capítulo: apresentação da trajetória metodológica desta dissertação, com 

indicação dos procedimentos utilizados para o seu desenvolvimento;  

 Quarto capítulo: contribuições para a prática que possui as descrições de como os itens 

das notas explicativas da taxonomia brasileira foram elaborados; e 

 Quinto capítulo: considerações finais. 
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2 EVIDÊNCIAS TEÓRICAS E EMPÍRICAS 

 

2.1 TEORIA DOS PROSPECTOS 

 

 A Teoria dos Prospectos de Kahneman e Tversky (1979) apontam duas grandes 

limitações da racionalidade do indivíduo: as emoções e a falta de conhecimento adequado 

sobre a situação que a empresa se encontra. Contrariando a Teoria da Utilidade Esperada 

(TUE) desenvolvida por Neumann e Morgenstern (1944) que defende a racionalidade 

ilimitada do indivíduo e afirma que os indivíduos escolhem sua alternativa pela maior 

variação na sua riqueza. Em 1955, Simon constatou que a racionalidade tem de ser limitada, 

pois os indivíduos analisam as alternativas até encontrarem um resultado considerado 

satisfatório e não necessariamente ótimo. 

 O uso de atalhos mentais para tornar o processo menos emocionalmente cansativo, 

impactando o processo de julgamento por influencias de vieses sistemáticos e específicos são 

chamados de Heurísticas de Julgamento, e podem se apresentar em três tipos: (a) 

Disponibilidade: são fatos que ocorreram em um passado recente, e por isso ainda estão 

presentes na memória do indivíduo; (b) Representatividade: são modelos aprendidos 

anteriormente, que são passados pela sociedade ou alguém em específico como padrão; (c) 

Ancoragem: que tem o uso de valores que serviam como parâmetro no passado, como base 

para uma situação no presente (KAHNEMAN, TVERSKY 1979). 

 Seguindo a linha de discussão inaugurada por Simon (1955), a Teoria dos Prospectos 

critica a ótica da racionalidade com base na TUE e afirma que a decisão é um processo de 

maximização em que o objetivo é aumentar suas chances de sobrevivência em um ambiente 

competitivo, no qual os indivíduos racionais, que são minoria, podem impor sua 

racionalidade (KAHNEMAN, TVERSKY 1979). 

 Kahneman e Tversky (1979) argumentam que um processo totalmente lógico não seria 

o suficiente para explicar a tomada de decisão, e que os desvios de comportamento são 

frequentes e sistemáticos, portanto, não deveriam ser tidos como erros aleatórios. Os autores 

propõem que: (a) no processo decisório existe um ponto de referência de onde saem as 

variações que darão origem ao valor; (b) a função do valor é côncava para ganhos e convexas 

para perdas; (c) o valor de decisão para uma perda é maior que para um ganho no ponto 

inverso do eixo, ou seja, na perda a curva é mais íngreme (KAHNEMAN e TVERSKY, 

1979). 

 A Teoria dos Prospectos introduz cinco vieses cognitivos capazes de influenciar o 
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comportamento decisório: os efeitos certeza, reflexão, isolamento, formulação e ilusão 

molíquidoária. O efeito certeza consiste na preferência do indivíduo por um ganho certo em 

relação a um ganho provável. Em caso de ganhos prováveis (não certos), sempre haverá opção 

pela alternativa com maior probabilidade de ocorrência (QUINTANILHA; MACEDO, 2013). 

 O efeito reflexão é o processo de tomada de decisão com risco, e mostra que os 

indivíduos estão avessos ao risco nas situações de ganho, e propensos a ele nas situações de 

perda. Esse efeito demonstra que os indivíduos sentem mais a dor de uma perda, do que o 

prazer de um ganho no mesmo valor, contrariando. Quando os indivíduos buscam uma 

simplificação do processo de decisão, deixando de levar em consideração algumas 

características das alternativas, fica caracterizada a presença do efeito isolamento 

(QUINTANILHA; MACEDO, 2013). 

 O efeito formulação ou efeito framing demonstra que de acordo com a maneira que 

um problema ou as alternativas são apresentados a um indivíduo, as escolhas dele podem 

mudar, contrariando novamente a Teoria da Utilidade Esperada (TUE), que afirmava que a 

maneira como a situação é apresentada não influenciaria na decisão (QUINTANILHA; 

MACEDO, 2013). 

 Por último o efeito ilusão da moeda, consiste em um viés comportamental ligado ao 

efeito framing, e surge quando os indivíduos não conseguem diferenciar os valores reais dos 

nominais. Trazendo esses efeitos para a contabilidade, a discussão recai sobre a geração e o 

uso das informações contábeis. Isto porque estas são a base para muitas decisões e seu 

processo de geração e utilização passa por duas etapas importantes: o julgamento dos 

profissionais de contabilidade antes de divulgarem uma informação, e o julgamento que será 

feito a partir dessas informações divulgadas (QUINTANILHA; MACEDO, 2013). 

 Trazendo esses efeitos para a contabilidade, a discussão recai sobre a geração e o uso 

das informações contábeis. Isto porque estas são a base para muitas decisões e seu processo 

de geração e utilização passa por duas etapas importantes: o julgamento dos profissionais de 

contabilidade antes de divulgarem uma informação, e o julgamento que será feito a partir 

dessas informações divulgadas (QUINTANILHA; MACEDO, 2013).  

 O formato da informação contábil influencia a tomada de decisão do usuário. Neste 

sentido, o conjunto das notas explicativas que irá fazer parte da taxonomia XBRL brasileira, 

têm a disseminação dos vieses cognitivos da Teoria dos Prospectos, especialmente o efeito 

de formulação, uma vez que a forma de apresentação dos itens das notas explicativas podem 

mudar as escolhas de um usuário da informação como um investidor, analista ou regulador. 
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2.2 TEORIA DA DIVULGAÇÃO 

 

 O principal objetivo da Teoria da Divulgação desenvolvida por Verrecchia (2001) e 

Dye (2001), oriunda do enfoque positivo, é explicar o fenômeno da divulgação de 

informações financeiras, a partir de diversas perspectivas, como determinar qual é o efeito da 

divulgação de demonstrações contábeis no preço das ações, explicar quais as razões 

econômicas para que determinada informação seja divulgada voluntariamente, entre outros 

(SALOTTI; YAMAMOTO, 2005). 

 Verrecchia (2001) e Dye (2001) discutem a existência de uma teoria unificada ou 

abrangente sobre a divulgação. Verrechia defende a ideia da inexistência de um paradigma 

central e classifica sua tentativa de formulação de uma taxonomia da literatura como um 

pequeno passo preliminar à criação de uma teoria abrangente. Por outro lado, Dye (2001) 

afirma que Verrecchia está parcialmente correto. Em relação à divulgação de informações 

obrigatórias, concorda que a literatura existente não está suficientemente amadurecida para 

merecer o status de teoria. Acrescenta ainda que, em razão da importância crucial dos 

disclosures obrigatórios na prática contábil, tal lacuna é algo que os pesquisadores em 

contabilidade devem esforçar-se para corrigir. 

 Diante de tal dificuldade, Verrecchia (2001) destaca que o objetivo do seu trabalho é 

mais modesto, pois se trata de um passo pequeno e preliminar em busca de uma teoria 

abrangente. Verrecchia (2001) destaca como propósito de seu trabalho a categorização dos 

vários modelos que tratam do assunto, propondo uma taxonomia a qual engloba três 

categorias amplas de pesquisa sobre divulgação em contabilidade que serão descritas a 

seguir: 

a) Divulgação Baseada em Associação (association-based disclosure): que inclui 

pesquisas com o objetivo principal de investigar a relação ou associação entre a divulgação 

(como sendo um processo exógeno) e as mudanças no comportamento dos investidores. Estes 

competem no mercado de capitais na forma de agentes individuais que maximizam a sua 

riqueza. A principal característica desse tipo de pesquisa é o estudo dos efeitos da divulgação 

nas mudanças das ações dos investidores, principalmente através do comportamento dos 

preços dos ativos em equilíbrio e do volume de negociação (SALOTTI; YAMAMOTO, 

2005). 

b) Divulgação Baseada em Julgamento (discretionary-based disclosure): que 

compreende pesquisas que identificam quais os motivos da divulgação. Procura examinar 

como os gestores e/ou as empresas decidem divulgar determinadas informações. Desse modo, 
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a divulgação é um processo endógeno, considerando os incentivos que os gestores e/ou as 

empresas têm para divulgar as informações. Nesse caso, o mercado de capitais é considerado 

o único consumidor representativo das informações divulgadas pelas empresas (SALOTTI; 

YAMAMOTO, 2005). 

c) Divulgação Baseada em Eficiência (efficiency-based disclosure): que abrange 

pesquisas sobre quais configurações de divulgação são as preferidas, na ausência de 

conhecimento passado sobre a informação, isto é, a divulgação ainda não ocorreu e, portanto, 

pode ser caracterizada como sendo ex ante, ponderar um nível ótimo de informações a serem 

evidenciadas e que maximizem a utilidade da informação se faz necessária, principalmente 

quando a administração não divulga informações completas retendo dados estratégicos. Essa 

decisão por parte da companhia ocasiona assimetria entre os diversos agentes econômicos 

interessados, provocando seleção adversa, elevando o custo de capital e reduzindo o preço 

dos ativos negociados. Em contraponto, se a empresa divulga informações estratégicas a 

concorrência e demais agentes econômicos interessados, poderão usufruir da informação 

divulgada, o que pode implicar em perdas para a companhia. Em síntese, o estudo da 

Divulgação Baseada em Eficiência busca o equilíbrio desses fatores (SALOTTI; 

YAMAMOTO, 2005). 

 O presente trabalho é classificado na categoria da Divulgação Baseada em Eficiência, 

pois discute quais os tipos de divulgação mais eficientes, ou seja, aqueles incondicionalmente 

preferidos. Nesse caso, as ações dos agentes do mercado de capitais que maximizam a riqueza 

são endógenas que parte do interior (companhia) para o exterior (mercado). Nos últimos anos, 

pesquisas sobre a informação contábil e o mercado de capitais estão sendo realizadas com o 

objetivo de relacionar o conteúdo informativo das demonstrações contábeis e notas 

explicativas com o valor das ações no longo prazo (SALOTTI; YAMAMOTO, 2005). 

 

2.3 NOTAS EXPLICATIVAS 

 

 De modo a confirmar a teoria utilizada neste trabalho, foi efetuada uma pesquisa sobre 

os nove primeiros artigos quando pesquisado sobre “Notas Explicativas” no Portal da Capes. 

O resultado da pesquisa esta no Quadro 1 abaixo.  

 Também foram pesquisados as palavras-chaves “Divulgação das Notas”, XBRL 

footnotes, XBRL Explanatory notes, XBRL Detail Tagging, XBRL notes, Notes e Explanatory 

Notes para chegar ao embasamento teórico sobre os estudos efetuados do tema notas 

explicativas.  
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        Quadro 1 – Nove primeiros artigos sobre notas explicativas 

Autores Assunto 

PIRES, Charline Barbosa; SILVEIRA, Fabiana 

Costa da Silva (2008) 

A evolução da evidenciação das informações 

ambientais de empresas do setor de celulose e papel: 

uma análise de conteúdo das notas explicativas e 

relatórios de administração 

ONO, Heverton Masaru; RODRIGUES , Jomar 

Miranda; NIYAMA, Jorge Katsumi (2010) 

Disclosure sobre Impairment: Uma análise 

comparativa das companhias abertas em 2008 

BEUREN, Ilse Maria; BOFF, Marines Lucia; 

HORN , Juliane Elisabeth; HORN, Marciane 

Angela (2010) 

Adequação da evidenciação social das empresas de 

capital aberto no relatório da administração e notas 

explicativas às recomendações da NBC T 15 

SANTOS, Nilza Nashiro Florence dos; 

FLORES, Eduardo da Silva; GUIMAR, Isac 

Pimentel; SLOMSKI ,Vilma Geni; SILVA, Aldy 

Fernandes da (2010) 

Nível de evidenciação obtido na divulgação das 

notas explicativas de instrumentos financeiros 

derivativos segundo a deliberação CVM n° 550/08 

SANTOS, Vanderlei dos; BEUREN, Ilse Maria; 

RAUSCH, Rita Buzzi. (2011) 

Evidenciação das operações com crédito de carbono 

nos relatórios da administração e nas notas 

explicativas 

GESSER, Tatiana; CASAGRANDE, Maria 

Denize Henrique; PFITSCHER, Elisete Dahmer 

(2012) 

Evidenciação das operações com crédito de 

carbono: Estudo realizado nos relatórios da 

administração e nas notas explicativas no período 

de 2010. 

SOARES, Sandro Vieira; SILVEIRA, Elen 

Duran da; PFITSCHER, Elisete Dahmer; 

SIRIDAKIS, Carina (2012) 

Informações ambientais em notas explicativas das 

empresas dos programas "Novo Mercado" e "Em 

Boa Companhia" da BM&F Bovespa 

MACHADO, Débora Gomes; HEIN, Nelson; 

SILVA, Tarcísio Pedro da (2013) 

Análise exploratória da evidenciação da natureza e 

extensão dos riscos decorrentes de instrumentos 

financeiros nas notas explicativas de empresas 

listadas na BM&F Bovespa 

SANTOS, Vanderlei dos; KLANN, Roberto 

Carlos; GUBIANI, Clésia Ana; TOLEDO 

FILHO, Jorge Ribeiro de (2013) 

Evidenciação dos derivativos nas notas explicativas 

das empresas dos segmentos de papel e celulose e 

de carnes e derivados 

      Fonte: Portal de Periódicos da Capes/MEC (2015). 

 

 O objetivo principal das notas explicativas é fornecer informações úteis a investidores 

e credores no mercado brasileiro. A Lei nº 6.404/76 exige que elas esclareçam a situação 

patrimonial e os resultados. As notas devem apresentar informações sobre a base de preparação 

das demonstrações financeiras, práticas contábeis específicas aplicadas para negócios, eventos 

significativos e indicar os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais (OCPC 07, 

2014, p.6).  

 Segundo estudo do Institute Of Chartered Accountants In Scotland Institute Of 

Chartered Accountants In New Zeland (2011), no âmbito das normas IFRS, deve ser efetuado 

julgamento separado para materialidade do item e para materialidade de cada parte do item 

material das notas explicativas, conforme demonstrado na Figura 1 a seguir:  
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                Figura 1 - Árvore de decisão de materialidade 

 

 

 

 As companhias devem reconhecer, mensurar e divulgar nas demonstrações contábeis 

somente aqueles elementos patrimoniais que atendam aos critérios de reconhecimento de 

ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas. No entanto, existem ativos e passivos 

contingentes que não são reconhecidos, mas que são evidenciados nas notas explicativas. Um 

usuário das demonstrações contábeis, em suas análises, deve ajustar as demonstrações 

contábeis conforme seu perfil e sua aversão aos riscos. Por exemplo, um investidor arrojado 

pode ajustar as demonstrações contábeis levando em conta os ativos contingentes, que não 

foram reconhecidos, mas que estejam evidenciados em notas explicativas. Por outro lado, um 

investidor conservador pode ajustar as demonstrações contábeis considerando os passivos 

contingentes como efetivamente não reconhecidos, aumentando a segurança quanto aos riscos 

envolvidos em um investimento. Neste caso, o analista ou investidor deve considerar nas 

notas explicativas ativos e passivos contingentes que não são reconhecidos dependendo do 

seu perfil arrojado ou conservador (ANTUNES et al., 2012).  

Outras informações em notas explicativas são bastante úteis para os analistas, como o 

valor justo de propriedades para investimento, cuja entidade tenha optado pela mensuração 

ao custo. Um analista que queira comparar duas entidades de um mesmo setor, mas que 

tenham utilizado práticas contábeis diferentes deve efetuar esses ajustes para tornar as 

Fonte: Institute of Chartered Accountants in Scotland (ICAS) and Institute of Chartered 

Accountants in New Zeland (NZICA), 2011, p. 10. 
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demonstrações contábeis dessas entidades mais comparáveis (ANTUNES et al., 2012). 

 Nelas devem conter as premissas adotadas nas estimativas contábeis que envolvam 

níveis significativos de subjetividade, relativos a itens sobre os quais exista incerteza no 

julgamento. As expressões genéricas devem ser evitadas porque são irrelevantes à análise do 

investidor (ANTUNES et al., 2012). 

 Os itens ou as informações que não se qualifiquem como materiais, de forma residual 

à abordagem acima sugerida, devem ser considerados imateriais e, conseqüentemente, não 

são divulgados. Tradicionalmente, o foco em materialidade tem sido de que a entidade não 

omita informação material. Entretanto, a mesma atenção deve ser dada para garantir que 

informação imaterial seja excluída das divulgações, uma vez que podem obscurecer 

informações, dificultando sua compreensibilidade (SOUZA, 2014).  

 

2.3.1 Movimentos mundiais de orientação das notas explicativas 
 

 Em maio de 2013, o International Accounting Standards Board (IASB) divulgou o 

documento “Discussion Forum – Financial Reporting Disclosure,” reportando várias 

manifestações de usuários, preparadores e auditores a respeito de dificuldades relativas à 

qualidade das notas explicativas. Em 2014 divulgou o staff paper sobre o projeto Disclosure 

Iniciative sobre Materiality, e o exposure draft ED/2014/1 Disclosure Initiative – proposed 

amendments to IAS 1, com o objetivo de introduzir modificações no IAS 1, Pronunciamento 

Técnico CPC 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, resultado de uma série de 

projetos de curto e médio prazos que visam melhorar os princípios de apresentação e divulgação 

por meio do uso de julgamento e do conceito de materialidade por parte das entidades (OCPC 

07, 2014, p.2). 

 Em março de 2014, o Financial Accounting Standards Board (FASB), em uma ação 

concreta, emitiu, para discussão, o Proposed Statement of Financial Accounting Concepts 

intitulado Conceptual Framework for Financial Reporting, Chapter 8: Notes to Financial 

Statements, disponível no website http://xbrlview.fasb.org, como estrutura conceitual para a 

emissão das notas explicativas (OCPC 07, 2014, p.2). 

 Em setembro de 2014, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) aprovou a 

Interpretação Técnica OCPC 07 – Evidenciação na divulgação dos relatórios contábil-

financeiro de propósito geral utilizada neste trabalho no item 4.4 de análise das notas 

explicativas e avaliação se a taxonomia BR GAAP será aberta a extensões (OCPC 07, 2014). 
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2.4  O eXTENSIBLE BUSINESS REPORTING LANGUAGE (XBRL) 

 

2.4.1 Histórico do XBRL 

 

 A história do XBRL iniciou em 1997, quando o contador americano Charles Hoffman, 

começou a pesquisar o uso da linguagem XML para processar e divulgar informações 

financeiras de forma eletrônica. Em 1999, após apresentar suas ideias ao American Institute 

of Certified Public Accountants (AICPA) contou com a adesão de diversas empresas de 

auditoria e provedores de sistemas (softwares), como por exemplo: AICPA, Arthur Andersen, 

Deloitte & Touche, Ernst & Young, EDGAR, FRx Software Corporation, Great Plains, 

KPMG, Microsoft Corporation, PWC e The Woodburn Group. 

 As primeiras reuniões globais foram realizados no ano de 2001 em Londres, New 

Orleans e Sydney e em dezembro do mesmo ano, o XBRL 2.0 é lançado para empresas 

comerciais e industriais nos Estados Unidos, para as demonstrações financeiras (GUAIANA, 

2013). Em 2002, o Australian Prudential Regulation Authority (APRA) foi à primeira 

empresa a usar o XBRL em negócios e anunciando que o XBRL estava sendo usado para 

reformar a coleta de dados a partir de 11.000 fundos, seguradoras e bancos obrigados a 

informá-la em uma base regular" (GUAIANA, 2013). 

 Em 2005, a Securities and Exchange Commission (SEC) em um esforço para fazer as 

demonstrações financeiras legíveis por softwares, para aumentar a precisão e qualidade dos 

dados financeiros  e para reduzir o custo de relatórios financeiros, a SEC iniciou seu Programa 

de Apresentação Voluntária (VFP) para XBRL e incentivou as empresas a usarem o XBRL. 

(FARIAS, 2014). 

 O desenvolvimento do XBRL começou no Brasil no início de 2004 pelo laboratório de 

pesquisa chamado TECSI (Sistemas de Informação e Gestão da Tecnologia), na Escola de 

Economia e Contabilidade - da Universidade de São Paulo (FEA/USP). Liderada pelo 

professor Edson Luiz Riccio e grupo de trabalho de contabilidade e especialistas em XBRL. 

Atualmente, o TECSI é responsável pelo desenvolvimento da Taxonomia Brasileira XBRL 

para relatórios financeiros com apoio do Conselho Federal de Contabilidade brasileiro. 

Simultaneamente, a Jurisdição Brasileira de XBRL está sendo estruturada para 

implementação futura (TECSI-FEA/USP, 2015). 

 

2.4.2 Definindo o eXtensible Business Reporting Language (XBRL) 

 

 Para definir o XBRL e entender o seu funcionamento é necessário descrever as 
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características das linguagens de marcação que utilizam o uso de etiquetas (tags) para separação 

dos elementos e pela definição de conteúdo e propriedades. Com essa linguagem, é possível 

distinguir os dados contidos em um documento eletrônico como um simples bloco de texto e 

apontar significado, seja de formatação ou conteúdo, para cada um de seus elementos 

(SUZART, 2013). As principais linguagens de marcação estão descritas abaixo: 

 O SGML é um padrão internacional complexo para o intercâmbio de grandes documentos. 

Já o HTML é o serviço mais utilizado na Interlíquido que exibe informações no formato de 

hipertexto, através de páginas estáticas. Finalmente, o XML é um padrão menos complicado do 

que o SGML, porém com as mesmas funcionalidades, desenvolvido pelo W3C (World Wide Web 

Consortium – Consórcio da Rede de Alcance Mundial), para resolver os problemas do SGML e 

do HTML (GUAIANA, 2013). 

 O eXtensible Business Reporting Language (XBRL) é uma linguagem de marcação 

baseada em XML usada para comunicar as informações de negócios eletronicamente. Qualquer 

entidade pode usar o XBRL para codificar suas informações financeiras e não financeiras como 

demonstrações contábeis, notas explicativas, e assim por diante. Em termos simples, o XBRL é 

uma ferramenta que beneficia todos os utilizadores por proporcionar maior funcionalidade do que 

o Word, Pdf, Hyper Text Markup Language (HTML), e outros formatos de relatórios financeiros 

com base em imagens (XBRL US, 2015). Abaixo na Figura 2 se apresenta as inter-relações entre 

essas linguagens SGML, HTML, XML e XBRL. 

 

                        Figura 2 – Inter-relação entre as linguagens SGML, HTML e XML 

 

   Fonte: Traduzido e Adaptado de HOFFMAN; KURT; KORETO (1999). 
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 O XBRL é usado para codificar de modo que as informações contidas possam ser lidas 

automaticamente pelos softwares habilitados e são mais facilmente classificadas e comparadas. 

Os computadores não têm conhecimento inerente da informação financeira e não entendem a 

informação que não está totalmente definida. Tornar as informações possíveis de serem lidas 

requer dados a serem acompanhados por informações contextuais (XBRL US, 2015). As Figuras 

3 e 4 mostram a diferença entre a divulgação dos ativos circulantes no balanço em HTML e 

XBRL. Enquanto nas contas como de partes relacionadas os números são fixos no HTML; no 

XBRL, os números apresentam a descrição, referência, entre outros: 

 

 Figura 3 – Divulgação dos Ativos Circulantes da Vale S.A. em HTML 

 

  Fonte: SEC (2015). 

 

  Figura 4 – Divulgação dos Ativos Circulantes da Vale S.A. em XBRL 

 

    Fonte: SEC (2015). 
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 No caso das demonstrações contábeis, por exemplo, apesar da flexibilidade em criar uma 

tag para indicar o “ativo circulante”, esse conceito pode ter diversos significados para os diversos 

fornecedores e consumidores da informação contábil-financeira, que podem variar conforme a 

empresa, a atividade e o setor.  

 Considere o que o exemplo da Figura 5, quer dizer à um computador que as Vendas 

Líquidas foram 131.383 é inútil sem definir o que o número representa como Receita 

Operacional Líquida, a moeda em que é relatado (Reais), escala/arredondamento (milhares) e 

período de tempo abrangido (2013), bem como a identidade da empresa (Companhia ABC). 

 Esse contexto permite que o computador dê sentido ao valor 131.383. Os códigos de 

marcação utilizados em XBRL descrevem os dados financeiros em um formato que os 

computadores podem classificar, ordenar e analisar (XBRL US, 2015).  

 Na Figura 6, encontra-se um exemplo da lista de itens para a Demonstração do Resultado 

do Exercício correspondentes a figura acima na taxonomia brasileira aprovada pelo XBRL 

International em abril. O preparador deve escolher o item respectivo com o que esta reportando, 

como “Receita Operacional Líquida”, e o item da taxonomia que no caso é “Receita Líquida de 

Vendas e/ou Serviços”. Esse contexto permite que o computador dê sentido ao valor 131.383. 

Os códigos de marcação utilizados em XBRL descrevem os dados financeiros em um formato 

que os computadores podem classificar, ordenar e analisar (XBRL US, 2015). 
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Figura 5 – Exemplo de Demonstração do Resultado do Exercício 

 

  Fonte: Traduzido e adaptado de XBRL US (2015). 
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                               Figura 6 – Demonstração do Resultado do Exercício 

 

                   Fonte: XBRL International (2015). 

 

 A taxonomia XBRL contém um rótulo padrão (do inglês: standard label) para cada 

elemento na taxonomia e os atributos como tipo da informação (molíquidoária, bloco de texto), 

tipo de período (instante ou duração), balanço (débito ou crédito), entre outros (GERON; 

BITTENCOURT; RICCIO, 2013).   

 Na elaboração de uma taxonomia, também deve-se inserir as descrições do item no 

relacionamento do rótulo (do inglês: label linkbase), assim como as referências de lei e normas 

no relacionamento de referência (do inglês: reference linkbase) e se tiver fórmulas pré-

estabelecidas no relacionamento de formula (GERON; BITTENCOURT; RICCIO, 2013).  

 Para confirmar o item escolhido, o preparador verifica se a descrição e os atributos estão 

de acordo com a legislação, normas especificadas e assim escolhe, conforme demonstrado na 
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Figura 7. 

 Após escolher o item correspondente a sua demonstração ou nota explicativa na 

taxonomia, o preparador coloca em hierarquia no relacionamento de apresentação (do 

inglês:presentation linkbase). Os preparadores da taxonomia podem fornecer novos rótulos, se 

desejarem, para coincidir com as palavras usadas nas demonstrações financeiras no 

relacionamento do rótulo (do inglês: label linkbase). Depois o preparador deve parametrizar o 

cálculo da demonstração ou tabelas da nota explicativa no relacionamento de cálculo (do inglês: 

calculation linkbase) para poder efetuar validações pelo sistema que encontrarão possíveis 

inconsistências de somatórias. Para tabelas com várias colunas como a Demonstração das 

Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), a companhia deve elaborar o relacionamento de 

definição (do inglês: definition linkbase) que possuem os itens de dimensão como eixo, tabela, 

membros, linha (do inglês: dimensions) (GERON; BITTENCOURT; RICCIO, 2013).  

 Além dos itens definidos em uma taxonomia, as companhias que a utilizam podem criar 

extensões, isto é, novas etiquetas (itens) que também terão todos os atributos anteriormente 

descritos definidos. Essa possibilidade adiciona flexibilidade ao uso da linguagem. 

Posteriormente, essas extensões poderão ser incorporadas como itens dentro da própria 

taxonomia padrão se o órgão regulador que a desenvolve julgar necessário. Após realizada essas 

etapas, são inseridos os valores, as unidades, períodos, moedas, entre outros no documento de 

instância (do inglês: instance document) (GERON; BITTENCOURT; RICCIO, 2013). 

Conforme encontra-se na Figura 8 com a demonstração desses componentes. 

 Esse processo de “etiquetação” que o XBRL permite, torna possível o armazenamento, a 

manipulação, reposição e comunicação dos dados dos relatórios financeiros e empresariais. Com 

o XBRL é factível associar determinadas características que não seriam possíveis no modo 

impresso e tradicional devido a inserção de uma etiqueta digital em determinado dado, indicando 

suas características, tornando seu significado independente de sua origem, como uma planilha, 

banco de dado ou qualquer outro tipo de aplicativo, gerando assim uma integração intermodal da 

informação (IFRS FOUNDATION, 2015).  
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  Figura 7 – Item Receita de Vendas na Demonstração do Resultado do Exercício 

 

   Fonte: XBRL International (2015). 
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Figura 8 - Modelo do XBRL 

 

Fonte: Modificado e adaptado de  Hoffman e Watson (2009). 

 

 Várias vezes a comparação entre a tecnologia XBRL e a tecnologia Universal Product 

Code (UPC), mais conhecido como "código de barras" é realizada. Em termos leigos, o XBRL é 

uma linguagem de TI, e não como o código de barras que é desenvolvido especificamente para o 

gerenciamento de informações financeiras. Como o código de barras, o XBRL é uma forma de 

padronização que traz a eficiência significativa no processo. Assim como as descrições do 

produto padronizado pelo código de barras possibilitam maior agilidade na gestão de estoques, 

processamento aprimorado e redução dos custos globais de gestão de inventário. O XBRL 

permite maior agilidade no gerenciamento das informações empresariais, a velocidade de acesso 

e análise das informações (VALENTILÍQUIDOTI; REA, 2013). Segue uma ilustração na Figura 

9 abaixo:
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  Figura 9 - Trecho da divulgação do balanço patrimonial e etiqueta do XBRL 

  Fonte: Traduzido e adaptado de FASB (2015). 
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 Para demonstrar melhor como as etiquetas de XBRL funcionam, segue abaixo na Figura 

10 um exemplo das contas divulgadas no Balanço Patrimonial, etiquetadas no XBRL. Do lado 

esquerdo um trecho da divulgação do balanço patrimonial de uma empresa típica que utiliza o 

padrão contábil brasileiro e do lado direito sua respectiva etiqueta da conta  “Caixa” em XBRL. 

 

      Figura 10 - Trecho da divulgação do balanço patrimonial e etiqueta do XBRL 

 

    Fonte: Adaptado e traduzido de IFRS Foundation, 2015. 

 

 Os ativos circulantes da empresa estão listados como seis itens de linha como aparecem 

na divulgação, começando por ativos, ativo circulante, caixa, entre outros, e terminando com 

total do ativo circulante no lado esquerdo. Já do lado direito, está ilustrado a mesma informação 

só que a formatação foi removida para mostrar a etiqueta com o código escondido por trás do 

relatório legível por softwares em XBRL. Um exemplo do item de linha da divulgação Caixa e 

a etiqueta XBRL correspondente foi destacada (IFRS FOUNDATION, 2015). 

 A informação etiquetada pelo XBRL possui atributos que podem ser entendidos pelo 

computador. Esse processo, em XML, é obtido pelos sinais < > e </>, em que o primeiro indica 

a abertura do processo de etiquetagem e o último seu fechamento. Por exemplo, <Caixa> 28.700 

</Caixa> significa que o computador entenderá que, em um determinado momento, a conta 

patrimonial de ativo, com natureza devedora, cuja terminologia é Caixa, possui um saldo de 

28.700 em uma determinada unidade molíquidoária especificada. Ou seja, o valor 28.700 foi 

etiquetado pelo elemento “Caixa”, da mesma forma, deve-se fazer esse processo para as notas 

explicativas (IFRS FOUNDATION, 2015). 

 

2.5 ANATOMIA DE UM ELEMENTO EM XBRL 

 

 Na Figura 11 encontra-se um exemplo de um elemento da taxonomia XBRL com os 

atributos básicos que fornecem as características definidoras de um elemento autônomo 
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independente (XBRL US, 2015). 

 

       Figura 11 - Mostra os atributos de um elemento 

 

 

Fonte:  Traduzido e  adaptado de XBRL US (2015). 

 

 Abaixo encontra-se a descrição de cada atributo de cada item de XBRL: 

 

2.5.1 Rótulo  

 

 O XBRL dá aos preparadores à capacidade de criar rótulos (em inglês: Label) que eles 

precisam para especificar as etiquetas que são usadas em lugares diferentes das 

demonstrações financeiras e notas explicativas. Cada etiqueta fornece uma descrição sucinta 

do elemento, semelhante a uma legenda do item de linha em uma demonstração financeira. 

A Taxonomia XBRL contém um rótulo para cada elemento na taxonomia. Os rótulos podem 

ser em diversos idiomas. Na extensão, os preparadores podem proporcionar novas etiquetas 
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para combinar com as palavras utilizadas nas demonstrações financeiras (XBRL US, 2015).  

 Um elemento pode utilizar rótulos diferentes dentro de um único conjunto de 

demonstrações financeiras, como:  

 Contas a receber: no balanço pode ser chamado de “Total do contas a receber” e nas 

notas explicativas “Contas a Receber” onde a análise detalhada é fornecida. 

 Ações em tesouraria: É convencionalmente apresentado como um número negativo 

no balanço, mas a mesma quantidade pode ser apresentado como um número positivo 

em uma nota explicativa de “Patrimônio”. 

 Roll-forward: a atividade durante o período que concilia o início e o fim saldo de um 

ativo, passivo ou item de capital próprio. O mesmo conceito financeiro aparece tanto 

no período inicial quanto no final com os mesmos tipos de atributos.  

 

2.5.2 Nome (Name) 

 

 O nome do elemento identifica exclusivamente um elemento em XBRL, como um 

número de identificação do veículo (VIN) identifica de forma única um automóvel específico 

e fornece a base para a comparabilidade entre os diferentes documentos de instância. O nome 

do elemento é derivado do rótulo padrão de um elemento na taxonomia, simplesmente por 

uma questão de convenção (XBRL US, 2015).  

 Os nomes dos elementos são apenas uma seqüência de caracteres usados para 

identificar exclusivamente um elemento, não devem ser de descrição. Há uma relação fixa 

entre a etiqueta padrão com o rótulo "Contas a receber, Circulante" e o nome do elemento 

“ContasAReceberCirculante” na taxonomia. O nome do elemento não deve ser usado para 

determinar se o elemento é apropriado para representar um conceito financeiro. Uma extensão 

não pode mudar o nome de um elemento que existe na taxonomia. Ter um identificador único 

e imutável facilita a comparação do mesmo elemento usado em diferentes documentos da 

instância. Mesmo se os documentos possuam extensões que dão rótulos diferentes para o 

mesmo elemento (XBRL US, 2015). 

 

2.5.3 Descrição (Documentation) 

 

 A descrição do elemento identifica as características únicas e o significado do conceito 

de informação financeira que o elemento representa. Os principais objetivos da descrição do 

elemento são permitir aos preparadores que decidam se ele representa adequadamente o 

conceito financeiro divulgado nas demonstrações financeiras e distinguir esse elemento de 
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outros elementos semelhantes (XBRL US, 2015).  

 Ao decidir se um elemento é o mais adequado para o conceito em particular nas 

demonstrações financeiras, a descrição é a peça mais importante que os preparadores da 

informação devem considerar, mas não deve ser a única. Uma extensão não deve, e na maioria 

dos softwares habilitados para XBRL, não pode alterar a descrição de um elemento que existe 

na taxonomia (XBRL US, 2015).  

 

2.5.4 Abstrato (Abstract) - Títulos ou Cabeçalhos 

 

 Os elementos “Abstracts” (títulos ou cabeçalhos) não podem ser usados para marcar 

os dados no documento de instância. Seu objetivo é ser o agrupador de outros elementos, para 

dar ordem na apresentação da taxonomia. Na taxonomia, os rótulos dos elementos abstratos 

são acrescentados a notação [Abstract]. O atributo “Abstract” pode ser definido como 

verdadeiro ou falso (XBRL US, 2015).  

 

2.5.5 Tipo de dados (Data Type) 

 

 O tipo de dados define o dado esperado para um elemento. No Quadro 2 estão os tipos, 

como o "molíquidoário" correspondente ao valor de R$ 20.152 de “Estoques” (XBRL US, 

2015): 
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Quadro 2 - Tipos de dados que ocorrem mais frequentemente no XBRL 

Tipo Descrição  

Molíquidoário (Molíquidoary) Este tipo de dados é usado para conceitos financeiros expressos em unidades 

molíquidoárias. (Nota: A moeda específica é especificada separadamente para 

cada fato em cada documento de instância.)  

Ações  Este tipo é usado para conceitos contábeis expressos como um número de 

ações (ordinárias ou preferenciais) ou unidades de interesse.  

Por Ação  Este tipo de dados é usado para conceitos financeiros expressos por ação.  

Bloco de Texto (Text block) Um bloco de texto é usado para marcar uma seção de divulgação e narrativa, 

ou tabelas completas. Ele mantém todo o texto e números em conjunto a fim 

de manter a integridade da explicação. Os blocos de texto podem conter 

espaços extras para recuo, parágrafos e quebras de linha, mas não confiam no 

software dos usuários para utilizá-lo para exibição. Os blocos de texto nunca, 

sob quaisquer circunstâncias preservam os layouts de coluna, quebras de 

página, linhas, tipo de letra, cores ou gráficos. Uma narrativa ou tabela 

marcada como um bloco de texto só pode ser lida pelo software como um 

todo. Por isso, muitas vezes é desejável marcar individualmente os fatos 

significativos dentro do bloco de texto.  

Texto (String) Este tipo de dados é utilizado para os elementos de texto formatado como 

palavras ou frases individuais e podem ser misturadas com números.  

Data do texto (Date String ) Este tipo de dados é utilizado quando o formato da data não esta em 

conformidade com um dos tipos de dados do formato fixo ou é uma gama de 

datas.  

Duração (Duration)  

 

Este tipo de dados é usado para expressar um período de tempo, tal como três 

meses ou um trimestre, quando o formato utilizado para expressar o período é 

flexível.  

Período do texto (Period String) Este tipo de dados é usado quando um período tem início específico e as datas 

finais, mas o formato para as datas é flexível, como quando se é uma gama de 

possíveis períodos.  

Decimal  Este tipo de dados é usado para representar números não-decimais de moeda, 

como um número de funcionários ou quando não há um número específico, 

raramente utilizado como "volume" ou "boe" (barris de óleo).  

Puro (Pure) Este tipo de dados representa números que são uma proporção de unidade de 

medida para a mesma unidade (por exemplo, dólares, dividido por dólares é 

um número puro).  

Por cento  Este tipo de dados é utilizado para números puros convencionalmente 

apresentados como percentagens. É sempre uma proporção decimal (tais como 

"0,97"), não em centésimos (tais como "97%").  

URL  Este tipo de dados é utilizado para os elementos que irão conter um Universal 

Resource Locator (URL). Um dos exemplos mais comuns de uma URL é um 

endereço de web como (www.xbrl.us).  

Data / Hora  Este tipo de dados é utilizado para um fato que é expresso como data, hora, ou 

uma combinação de data e hora. As datas devem ser expressas no formato 

AAAA-MM-DD; vezes no formato AAAA-MM-DD:HH:mm:ss.  

Ano / Mês  Este tipo de dados é usado para expressar um ano e mês no formato AAAA-

MM.  

Ano  Este tipo de dados é usado para expressar um ano no formato AAAA.  

Fonte: Traduzido e adaptado de XBRL US (2015). 

 

2.5.6 Tipo de balanço (Balance Type)  

 

 O tipo de balanço indica quando um elemento molíquidoário tem um saldo contábil 
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esperado, ou seja, de débito ou  crédito. Os atributos de balanço são essenciais para permitir 

que os programas interpretem os fatos no documento de instância de forma consistente, e 

particularmente o significado dos números positivos e negativos. A maioria dos elementos 

molíquidoários têm tipos de balanço como o "Total de Caixa e Equivalentes de Caixa" que 

tem o tipo de balanço de débito (XBRL US, 2015).  

 Na taxonomia o tipo de balanço é definido a partir da perspectiva da demonstração dos 

resultados e balanço patrimonial. Essas perspectivas podem ser inconsistentes com a 

apresentação do elemento nas outras demonstrações. Não se deve criar um novo elemento se 

um elemento na taxonomia é consistente com o conceito financeiro relatado em todos os 

aspectos, exceto o tipo de balanço (XBRL US, 2015). 

 

2.5.7 Tipo de período (Period Type) 

 

 O atributo tipo do período pode ser "imediato/instante" ou de "duração” (em inglês: 

instant ou duration)". Um elemento com um tipo de período de "imediato" identifica os 

elementos cujos valores só são mensuráveis em um ponto no tempo, tais como ativos, 

passivos, ações em circulação. Já um elemento de "duração" é utilizado para todos os outros 

elementos, incluindo os textos e blocos de texto (em inglês: strings e text blocks) (XBRL US, 

2015).  

 

2.5.8 Grupo de Substituição (Substitution Group) 

 

 O atributo grupo de substituição será sempre um "item" a menos que os preparadores 

precisam criar em uma nova tabela ou eixo. O grupo de substituição indica se o elemento é 

um "produto" ordinário ou é um elemento especial que define uma tabela (XBRL US, 2015). 

 

2.5.9 Referência da Autoridade (Authoritative Reference) 

 

 As referências oficiais são usadas para fornecer informações adicionais sobre um 

elemento e ajudam a distinguir um elemento de outro.  Elas são apenas citações, que indicam 

o editor, nome, número da fonte, artigo relevante, capítulo, parágrafo, subparágrafo da fonte 

e não o texto da própria referência. A taxonomia não inclui todas as referências oficiais para 

um determinado elemento. Normalmente, ela contém uma ou duas referências consideradas 

mais úteis para ajudar os preparadores determinarem o elemento mais apropriado para 

representar um conceito dos relatórios financeiros. Elas são tipicamente requisitos de 
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divulgação associadas ao conceito financeiro e não a orientação de reconhecimento ou 

mensuração para esse conceito (XBRL US, 2015). 

 A existência de uma referência da autoridade não indica que o elemento é um requisito 

de divulgação para a empresa, para que os preparadores não devam usar as referências oficiais 

como um guia ou lista de verificação para o padrão contábil ou apresentação de relatórios e 

requisitos de divulgação obrigatórios (XBRL US, 2015). As fontes de referencias mais 

utilizadas: (a) as Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ; (b) as Resoluções 

do Conselho Federal de Contabilidade (CFC); (c) as Normas Brasileiras de Contabilidade 

Técnicas - Gerais (NBC TG); (d) as Normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 

e (e) a Lei nº 6.404/76 das Sociedades por Ações. 

 

2.6 FATORES DE APLICAÇÃO DO XBRL NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS 
 

 Os três principais fatores de aplicação do reporte das demonstrações financeiras em 

XBRL são: 

(a) ambiente da informação financeira: deve analisar especificamente se as normas 

de contabilidade do país são baseadas em regras (US GAAP) ou em princípios (IFRS), 

além dos modelos das demonstrações financeiras exigidas pelos reguladores. 

(b) desenvolvimento da taxonomia: um conjunto de normas de contabilidade baseados 

em regras leva à definição de um esquema de taxonomia que inclui uma lista dos itens 

de contabilidade estritamente exigida por essas normas. Por outro lado, uma taxonomia 

baseada em princípios, será constituída por uma lista de itens como base de acordo com 

as orientações fornecidas pelas referidas normas, juntamente com um conjunto de 

elementos adicionais que se referem às práticas comuns que não são diretamente 

exigidos pelas normas (VALENTILÍQUIDOTI; REA, 2013); e  

(c) modelo de implementação: tipo de aplicação da taxonomia adotada pelo órgão 

regulador. Uma solução pode ser a aplicação da taxonomia sem a possibilidade de 

criação de extensões personalizadas. Outra solução pode ser a aplicação da taxonomia 

com pelo menos uma estrutura de base, para que a criação de extensões personalizadas 

seja permitida ou exigida pelas autoridades reguladoras. A primeira solução visa 

padronizar o conteúdo das demonstrações financeiras, enquanto a segunda visa 

uniformizar as informações específicas da empresa (VALENTILÍQUIDOTI; REA, 

2013).  
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2.7 DETALHAMENTO DAS NOTA EXPLICATIVAS EM XBRL NA SEC 

 

 Nos Estados Unidos, as companhias que reportam no padrão contábil US GAAP à 

Securities Exchange Comission (SEC), devem apresentar seus relatórios anuais e trimestrais 

em XBRL segundo a Regra 405 do Regulamento ST. Esta regra obriga as empresas a fornecer 

suas demonstrações financeiras no formato XBRL tanto na submissão de arquivos à SEC quanto 

na disponibilização em seus sites corporativos, além da divulgação no tradicional formato de 

arquivamento eletrônico de ASCII ou HTML (SEC, 2015). 

 No primeiro ano de arquivamento, é exigido do preparador a etiquetagem em XBRL para 

as informações de registro (do inglês: Document and Entity Information – DEI), demonstrações 

financeiras completas, dados entre parênteses (do inglês: parentethical) nas demonstrações, 

calendários e notas explicativas como blocos de textos, caracterizando os níveis 1, 2, 3, e 4 

correspondentes a cada etapa desenvolvida (SEC, 2015). 

 Nivel 1: Bloco de texto das notas explicativas: só copiadas e colodas em HTML dentro do 

XBRL, conforme representa a Figura 12. 

 No segundo ano de arquivamento em XBRL, a SEC  com base na Regra 405 do 

Regulamento ST exigiu como requisito  a marcação dos níveis 2, 3, e 4 do detalhamento das notas 

explicativas (SEC, 2015), conforme abaixo descrito: 

 Nível 2: cada política contabil significativa nas notas devem ser marcadas como um único 

bloco de texto.  

 Nível 3: cada tabela dentro de cada nota deve ser marcada como um bloco separado de 

texto.  

 Nível 4: dentro de cada nota e calendário, cada montante (ou seja, valor molíquidoário, 

porcentagem e número) devem ser etiquetados separadamente. Valores em calendários 

também exigem o Nível 4 de marcação. Calendários enumerados no artigo 12.º do 

Regulamento S-X. 

 Conforme representa a Figura 13 encontra-se a obrigatoriedade do 2º ano em XBRL na 

SEC. 
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Figura 12 – Obrigatoriedade do 1° ano de arquivamento 

 

  Fonte: Securities and Exchange Commission - SEC (2015). 
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Figura 13 – Complementando os  itens do 1° ano (obrigatoriedade do 2° ano) 

 

  Fonte: Securities and Exchange Commission - SEC (2015). 
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 Uma nota simples de Ativo Imobilizado no segundo ano de arquivamento deve ter: 

 Nível 1 de marcação de uma nota inteira como um bloco de texto (HTML) o item é 

chamado em inglês de text block;   

 Nível 2 de marcação que é cada política contábil significativa devem ser marcadas como 

um único bloco de texto (HTML) o item é chamado em inglês de policy text block; 

 Nível 3 de marcação de cada tabela dentro de cada nota que devem ser marcadas como 

um bloco separado de texto (HTML) o item é chamado em inglês de  text block; 

 Nível 4 de marcação que é dentro de cada nota e calendário, cada montante (ou seja, valor 

molíquidoário, porcentagem e número) devem ser etiquetados separadamente, sendo que 

a tabela é detalhada em cada item de XBRL, os itens são nomeados em inglês de 

molíquidoary, member, percentage  e outros. 

 Neste contexto, este trabalho visa construir o conjunto de itens para o detalhamento das 

notas explicativas na taxonomia brasileira referente ao detalhamento das notas (em inglês: Detail 

Tagging) para companhias que divulgam na Comissão de Valores Molíquidoários (CVM).  

 

2.8 TAXONOMIA IFRS 

 

 A Taxonomia IFRS é um sistema de descrição e classificação de conceitos baseados 

nas normas IFRS. A equipe de XBRL do IFRS Foundation é a unidade responsável pelo 

desenvolvimento dessa taxonomia. A missão é criar e fornecer uma estrutura conceitual para 

a aplicação coerente das IFRS. O IFRS Foundation visa proporcionar um conteúdo que permite 

as entidades marcarem as divulgações dentro de uma versão eletrônica das demonstrações 

financeiras em IFRS. Ao desenvolver a Taxonomia IFRS, o Internacional Accounting 

Standards Board (IASB) pode garantir que a taxonomia usada para marcar as demonstrações 

financeiras em IFRS é uma representação exata das IFRS (IFRS FOUNDATION, 2015). 

Abaixo, na Figura 14, encontra-se a estrutura de governança de XBRL do IFRS Foundation 

para o desenvolvimento da Taxonomia IFRS: 
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       Figura 14 – Governança de XBRL no IFRS Foundation 

 

       Fonte: IFRS Foundation (2015). 

 

 O processo de elaboração da taxonomia IFRS é o seguinte: (1) planejamento e análise, (2) 

avaliação da tecnologia, (2b) aplicação das normas e respectiva legislação, (3) construção da 

taxonomia, (4) revisão, (5) publicação e manutenção (IFRS FOUNDATION, 2015).  

 A primeira fase é de planejamento e análise (1), que tem como resultado uma linha do 

tempo documentando todos os resultados relacionados com o processo, incluindo marcos para 

o desenvolvimento ou a atualização da taxonomia (IFRS FOUNDATION, 2015). 

 A segunda fase é composta pelas etapas de avaliação da tecnologia (2a) e aplicação das 

normas e legislação (2b). Elas devem ocorrer simultaneamente, após a fase de planejamento 

e análise. Reiterações das etapas sequenciais são possíveis e, em particular, o taxadback pode 

ser considerado entre a construção da taxonomia (3) e a revisão da taxonomia (4) (IFRS 

FOUNDATION, 2015).  

 O resultado da fase de construção da taxonomia (3) é um conjunto de arquivos XBRL 

testados que constituem a taxonomia. Normalmente, a fase de construção da taxonomia 

começa com a versão final anual da publicação da taxonomia anterior, a menos que o ciclo 

requeira o desenvolvimento de uma nova taxonomia (IFRS FOUNDATION, 2015). 

 A revisão da taxonomia (4) ocorre após a construção da taxonomia quando são 

elaboradas as validações no sistema. A revisão deve ser realizada depois dos arquivos serem 

colocados em audiência pública, no qual deve avaliar a qualidade e usabilidade da taxonomia 

tanto na perspectiva do relatório financeiro (conteúdo) quanto da tecnologia (arquitetura). A 

fase de publicação da taxonomia e de manutenção (5) é a última etapa do processo.  

 A partir de 2010, o IFRS Foundation começou a publicar as atualizações da Taxonomia 
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IFRS após a publicação das novas IFRS pelo IASB. Estas atualizações são conhecidas como 

versões interinas da Taxonomia IFRS. Elas contêm os itens adicionais da taxonomia que 

refletem as novas normas IFRSs ou as melhorias que não estão incluídas dentro da taxonomia 

e, portanto, são complementares a estrutura da Taxonomia IFRS (IFRS FOUNDATION, 

2015).  

 Ao publicar versões interinas, o IFRS Foudation visa apoiar a adoção antecipada das 

IFRSs, fornecendo itens de taxonomia para novas normas IFRS. Essa atualização elimina a 

necessidade das entidades criarem seus próprios itens de taxonomia e facilita a adoção precoce 

das IFRS (IFRS FOUNDATION, 2015).  

 O desenvolvimento da taxonomia inicia-se em novembro, passa pelo time de revisão 

de qualidade, que realiza mais desenvolvimentos na taxonomia, A taxonomia é exposta para 

comentários públicos. Depois o processo é guiado pelas seguintes considerações gerais:  

(a) Linha do tempo: o desenvolvimento da Taxonomia está alinhado com a entrega do 

calendário do IASB. Este requisito é amplamente abordado por alinhar o ciclo de 

desenvolvimento da Taxonomia com o ciclo de publicação das normas IFRSs.  

(b) Coerência com as IFRSs: reflete e é coerente com as normas IFRSs. 

(c) Disponibilidade: todos os arquivos e materiais relacionados devem estar 

disponíveis gratuitamente (IFRS FOUNDATION, 2015). 

 Os usuários das demonstrações financeiras incluem investidores atuais e potenciais, 

empregados, credores, fornecedores e outros credores comerciais, clientes, governos e suas 

agências e o público. Eles utilizam as demonstrações financeiras, a fim de satisfazer algumas 

das suas diferentes necessidades de informação (IFRS FOUNDATION, 2015).  

 Essa taxonomia é uma estrutura aberta, o que significa que foi desenvolvida para 

permitir que as empresas podem adequá-las às suas necessidades específicas, adicionando suas 

próprias tags (extensões). A Taxonomia IFRS é divulgada uma vez por ano para incorporar as 

novas normas IFRS, assim como as melhorias das normas IFRSs existentes e mudanças na 

tecnologia XBRL (IFRS FOUNDATION, 2015). 

 A Taxonomia IFRS, descreve e classifica os elementos que representam conceitos de 

relatórios com padrão contábil IFRS, incluindo as Normas Internacionais de Contabilidade 

(IAS), interpretações e as normas IFRS para as pequenas e médias empresas (PMEs), emitidas 

pelo IASB (IFRS FOUNDATION, 2015). Segue, na Figura 15, o ciclo anual de 

desenvolvimento da Taxonomia IFRS. 
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            Figura 15 – Ciclo anual de desenvolvimento da Taxonomia IFRS 

 

              Fonte: IFRS Foundation, 2015. 
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3 MÉTODO UTILIZADO  
 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 A natureza dessa pesquisa é aplicada visando gerar conhecimentos para 

aproveitamento prático dirigidos à solução de problemas específicos, que neste trabalho 

é o desenho do modelo da taxonomia das notas explicativas em XBRL para ser adotada 

pelo Conselho Federal de Contabilidade no Brasil (CFC) para a utilização pelas 

companhias abertas (VERGARA, 2000).  

 Do ponto de vista da forma, essa pesquisa é qualitativa, pois considera que há um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode 

ser traduzido em números. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados, no 

qual o pesquisador é o instrumento-chave. Não requer o uso de métodos e técnicas 

estatísticas. O pesquisador analisa seus dados indutivamente, lidando com os significados 

das experiências individuais construídos histórica ou socialmente, para então construir 

conhecimento (VERGARA, 2000).  

 Quanto aos fins, esta pesquisa é intervencionista, pois tem como principal objetivo 

interferir na realidade estudada, para modificá-la. Não se satisfaz, portanto, em apenas 

explicar, tem o compromisso de não somente propor resoluções de problemas, mas 

também de resolvê-los efetiva e participativamente (VERGARA, 2000). 

 Seu objetivo é juntar teoria e prática, com a possibilidade de estudar o objeto na 

prática e identificar razões de como e por que determinadas técnicas são utilizadas, 

sempre com o propósito de gerar contribuições teóricas relevantes. O aspecto mais 

importante que a diferencia das outras pesquisas é a construção de um experimento de 

campo, dando ao pesquisador a oportunidade de coletar material que não estaria acessível 

por meio dos métodos tradicionais de pesquisa (OYADOMARI; SILVA; MENDONÇA 

LÍQUIDOO; RICCIO, 2014). 

 Outra diferença é que não se trata da construção de teoria baseado em dados, mas 

com base na ação. O uso desta abordagem pode contribuir para mitigar a visão de que 

pesquisadores de contabilidade não são considerados parceiros no desenvolvimento de 

práticas contábeis, já que com os estudos intervencionistas, os pesquisadores, junto com 

os práticos, podem gerar novos conhecimentos sobre práticas e teorias (OYADOMARI; 

SILVA; MENDONÇA LÍQUIDOO; RICCIO, 2014). 
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 Os seguintes procedimentos para se realizar uma pesquisa intervencionista são 

sugeridos: (1) selecionar e fazer uso dos dados observáveis; (2) interpretar e julgar as 

observações, as quais requerem conceituação e teoria; (3) planejar e executar ações 

adequadas e (4) planejar, coletar, analisar e interpretar os dados para examinar os 

resultados das ações. O erro mais comum desse tipo de pesquisa é o de não mencionar o 

processo passo a passo de como se chegou a determinadas conclusões. As etapas gerais 

deste tipo de pesquisa envolvem um diagnóstico inicial; o planejamento da ação; a 

implantação e a análise dos resultados (OYADOMARI; SILVA; MENDONÇA 

LÍQUIDOO; RICCIO, 2014).  

 O pesquisador que utiliza essa abordagem tem como propósito gerar 

conhecimento prático que seja útil para as pessoas conduzirem suas vidas 

cotidianamente, e mais que isso, não somente novos conhecimentos práticos, mas, 

também, novas habilidades para gerar conhecimento. O foco é gerar teoria prática para 

resolver a pergunta fundamental de como melhorar o trabalho. Os dois objetivos dessa 

abordagem são avançar o conhecimento em seu campo e ajudar a melhorar o sistema 

estudado (OYADOMARI; SILVA; MENDONÇA LÍQUIDOO; RICCIO, 2014). 

 Quanto aos meios de investigação, foram realizadas as seguintes pesquisas de 

acordo com Vergana, 2000: 

a) Pesquisa Bibliográfica de materiais já publicados em livros, revistas, jornais, 

meios eletrônicos acessíveis ao público em geral sobre o XBRL; 

b) Pesquisa Documental elaborada a partir de documentos arquivados em locais 

públicos ou privados, com pessoas, registro, anais, diários, cartas, comunicações 

informais, entre outros. As fontes de dados ainda não tratados analiticamente ou 

reelaboradas por outros autores, foram divididas em fontes de primeira mão 

(conservadas em arquivos pessoais) e de segunda mão (relatórios empresariais 

ou de pesquisa de dados estatísticos), que devem ser representativos e 

corretamente interpretados pelo pesquisador, e 

c) Pesquisa-Ação que é um tipo particular de pesquisa participante que supõe 

intervenção participativa na realidade social. Há um envolvimento participativo 

e cooperativo do pesquisador com os pesquisados, e a situação investigada 

normalmente corresponde a uma ação ou resolução de um problema coletivo, e 

o pesquisador age sobre a realidade pesquisada.  
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 A seguir, encontram-se descritas as etapas e as descrições do trabalho realizado: 

 

3.1.1 Primeira Etapa: Comparação da Taxonomia IFRS com os Pronunciamentos 

Contábeis (CPC’s) 

 

 Na primeira etapa, os itens das notas explicativas da taxonomia IFRS foram 

comparados com os Pronunciamentos Contábeis (CPC’s) e com a legislação vigente. No 

tratamento dos dados, foi realizada análise do conteúdo. Em cada nota explicativa, foram 

feitas comparações entre os itens existentes com os itens coincidentes entre os dois 

formatos, e comparações entre os itens que somente existem na taxonomia IFRS e os 

itens que apenas existem nas notas explicativas brasileiras. O objetivo dessa comparação 

foi verificar a aderência do formato das notas explicativas brasileiras, com o 

detalhamento das notas da taxonomia IFRS. 

 A análise da taxonomia IFRS ocorreu naturalmente uma vez que parte das notas 

explicativas nessa taxonomia não o tem na brasileira, e, portanto, foi utilizado somente 

como modelo existente. Fisicamente, a taxonomia é composta por um conjunto de 

arquivos eletrônicos em XML e XSD que podem ser de difícil compreensão sem a 

utilização de software, especialmente para aqueles que não estão familiarizados com essa 

tecnologia (IFRS FOUNDATION, 2015).  

 A fim de facilitar a compreensão dessa estrutura, este trabalho baseou-se na lista 

criada pelo IFRS Foundation que possui formato hierárquico com o visual simplificado, 

no qual se encontra cada elemento com seu respectivo tipo de item e referência na norma. 

Esta lista não requer conhecimento específico de XBRL, pois apresenta a estrutura da 

taxonomia hierarquicamente com os tipos dos elementos como texto valores 

molíquidoários, entre outros, e as normas que se relacionam como IFRS e IAS (IFRS 

FOUNDATION, 2015).  

 No resultado desse trabalho encontra-se a estrutura proposta da Taxonomia BR 

GAAP das notas explicativas com base nesse formato simplificado, para facilitar o 

entendimento do usuário da informação que será principalmente de contadores. Abaixo 

encontra-se a Figura 16 que explica esse formato simplificado da Taxonomia IFRS que 

consta no IFRS Taxonomy Illustrated: 
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  Figura 16 – Explicação de leitura das etiquetas propostas na taxonomia 

 

   Fonte: IFRS Foundation (2015). 

 

 Para consulta de toda a taxonomia IFRS foi utilizado o documento chamado IFRS 

Taxonomy Illustrated que possui a taxonomia IFRS de 2015 por norma. 

 

3.1.2 Segunda Etapa: Itens não encontrados na taxonomia IFRS que estão nos 

Pronunciamentos Contábeis (CPC’s) 

 

 Na segunda etapa foram verificados os itens que não foram encontrados na 

taxonomia IFRS e fazem parte dos Pronunciamentos Contábeis (CPC’s). Esses itens 

foram elaborados pelas diretrizes das normas do próprio Comitê de Pronunciamento 

Contábeis (CPC) e aqueles que não forem encontrados foram elaborados pelos itens 

divulgados nas notas explicativas de companhias brasileiras na Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) devido às especificidades do mercado brasileiro. Os itens não 

encontrados nas notas explicativas divulgadas na CVM foram encontrados através da 

análise dos itens da taxonomia US GAAP. 

 

3.1.3 Terceira Etapa: Elaboração e classificação da lista dos itens para as notas 

explicativas 

 

 Essa fase é o resultado do comparativo da taxonomia IFRS com os 

Pronunciamentos Contábeis (CPC’s) em conformidade com a legislação, com os itens 

que não foram encontrados na taxonomia IFRS e foram elaborados segundo: (a) as 

diretrizes das normas do próprio Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC); (b) 

análise dos itens da taxonomia US GAAP, e (c) itens divulgados nas notas explicativas 

de companhias brasileiras na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os itens da lista 
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de etiquetas das notas explicativas estão alinhados conforme seu nível, ou seja, a 

hierarquia em relação ao item superior. As etiquetas das notas explicativas foram 

classificadas em: 

a) Itens obrigatórios: localizados na parte de divulgação obrigatória nas Normas 

de Contabilidade Brasileira, Comitê de Pronunciamento Contábil (CPC) e 

International Financial Reporting Standards (IFRS). 

b) Itens da prática comum: encontrados das tabelas e textos das notas explicativas 

divulgadas por companhias brasileiras na CVM e reportes em IFRS. 

c) Itens de exemplo: baseados nos exemplos das normas do Comitê de 

Pronunciamento Contábeis (CPC’s) e IFRS´s. 

 

3.1.4 Quarta Etapa: Elaboração da lista final dos itens das notas explicativas de 

acordo com as CPC´s, IFRS´s, NBC TG’s e Resoluções do CFC 

 

 Essa fase é a elaboração da lista dos itens das notas explicativas da taxonomia em 

XBRL de companhias abertas vinculadas com os CPC´s, IFRS´s, NBC TG´s e 

respectivas resoluções. Futuramente, nas referências de cada item nos arquivos em 

XBRL, devem ter como referência a Lei nº 6.404/76 e demais alterações, Deliberações 

CVM e Resoluções CFC.  
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4 CONTRIBUIÇÕES PARA A PRÁTICA 

 

 Nesse capítulo é apresentado a estrutura proposta da Taxonomia BR GAAP do 

conjunto das notas explicativas selecionado nesse trabalho, com base no formato 

simplificado do IFRS Taxonomy Illustrated de modo a facilitar o entendimento do 

usuário da informação (IFRS FOUNDATION, 2015).  

 Esse trabalho comparou a taxonomia IFRS com o formato das notas explicativas 

brasileiras exigido pela CVM, de acordo com o sistema Empresas.líquido administrado 

pela BM&F Bovespa. 

 O resultado final desse trabalho é uma lista de itens para as notas explicativas que 

constituirão a taxonomia brasileira em XBRL para companhias aberta. Na primeira 

coluna estão os itens que podem ser escolhidos e ordenados de maneira hierárquica. Os 

títulos da coluna representam a norma IFRS, IAS ou a interpretação que na taxonomia 

BR GAAP são os CPC’s correspondentes. Cada título da coluna é precedido por um 

número de seis dígitos entre colchetes, que tem um valor entre [100000] e [999999]. Estes 

números são inseridos apenas para ordenar os títulos e não estão relacionados com as 

normas IFRS. As linhas abaixo dos títulos representam os elementos pertencentes a este 

componente. A segunda coluna é referente ao tipo do item da etiqueta (IFRS 

FOUNDATION, 2015). Eles podem ter diversas especificações, como: 

• bloco de texto - denota que o formato da divulgação é um bloco de texto. 

• texto - denota que o formato de divulgação é texto. 

• aaaa-mm-dd - denota que o formato de divulgação é uma data. 

• X - indica que o formato de divulgação é um valor molíquidoário. 

• (X) - indica que o formato de divulgação é um valor molíquidoário 

negativo. 

• X.XX - denota que o formato de divulgação é um valor decimal. 

• ações - denota que o formato de divulgação é um número de ações. 

• ____ - indica que o formato de divulgação, é a soma total das linhas 

anteriores. 

• tabela - indica o início de uma divulgação bidimensional. 

• eixo - indica um eixo de uma divulgação bidimensional. 

• membro - denota um membro em um eixo. 

• Os itens de linha - indica o início de uma série de divulgações para uma 
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tabela. 

• A coluna em branco indica que a divulgação não é necessária.  

 Em relação ao período e balanço dos itens molíquidoários, as especificações 

podem ser: 

• instante ou duração - indica que a divulgação representa um instante 

(como itens do balanço patrimonial) ou um período de duração (como 

itens de outras demonstrações). 

• crédito ou débito - denota o balanço "natural" da divulgação. 

 A terceira coluna é a referência na norma CPC correspondente no 

parágrafo/capítulo de uma determinada divulgação, em conjunto com a natureza da 

referência que pode ser as seguintes: 

• divulgação - denota uma exigência de divulgação da norma CPC/IFRS. 

• prática comum - denota uma referência comum da prática do mercado. 

• exemplo - denota um exemplo da norma CPC/IFRS. 

 De acordo com a metodologia a estrutura proposta da Taxonomia BR GAAP do 

conjunto de itens das notas explicativas encontram-se demonstrados em três blocos 

expostos a seguir:  

a) Da comparação da taxonomia IFRS com os Pronunciamentos Contábeis (CPC’s), 

originaram-se os Quadros de nºs  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 

19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29, 30, 31, 32, 33 e 34,  disponíveis no item 

APÊNDICE. 

b)  Os baseados no CPC 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, retiradas 

apenas as informações para as notas explicativas, uma vez que os itens das 

Demonstrações Contábeis já foram abordados na taxonomia aprovada em 03 de 

abril de 2015 e encontram-se demonstrados nos Quadros de nºs 35, 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46, disponíveis no item APÊNDICE. 

c)  O conjuto dos itens não encontrados na taxonomia IFRS porém existem nos 

Pronunciamentos Contábeis (CPC’s). Eles foram elaborados pelas diretrizes das 

normas do próprio Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC). Aqueles não 

encontrados nas diretrizes das normas do CPC´s foram elaborados pelos itens 

divulgados nas notas explicativas de companhias brasileiras na Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM) devido às especificidades do mercado brasileiro. Os 
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itens não encontrados nas notas explicativas divulgadas na CVM foram 

elaborados através da análise dos itens da taxonomia US GAAP. Encontram-se 

demostrados nos Quadros de nºs  47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 57 

disponíveis no item APÊNDICE. 

 As demonstrações financeiras que já foram tratadas na taxonomia BR GAAP 

aprovada pelo XBRL International em 03 de abril de 2015, não foram abordadas nesse 

conjunto de notas explicativas para a taxonomia. As normas CPC’s são as seguintes:  

• CPC-00 - Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das 

Demonstrações Contábeis; 

• CPC-09 - Demonstração do Valor Adicionado (DVA); 

• CPC-21 - Demonstração Intermediária; 

• CPC-35 - Demonstrações Separadas; 

• CPC-36 - Demonstrações Consolidadas; 

• CPC-44 - Demonstrações Combinadas.  

Também os CPC’s de adoção inicial não foram incluídos, conforme a seguir: 

• CPC-13 - Adoção Inicial da Lei 11.638/07 e da Medida Provisória 449/08; 

• CPC-14 foi revogado, e  

• CPC-43 - Adoção Inicial dos Pronunciamentos Técnicos CPC 15 a 40. 

 O único CPC de adoção inicial que teve os itens abordados foi o CPC 37 referente 

a Adoção Inicial das IFRS - Normas Internacionais de Contabilidade que estão vigentes. 

Os itens foram retirados da taxonomia IFRS e estão nos quadros do segundo bloco desse 

trabalho referentes ao CPC 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis. 

 Por último, as interpretações (ICPC’s) e orientações (OCPC’s) não foram 

abordados neste trabalho. As normas do CPC que não existem correspondência nas IFRS 

são as seguintes:  

• CPC-09 - Demonstração do Valor Adicionado (DVA); 

• CPC-12 - Ajuste a Valor Presente; 

• CPC-13 - Adoção Inicial da Lei 11.638/07 e da Medida Provisória 449/08; 

• CPC-44 - Demonstrações Combinadas. 

 Por sua vez, a taxonomia IFRS estabelece as seguintes normas que ainda não são 

vigentes no Brasil são o IFRS-14 - Contas Regulatórias Diferidas e o IFRS-15 - 

Receitas de Contratos com Clientes.  

http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=80
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=40
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=52
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=66
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=67
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=76
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=44
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=45
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=74
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4.1 COMPARAÇÃO DA TAXONOMIA IFRS COM O ITEM DE DIVULGAÇÃO 

REQUERIDA EM CADA PRONUNCIAMENTO CONTÁBIL  
 

 Como resultado da comparação realizada entre a taxonomia IFRS com os 

Pronunciamentos Contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

(CPC) e em consonância com o disposto na Lei nº 6.404/76, elaboramos os seguintes 

itens para as notas explicativas:  

• CPC-01 - Redução do Valor Recuperável de Ativos (Impairment); 

• CPC-02 - Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de 

Demonstrações Contábeis; 

• CPC-03 - Divulgações adicionais das Demonstração dos fluxos de caixa;  

• CPC-04 - Ativo Intangível; 

• CPC-05 - Divulgação sobre Partes Relacionadas; 

• CPC-06 - Operações de Arrendamento Mercantil; 

• CPC-07 - Subvenção e Assistência Governamentais; 

• CPC-10 - Pagamento Baseado em Ações; 

• CPC-11 - Contratos de Seguro; 

• CPC-15 - Combinações de Negócios; 

• CPC-16 - Estoques; 

• CPC-17 - Contratos de Construção; 

• CPC-22 - Informações por Segmento; 

• CPC-23 - Políticas Contábeis Mudança de Estimativa e Retificação de 

Erro; 

• CPC-24 - Evento Subsequente; 

• CPC-25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes; 

• CPC-27 - Ativo Imobilizado; 

• CPC-28 - Propriedade para Investimento; 

• CPC-29 - Ativo Biológico e Produto Agrícola; 

• CPC-30 - Receitas; 

• CPC-31 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação 

Descontinuada; 

• CPC-32 - Tributos sobre o Lucro; 

• CPC-33 - Benefícios a Empregados; 

http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=2
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=9
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=34
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=36
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=37
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=38
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=41
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=42
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=46
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=47
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=48
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=53
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=54
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=55
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=56
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=58
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=59
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=60
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=61
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=62
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=63
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=64
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• CPC-40 - Instrumentos Financeiros: Evidenciação; 

• CPC-41 - Resultado por Ação; 

• CPC-42 - Contabilidade e Evidenciação em Economia 

Hiperinflacionária; 

• CPC-45 - Divulgação de Participações em outras Entidades; 

• CPC-46 - Mensuração do Valor Justo. 

  

http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=71
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=72
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=73
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=75
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=78
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4.2 ITENS DAS NOTAS EXPLICATIVAS BASEADOS NO CPC 26 - 

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

 As demonstrações contábeis brasileiras e notas explicativas são definidas pela Lei 

nº 6.404/76. Além disso, a CVM emite normas que também devem ser acatadas pelas 

companhias abertas. Hoje, a instrução da CVM para apresentação de demonstrações 

contábeis e notas explicativas CPC 26 é a tradução do IAS 1. Dessa forma, para que haja 

uma alteração do conjunto de demonstrações contábeis e notas explicativas ou de seus 

formatos, deve haver uma alteração na legislação societária.  

 As partes das demonstrações contábeis do CPC-26 – Apresentação das 

Demonstrações Contábeis, já foram abordadas na primeira taxonomia aprovada em 03 

de abril de 2015. Nessa atualização foram retirados as seguintes informações de itens 

das notas explicativas:  

 Informações gerais sobre as demonstrações financeiras; 

 Análise de receitas e despesas; 

 Políticas contábeis; 

 Itens das notas explicativas das Demonstrações das Mutações Patrimônio Líquido 

(DMPL); 

 Itens de bloco de texto das notas explicativas; 

 Itens de capital social, reservas e outras participações para notas; 

 Informações adicionais; 

 Eixo de aplicação retrospectiva e reapresentação; 

 Eixo de partida de exigência do IFRS; 

 Itens das notas explicativas da análise de outros resultados abrangentes por item 

 Itens das notas explicativas das subclassificações de ativos, passivos e ações.  

  

http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=57
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4.3 ITENS NÃO ENCONTRADOS NO COMPARATIVO DA TAXONOMIA IFRS 

E OS PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS (CPC) 

 

 O conjuto dos itens não encontrados na taxonomia IFRS, mas que existem nos 

Pronuciamentos Contábeis (CPC’s) foram elaborados pelas diretrizes das normas do 

próprio Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC). Os itens de prática comum foram 

elaborados das notas explicativas de companhias brasileiras na Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) segundo às especificidades do mercado brasileiro. Já os itens não 

encontrados nas notas explicativas divulgadas na CVM foram elaborados através da 

análise dos itens da taxonomia US GAAP. Abaixo encontram-se o detalhamento de cada 

um:  

 CPC-08 -  Custos de Transação e Prêmios na Emissão de Títulos e Valores 

Mobiliários foi retirada da própria divulgação do CPC e das notas de debêntures 

das companhias Eletrobrás S.A e Elektro S.A. 

 O CPC-12 - Ajuste a Valor Presente,  foi retirada da própria divulgação do CPC e 

os itens da prática comum da Nota Explicativa de Clientes da Lorenge 

Participações S.A.  

 Os CPC’s 18 - Investimento em Coligada, em Controlada, e em Empreendimento 

Controlado em Conjunto e CPC 19 - Negócios em Conjunto (Joint Venture); 

Acordos Conjuntos: Contabilização de Aquisições de Partes Societárias foram 

retirados da própria divulgação do CPC e os itens da prática comum da Nota 

Explicativa de Investimentos da Vale S.A.  

 O CPC-20 - Custo de Empréstimos foi retirada da própria divulgação do CPC e os 

itens da prática comum da Nota Explicativa de Imobilizado da Delga Indústria e 

Comércio S.A e JBS S.A.  

 O CPC-38 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração foi retirado 

da taxonomia US GAAP emitida pelo FASB, do item Disclosure - Balance Sheet 

Compensadoting verificado no Implementation Guide Series do FASB.  

 O CPC 39 - Instrumentos Financeiros: Apresentação foi retirado da Nota 

Explicativa de Classificação dos Instrumentos Financeiro da Vale S.A. 

  

http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=39
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=43
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=51
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=69
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4.4 ANÁLISE DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA OCPC 07 (CPC, 2014) SOBRE AS 

NOTAS EXPLICATIVAS E AVALIAÇÃO SE A TAXONOMIA BR GAAP SERÁ 

ABERTA A EXTENSÕES 
 

 O volume de informações contido na divulgação dos relatórios contábil-

financeiro de propósito geral tem provocado grandes questionamentos pelos agentes 

do mercado em relação à extensão do material apresentado. A reprodução de 

informações muitas vezes dadas como desnecessárias está trazendo o aumento do custo 

da elaboração da divulgação, o que também é foco de reclamações dos diversos agentes 

do mercado, desde os preparadores aos analistas, passando pelos conselheiros das 

companhias (OCPC 07, 2014, p.1). 

 Devido a quantidade excessiva de informações, o Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (CPC) aprovou a Orientação Técnica OCPC 07 – Evidenciação na divulgação 

dos relatórios contábil-financeiro de propósito geral de acordo com a Resolução CFC 

nº. 1.055/05 e alterações posteriores (OCPC 07, 2014). De acordo com essa orientação, 

as companhias que divulgam seus reportes devem interpretar a relevância da 

informação a ser divulgada. Mesmo que apareçam as expressões “divulgação mínima”, 

“no mínimo” e assemelhadas nos Pronunciamentos, Interpretações e Orientações do 

CPC, assim como em lei. Por outro lado, a informação relevante que não esteja 

explicitamente mencionada, deve ser evidenciada se for influenciar o usuário das 

demonstrações contábeis. Seguir uma lista de checagem (checklist) de divulgações 

mínimas das notas explicativas não é suficiente (OCPC 07, 2014, p.7). 

 Existe a necessidade de dar ênfase às informações relativas a todos os temas que 

possam representar riscos para a entidade. Nas notas explicativas sobre as bases de 

elaboração das demonstrações contábeis e as políticas contábeis específicas da entidade 

não devem ser repetidos os textos dos atos normativos, mas apenas resumidos os 

aspectos principais relevantes e aplicáveis à entidade. Podem ser feitas apenas menções 

aos números e nomes dos documentos do CPC e um resumo dos aspectos principais 

relevantes e especificamente aplicáveis à entidade (OCPC 07, 2014). 

 Dessa forma, a nota deve esclarecer quando existe a escolha de uma entre duas ou 

mais políticas contábeis permitidas à entidade e quando há mudança de política contábil, 

explicando tais fatos, razões da escolha ou da mudança e consequências junto às 

demonstrações contábeis. As notas sobre políticas contábeis podem ser inseridas 

juntamente com as notas relativas aos itens constantes das demonstrações contábeis a 
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que se referem (OCPC 07, 2014, p.7). 

 A forma de apresentação das notas explicativas, após aquelas relativas ao contexto 

operacional e à declaração de conformidade, pode seguir a ordem de relevância dos 

assuntos tratados, obedecendo a exigência de referência cruzada entre as notas e os itens 

das demonstrações contábeis ou a outras notas a que se referem (OCPC 07, 2014, p.7). 

 Em relação a avaliação da abertura da taxonomia BR GAAP para a utilização de 

extensões ou não, o alinhamento dos padrões e demonstrações financeiras baseadas em 

regras, com a aplicação da taxonomia sem a possibilidade de criação de extensões leva 

à padronização da informação financeira. Por outro lado, as taxonomias baseadas em 

princípios, com aplicação mínima da estrutura leva à personalização da informação 

financeira (VALENTILÍQUIDOTI; REA, 2013). Nas considerações finais desse 

trabalho será realizada a análise se a taxonomia brasileira deve ser aberta ou não a 

utilização de extensões. Como representado na parte do meio da Figura 17 abaixo, um 

número de padrões intermediários podem ser identificados de acordo com os elementos 

situacionais específicos: 

 

 Figura 17 - XBRL: Padronização vs. Personalização 

 
   Fonte: Traduzido e adaptado de VALENTILÍQUIDOTI; REA (2013). 
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4.5 LISTA FINAL DOS ITENS DAS NOTAS EXPLICATIVAS DE ACORDO COM 

AS CPC´S, NBC TG´S, IFRS´S E RESOLUÇÕES 
 

 No Quadro 3 está a elaboração da lista dos itens das notas explicativas da 

taxonomia BR GAAP em XBRL de acordo com os CPC´s, NBC TG´s e IFRS´s: 

 
   Quadro 3  – Elaboração dos itens das notas explicativas da taxonomia BR GAAP 

Conteúdo Descrição CPC ORIGE

M 

NBC-TG Resoluçõ

es CFC 

Estrutura 

Conceitual para 

Elaboração e 

Apresentação das 

Demonstrações 

Contábeis 

Parte das demonstrações 

financeiras que foram 

tratadas na taxonomia 

BR GAAP aprovada pelo 

XBRL International. 

Portanto, foi excluída 

nessa atualização da 

taxonomia que é 

referente as notas 

explicativas. 

CPC-00 N/A NBC TG 1.374/11 

Redução ao Valor 

Recuperável de 

Ativos 

Elaborado pela Nota 

Explicativa de 

Impairment dos Ativos  

da taxonomia IFRS. 

Tinham ítens como 

“segmentos reportáveis” 

com referência na 

taxonomia IFRS para o 

IFRS 15 que ainda não 

estão em vigentes pelo 

CPC. Essas referências 

foram deletadas. 

CPC-01 IAS-36 NBC-TG-01 1.292/10 

Efeitos das 

Mudanças nas 

Taxas de Câmbio e 

Conversão de 

Demonstrações 

Contábeis 

Elaborado pela Nota 

Explicativa de Efeitos 

das Mudanças nas Taxas 

de Câmbio da taxonomia 

IFRS. 

CPC-02 IAS-21 NBC-TG-02 1.295/10 

Demonstração dos 

Fluxos de Caixa 

Elaborado pelas 

Informações adicionais 

da Nota Explicativa da 

Demonstração do Fluxo 

de Caixa da taxonomia 

IFRS. 

CPC-03 IAS-7 NBC-TG-03 1.296/10 

Ativo Intangível Elaborado pela Nota 

Explicativa de Ativos 

Intangiveis da taxonomia 

IFRS. Tinham ítens 

como “Identificação de 

informação comparativa 

não ajustada” com 

referência na taxonomia 

IFRS para o IFRS 10 e 

11 que ainda não estão 

em vigentes pelo CPC. 

CPC-04 IAS-38 NBC-TG-04 1.303/10 
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Essas referências foram 

deletadas. 

Divulgação sobre 

Partes 

Relacionadas 

Elaborado pela Nota 

Explicativa de Partes 

Relacionadas da 

taxonomia IFRS. 

CPC-05 IAS-24 NBC-TG-05 1.297/10 

Operações de 

Arrendamento 

Mercantil 

Elaborado pela Nota 

Explicativa de 

Arrendamentos da 

taxonomia IFRS. 

CPC-06 IAS-17 NBC-TG-06 1.304/10 

Subvenção e 

Assistência 

Governamentais 

Elaborado pela Nota 

Explicativa de Subsídios 

do governo da taxonomia 

IFRS. 

CPC-07 IAS-20 NBC-TG-07 1.305/10 

Custos de 

Transação e 

Prêmios na 

Emissão de Títulos 

e Valores 

Mobiliários 

Os itens obrigatórios 

foram elaborados pela 

divulgação do CPC e os 

itens de prática comum 

pelas notas de debêntures 

das companhias 

Eletrobrás S.A e Elektro 

S.A. 

CPC-08 IAS-32 NBC-TG-08 1.313/10 

Demonstração do 

Valor Adicionado 

(DVA) 

As demonstrações 

financeiras já foram 

tratadas na taxonomia 

BR GAAP aprovada pelo 

XBRL International em 

03 de abril de 2015. 

Portanto, foi excluída 

nessa atualização da 

taxonomia que é 

referente as notas 

explicativas. 

CPC-09  NBC-TG-09 1.138/10 

Pagamento 

Baseado em Ações 

Elaborado pela Nota 

Explicativa de Acordo de 

pagamentos baseados em 

ações da taxonomia 

IFRS. 

CPC-10 IFRS-2 NBC-TG-10 1.314/10 

Contratos de 

Seguro 

Elaborado pela Nota 

Explicativa de Contratos 

de seguro da taxonomia 

IFRS. 

CPC-11 IFRS-4 NBC-TG-11 1.150/10 

Ajuste a Valor 

Presente 

Elaborado por itens de 

divulgação do CPC 12 e 

itens da prática comum 

da Nota Explicativa  de 

Clientes da Lorenge S.A. 

Participações 

CPC-12 N/A NBC-TG-12 1.151/10 

Adoção Inicial da 

Lei 11.638/07 e da 

Medida Provisória 

449/08 

Adoção inicial da Lei 

11.638/07 que não existe 

correspondência nas 

IFRS. Foi a transição 

ocorrida em 2008. Os 

itens correspondentes aos 

CPC´s de adoção inicial 

não foram elaborados, 

pois a norma vigente é a 

CPC-13 N/A NBC-TG-13 1.152/10 
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primeira adoção 

completa (IFRS 1). 

(Revogado) Veja 

OCPC-03 

CPC revogado. Portanto 

os itens não foram 

elaborados. 

CPC-14 N/A N/A N/A 

Combinações de 

Negócios 

Elaborado pela Nota 

Explicativa Combinações 

de Negócios da 

taxonomia IFRS. 

CPC-15 IFRS-3 NBC-TG-15 1.350/11 

Estoques Elaborado pela Nota 

Explicativa de Estoques 

da taxonomia IFRS. 

CPC-16 IAS-2 NBC-TG-16 1.170/09 

Contratos de 

Construção 

Elaborado pela Nota 

Explicativa de Contratos 

de Construção da 

taxonomia IFRS. 

CPC-17 IAS-11 NBC-TG-17 1.411/12 

Investimento em 

Coligada, em 

Controlada, e em 

Empreendimento 

Controlado em 

Conjunto 

Itens obrigatórios 

elaborados da divulgação 

do próprio CPC e os 

itens da prática comum 

da Nota Explicativa de 

Investimentos da Vale 

S.A.  

CPC-18 IAS-28 NBC-TG-18 1.241/09 

Negócios em 

Conjunto (Joint 

Venture); Acordos 

Conjuntos: 

Contabilização de 

Aquisições de 

Partes Societárias 

Itens obrigatórios 

elaborados da divulgação 

do próprio CPC e os 

itens da prática comum 

da Nota Explicativa de 

Investimentos da Vale 

S.A.  

CPC-19 IAS-31/ 

IFRS-11 

NBC-TG-19 1.415/12 

Custo de 

Empréstimos 

Itens obrigatórios 

elaborados da divulgação 

do próprio CPC e itens 

da prática comum das 

Notas Explicativas de 

Imobilizado da Delga 

Indústria e Comércio S.A 

e JBS S.A. 

CPC-20 IAS-23 NBC-TG-20 1.172/09 

Demonstração 

Intermediária 

São as Informações 

Trimestrais Reportadas, 

então o formato á igual a 

taxonomia atual. As 

demonstrações 

financeiras já foram 

tratadas na taxonomia 

BR GAAP aprovada pelo 

XBRL International. 

Portanto, foram 

excluídas nessa 

atualização da taxonomia 

que é referente as notas 

explicativas. 

CPC-21 IAS-34 NBC-TG-21 1.174/09 

Informações por 

Segmento 

Elaborado pela Nota 

Explicativa de 

Segmentos operacionais 

da taxonomia IFRS. O 

item “Gasto 

CPC-22 IFRS-8 NBC-TG-22 1.176/09 
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(rendimento), operações 

continuadas” tem 

referência ao IAS 26 que 

não tem correlação com 

o CPC. Por isso esse 

item foi excluído. O IAS 

26 é o Accounting and 

Reporting by Retirement 

Benefit Plans. 

Políticas 

Contábeis, 

Mudança de 

Estimativa e 

Retificação de 

Erro 

Elaborado pela Nota 

Explicativa de Políticas 

Contábeis, Mudança de 

Estimativa e Erros da 

taxonomia IFRS. 

CPC-23 IAS-8 NBC-TG-23 1.179/09 

Evento 

Subsequente 

Elaborado pela Nota 

Explicativa de Eventos 

Subsequentes após o 

período de informação da 

taxonomia IFRS. 

CPC-24 IAS-10 NBC-TG-24 1.184/09 

Provisões, 

Passivos 

Contingentes e 

Ativos 

Contingentes 

Elaborado pela Nota 

Explicativa Outras 

provisões, Passivos 

Contingentes e Ativos 

Contingentes da 

taxonomia IFRS. 

CPC-25 IAS-37 NBC-TG-25 1.180/09 

Apresentação das 

Demonstrações 

Contábeis 

Itens das Notas 

Explicativas elaborados 

de Informações gerais 

sobre as demonstrações 

financeiras, Análise de 

receitas e despesas, 

Políticas Contábeis, 

DMPL, Bloco de Texto, 

Capital social, reservas e 

outras participações, 

Informações adicionais, 

Eixo Aplicação 

retrospectiva e 

reapresentação, Eixo 

Partida de exigência do 

IFRS, Análise de outros 

resultados abrangentes 

por item, 

Subclassificações de 

ativos, passivos e ações. 

O item “Retorno do 

investimento” tem 

referência ao IAS 26 que 

não tem correlação com 

o CPC. Por isso esse 

item foi excluído. O IAS 

26 é o Accounting and 

Reporting by Retirement 

Benefit Plans. 

CPC-26 IAS-1 NBC-TG-26 1.185/09 

Ativo Imobilizado Elaborado pela Nota 

Explicativa de Ativo 

CPC-27 IAS-16 NBC-TG-27 1.177/09 
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Imobilizado da 

taxonomia IFRS. 

Propriedade para 

Investimento 

Elaborado pela Nota 

Explicativa de 

Propriedades de 

investimento da 

taxonomia IFRS. 

CPC-28 IAS-40 NBC-TG-28 1.178/09 

Ativo Biológico e 

Produto Agrícola 

Elaborado pela Nota 

Explicativa de 

Agricultura da 

taxonomia IFRS. 

CPC-29 IAS-41 NBC-TG-29 1.186/09 

Receitas Elaborado pela Nota 

Explicativa de Receita da 

taxonomia IFRS. 

CPC-30 IAS-18 NBC-TG-30 1.412/12 

Ativo Não 

Circulante 

Mantido para 

Venda e Operação 

Descontinuada 

Elaborado pela 

taxonomia IFRS dos 

quadros de Eixo - 

Operações continuadas e 

descontinuadas, Eixo - 

Ativos e passivos 

classificados como 

detidos para venda e 

Nota Explicativa de 

Ativo não corrente 

mantido para venda para 

operações 

descontinuadas. 

CPC-31 IFRS-5 NBC-TG-31 1.188/09 

Tributos sobre o 

Lucro 

Elaborado pela Nota 

Explicativa de Imposto 

de renda da taxonomia 

IFRS. 

CPC-32 IAS-12 NBC-TG-32 1.189/09 

Benefícios a 

Empregados 

Elaborado pela Nota 

Explicativa de 

Benefícios dos 

empregados da 

taxonomia IFRS. 

CPC-33 IAS-19 NBC-TG-33 1.193/09 

Exploração e 

Avaliação de 

Recursos Minerais 

(Não Editada) 

Elaborado pela Nota 

Explicativa de 

Exploração e Avaliação 

de Recursos Minerais da 

taxonomia IFRS. 

CPC-34 IFRS-6 N/A N/A 

Demonstrações 

Separadas 

Eixo - Consolidado e 

demonstrações 

financeiras separadas da 

Demonstração financeira 

da taxonomia IFRS. As 

demonstrações 

financeiras já foram 

tratadas na taxonomia 

BR GAAP aprovada pelo 

XBRL International. 

Portanto, não foram 

abordadas nessa 

atualização da taxonomia 

que é referente as notas 

explicativas. 

CPC-35 IAS-27 NBC-TG-35 1.413/12 
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Demonstrações 

Consolidadas 

Norma referente a 

Demonstração 

financeira. Elas já foram 

tratadas na taxonomia 

BR GAAP aprovada pelo 

XBRL International. 

Portanto, não foram 

abordadas nessa 

atualização da taxonomia 

que é referente as notas 

explicativas. 

CPC-36 IAS-27 - 

IFRS-10 

NBC-TG-36 1.240/09 

Adoção Inicial das 

IFRS - Normas 

Internacionais de 

Contabilidade 

Item de adoção incial 

abordado nessa 

taxonomia devido 

adoção do IFRS pela 

primeira vez que está 

vigente. Itens retirados 

da taxonomia IFRS e 

abordados no segundo 

bloco do CPC 26. 

CPC-37 IFRS-1 NBC-TG-37 1.306/10 

Instrumentos 

Financeiros: 

Reconhecimento e 

Mensuração 

Elaborado pela Nota 

Explicativa Disclosure - 

Balance Sheet 

Compensadoting da 

taxonomia US GAAP 

elaborada pelo FASB.  

CPC-38 IAS-39-

IFRS - 9 

NBC-TG-38 1.196/09 

Instrumentos 

Financeiros: 

Apresentação 

Itens obrigatórios 

elaborados pelo próprio 

CPC e itens de prático 

comum elaborados pela 

Nota explicativa de 

Classificação dos 

Instrumentos Financeiro 

da Vale S.A. 

CPC-39 IAS-32 NBC-TG-39 1.197/09 

Instrumentos 

Financeiros: 

Evidenciação 

Elaborado pela Nota 

Explicativa de 

Instrumentos financeiros 

da taxonomia IFRS. 

CPC-40 IFRS-7 NBC-TG-40 1.198/09 

Resultado por 

Ação 

Elaborado da Nota 

Explicativa de Lucro por 

ação da taxonomia IFRS. 

CPC-41 IAS-33 NBC-TG-41 1.287/10 

Contabilidade e 

Evidenciação em 

Economia 

Hiperinflacionária 

(Não Editada) 

Elaborado pela Nota 

Explicativa de Relatórios 

hiperinflacionários da 

taxonomia IFRS. 

CPC-42 IAS-29 N/A N/A 

Adoção Inicial dos 

Pronunciamentos 

Técnicos CPC 15 a 

40 

Os itens de adoção do 

IFRS pela primeira vez 

não foram abordados 

exceto do CPC 37 que é 

vigente. 

CPC-43 IFRS-1 NBC-TG-43 1.315/10 

Demonstrações 

Combinadas 

As demonstrações 

financeiras já foram 

tratadas na taxonomia 

BR GAAP aprovada pelo 

XBRL International. 

Portanto, não foram 

abordadas nessa 

CPC-44 N/A NBC-TG-44 N/A 
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atualização da taxonomia 

que é referente as notas 

explicativas. 

Divulgação de 

Participações em 

outras Entidades 

Elaborado pela Nota 

Explicativa de 

Participações de outras 

entidades da taxonomia 

IFRS. 

CPC-45 IFRS-12 NBC-TG-45 N/A 

Mensuração do 

Valor Justo 

Elaborado pela Nota 

Explicativa de 

Mensuração do Valor 

Justo da taxonomia 

IFRS. 

CPC-46 IFRS-13 NBC-TG-46 N/A 

Contas 

Regulatórias 

Diferidas 

Esse IFRS só será 

vigente no Brasil em 

01/01/2016. Como os 

itens, por exemplo, 

“Aumento (redução) 

devido à aplicação das 

IFRS 15”, com a 

referência para os itens 

IFRS-14, IFRS-15 não 

estão atualizados no 

CPC, eles foram 

excluídos. Eles estavam 

nas planilhas 

correspondentes aos 

CPC's 10, 40, 46. 

N/A IFRS-14 N/A N/A 

Receitas de 

Contratos com 

Clientes 

Esse IFRS só será 

vigente no Brasil em 

01/01/2016. Como os 

itens, por exemplo, 

“Aumento (redução) 

devido à aplicação das 

IFRS 15”, com a 

referência para os itens 

IFRS-14, IFRS-15 não 

estão atualizados no 

CPC, eles foram 

excluídos. Eles estavam 

nas planilhas 

correspondentes aos 

CPC's 06, 22, 26, 26 

(eixo) e 40. 

N/A IFRS-15 N/A N/A 

Contabilidade para 

Pequenas e Médias 

Empresas 

Não foi abordado no 

trabalho 

CPC-PME N/A NBC-TG-

1000 

N/A 

Contratos de 

Concessão 

Não foi abordado no 

trabalho 

ICPC-01 IFRIC-

12 

NBC-ITG 

01 

1.261/09 

Contrato de 

Construção do 

Setor Imobiliário 

Não foi abordado no 

trabalho 

ICPC-02 IFRIC-

15 

NBC-ITG 

02 

1.266/09 

Aspectos 

Complementares 

da Operação de 

Arrendamento 

Mercantil 

Não foi abordado no 

trabalho 

ICPC-03 IFRIC-4 NBC-ITG-

03 

1.256/09 
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Alcance do CPC 

10 - Pagamento 

Baseado em Ações 

Não foi abordado no 

trabalho 

ICPC-04 IFRIC-8 Revogado N/A 

Transações de 

Ações do Grupo e 

em Tesouraria 

Não foi abordado no 

trabalho 

ICPC-05 IFRIC-

11 

Revogado N/A 

Hedge de 

Investimentos 

Líquidos em Uma 

Operação no 

Exterior 

Não foi abordado no 

trabalho 

ICPC-06 IFRIC-

16 

NBC-ITG 

06 

1.259/09 

Distribuição de 

Dividendos In 

Natura 

Não foi abordado no 

trabalho 

ICPC-07 IFRIC-

17 

NBC-ITG 

07 

1.260/09 

Contabilização da 

Proposta de 

Pagamento de 

Dividendos 

Não foi abordado no 

trabalho 

ICPC-08 N/A NBC-IT-01 1.398/12 

Demonstrações 

Contábeis 

Individuais, 

Demonstrações 

Contábeis 

Separadas, 

Demonstrações 

Consolidadas e 

Aplicação do 

Método de 

Equivalência 

Patrimonial 

Não foi abordado no 

trabalho 

ICPC-09 N/A NBC-IT-09 1.262/09 

Interpretação sobre 

a Aplicação Inicial 

ao Ativo 

Imobilizado e à 

Propriedade para 

Investimento dos 

Pronunciamentos 

CPC 27, 28, 37 e 

43 

Não foi abordado no 

trabalho 

ICPC-10 N/A NBC-IT-10 1.263/09 

Reconhecimento 

em Transferência 

de Ativos dos 

Clientes 

Não foi abordado no 

trabalho 

ICPC-11 IFRIC-

18 

NBC-ITG 

11 

1.264/09 

Mudanças em 

Passivos por 

Desativação, 

Restauração e 

Outros Passivos 

Similares 

Não foi abordado no 

trabalho 

ICPC-12 IFRIC-1 NBC-IT-12 1.265/09 

Direitos a 

Participações 

Decorrentes de 

Fundos de 

Desativação, 

Restauração e 

Reabilitação 

Ambiental 

Não foi abordado no 

trabalho 

ICPC-13 IFRIC-5 NBC-ITG-

13 

1.288/10 
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Cotas de 

Cooperados em 

Cooperativas e 

Instrumentos 

Similares 

Não foi abordado no 

trabalho 

ICPC-14 IFRIC-2 N/A N/A 

Passivo 

Decorrente de 

Participação em 

Mercado 

Específico - 

Resíduos de 

Equipamentos 

Eletroeletrônicos 

Não foi abordado no 

trabalho 

ICPC-15 IFRIC-6 NBC-ITG 

15) 

1.289/10 

Extinção de 

Passivos 

Financeiros com 

Instrumentos 

Patrimoniais 

Não foi abordado no 

trabalho 

ICPC-16 IFRIC-

19 

NBC-ITG 

16 

1.316/10 

Contratos de 

Conceção: 

Evidenciação 

Não foi abordado no 

trabalho 

ICPC-17 SIC-29 NBC-ITG-

17 

1.375/11 

Custos de 

Remoção de 

Estéril (Stripping) 

de Mina de 

Superfície na Fase 

de Produção 

Não foi abordado no 

trabalho 

ICPC-18 IFRIC-

20 

NBC-ITG-

18 

N/A 

Tributos Não foi abordado no 

trabalho 

ICPC-19 IFRIC-

21 

N/A N/A 

Entidades de 

Incorporação 

Imobiliária 

Não foi abordado no 

trabalho 

OCPC-01 N/A NBC-CTG 

01 

1.154/09 

Esclarecimentos 

sobre as 

Demonstrações 

Contábeis de 2008 

Não foi abordado no 

trabalho 

OCPC-02 N/A NBC-CTG 

02 

1.157/09 

Instrumentos 

Financeiros: 

Reconhecimento, 

Mensuração e 

Evidenciação 

Não foi abordado no 

trabalho 

OCPC-03 N/A NBC-CTG 

03 

1.199/09 

Aplicação da 

Interpretação 

Técnica ICPC 02 

às Entidades de 

Incorporação 

Imobiliária 

Brasileiras 

Não foi abordado no 

trabalho 

OCPC-04 N/A NBC-CTG 

04 

1.317/10 

Contratos de 

Concessão 

Não foi abordado no 

trabalho 

OCPC-05 N/A NBC-CTG 

05 

1.318/10 

Apresentação de 

Informações 

Financeiras Pro 

Forma 

Não foi abordado no 

trabalho 

OCPC-06 N/A NBC-CGT-

06 

N/A 

 Não foi abordado no 

trabalho 

N/A SIC-15 N/A N/A 

 Não foi abordado no 

trabalho 

N/A SIC-27 N/A N/A 
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*Importante 

enfatizar que a 

SEC exigiu o nível 

3 de detalhamento 

das notas 

explicativas que 

corresponde a 

copia e cola de 

cada tabela, que 

não esta prescrito 

nas normas IFRS e 

CPC's. Por isso 

esses itens não 

foram adicionados 

na Taxonomia BR 

GAAP. 

Não foi abordado no 

trabalho 

N/A N/A N/A N/A 

 Fonte: Elaborado pela autora (2015). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O principal objetivo desta pesquisa é definir um modelo para a taxonomia 

brasileira das notas explicativas em XBRL para os relatórios financeiros das 

companhias abertas. Para alcançar os objetivos propostos foi realizada inicialmente 

uma revisão bibliográfica na busca de informações acerca dos aspectos metodológicos 

do processo de elaboração dos itens para notas explicativas para preparação da 

taxonomia. 

 Foram utilizadas duas teorias para o embasamento teórico desse trabalho: 

Prospectos de Kahneman e Tversky (1979) e Divulgação de Verrecchia (2001) e Dye 

(2001). De acordo com a Teoria dos Prospectos, a forma como os itens das notas 

explicativas são apresentados podem mudar as escolhas de um usuário da informação 

como um investidor, analista ou órgão regulador que avalia as companhias que estão 

divulgando. Já a Teoria da Divulgação discute as configurações de divulgação que são 

incondicionalmente preferidos, ou seja, no caso desse trabalho os tipos de divulgação 

das notas explicativas que são mais eficientes. 

 Essa pesquisa é intervencionista, pois tem como principal objetivo interferir na 

realidade estudada, para modificá-la. Não se satisfaz, portanto, em apenas explicar, tem 

o compromisso de não somente propor resoluções de problemas, mas também de resolvê-

los efetiva e participativamente (VERGARA, 2000). Seu objetivo é juntar teoria e prática, 

com a possibilidade de estudar o objeto na prática e identificar razões de como e por que 

determinadas técnicas são utilizadas, sempre com o propósito de gerar contribuições 

teóricas relevantes. O aspecto mais importante que a diferencia das outras pesquisas é a 

construção de um experimento de campo, dando ao pesquisador a oportunidade de coletar 

material que não estaria acessível por meio dos métodos tradicionais de pesquisa 

(OYADOMARI; SILVA; MENDONÇA LÍQUIDOO; RICCIO, 2014). 

 Outra diferença é que não se trata da construção de teoria baseado em dados, mas 

com base na ação. O uso desta abordagem pode contribuir para mitigar a visão de que 

pesquisadores de contabilidade não são considerados parceiros no desenvolvimento de 

práticas contábeis, já que com os estudos intervencionistas, os pesquisadores, junto com 

os práticos, podem gerar novos conhecimentos sobre práticas e teorias (OYADOMARI; 

SILVA; MENDONÇA LÍQUIDOO; RICCIO, 2014). 

 Com base nessas teorias e conforme o objetivo geral desse trabalho foi definido 
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o modelo da taxonomia brasileira das notas explicativas, que pode ser formatado da 

maneira que usuário da informação desejar, uma vez que a taxonomia funciona como 

um dicionário. O preparador pode colocar suas notas explicativas na ordem de 

apresentação. Os Quadros Demonstrativos desse trabalho podem auxiliar os 

preparadores no planejamento e elaboração do documento de instância em XBRL, 

demonstrando os itens adequados referentes à representação do documento de texto. Os 

itens deste trabalho foram distribuídos em três blocos de Quadros Demonstrativos, de 

acordo com exposto a seguir:  

(1) Primeiro bloco: resultado da comparação realizada entre a taxonomia IFRS com 

os Pronunciamentos Contábeis, com o disposto na Lei nº 6.404/76 e demais 

alterações, com as Deliberações CVM e com as Resoluções CFC que aprovaram 

as NBC TG´s. Foram elaborados os seguintes itens para as notas explicativas: 

CPC-01 ao 07; CPC-10 ao 11; CPC-15 ao 17; CPC-22 ao 25; CPC-27 ao 33; 

CPC-40 ao 42; CPC-45 ao 46, conforme objetivo específico 1; 

(2) Segundo bloco: atualização somente dos itens de notas explicativas das partes 

das demonstrações contábeis do CPC-26 – Apresentação das Demonstrações 

Contábeis, conforme objetivo específico 1, e 

(3)  Terceiro bloco: os itens dos CPC´s 08, 12, 18, 19, 20 e 39 não encontrados na 

taxonomia IFRS, foram elaborados segundo as diretrizes de divulgação das 

Normas do Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC). Já os itens de prática 

comum, foram elaborados das notas explicativas de companhias brasileiras da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme a seguir: (a) CPC-08 - notas 

de debêntures das companhias Eletrobrás S.A. e Elektro S.A; (b) CPC-12 da nota 

de clientes da Lorenge S.A. Participações; (c) CPC’s 18 e 19 da nota de 

investimentos da Vale S.A; (d) CPC-20 da nota de imobilizado da Delga 

Indústria e Comércio S.A e JBS S.A, e (e) CPC 39 da nota de classificação dos 

instrumentos financeiro da Vale S.A. Já o CPC-38 - Instrumentos Financeiros: 

Reconhecimento e Mensuração não encontrado nas notas explicativas 

divulgadas na CVM foram elaborados por meio da análise dos itens da 

taxonomia US GAAP emitida pelo FASB, conforme objetivo específico 2. 

 O resultado final atingido é a elaboração da lista de etiquetas da taxonomia 

brasileira das notas explicativas, conforme objetivo específico 3. Também foi elaborado 

http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=2
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=38
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=41
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=46
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=53
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=58
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=71
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=75
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=57
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=39
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=43
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=51
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=69
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uma lista vinculadas aos Pronunciamento Contábeis (CPC´s), NBC TG´s, IFRS´s e 

resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), segundo objetivo específico 4. 

 O Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC), que faz a emissão dos 

Pronunciamentos Contábeis, deve converter as normas que estão no formato pdf para o 

HTML no seu website, possibilitando estabelecer o vínculo direto para os parágrafos 

dos CPC’s nas referências do XBRL. 

 Segundo Valentilíquidoti e Rea (2013), o alinhamento dos padrões e 

demonstrações financeiras baseadas em regras, com a aplicação da taxonomia sem a 

possibilidade de criação de extensões leva à padronização da informação financeira. Por 

outro lado, as taxonomias baseadas em princípios, com aplicação mínima da estrutura 

leva à personalização da informação financeira. Neste sentido, a solução para criações de 

extensões de itens customizados na taxonomia brasileira deve ser híbrida, com a 

aplicação de uma estrutura base definida de itens e permissão limitada de extensões pelas 

autoridades reguladoras, uma vez que as normas contábeis brasileiras que eram baseadas 

em regras, com a convergência para às normas IFRS, estão baseadas em princípios e a 

prática do uso de muitas extensões tem reduzido significativamente a comparação dos 

relatórios em XBRL (CFC, 2014). 

 Pode-se exemplificar como são atualmente as contas sujeitas a detalhamento nas 

demonstrações financeiras do sistema Empresas.Líquido para itens específicos de cada 

segmento. Esta solução visa uniformizar as informações específicas dos documentos 

divulgados pelas companhias, trazendo melhoria na qualidade da análise e uso dos dados 

(VALENTILÍQUIDOTI; REA, 2013). Os itens das notas que estão descritos nesse 

trabalho, visam gerar uma taxonomia cobrindo as extensões mais comuns. 

 Com base no exposto, pode-se concluir que a adoção do XBRL pelas autoridades 

reguladoras acarretaria em um grande avanço na forma de analisar os dados financeiros, 

principalmente dos textos das notas explicativas das companhias abertas. A utilização 

do XBRL permite melhorias nos formatos padrões dos documentos divulgados que estão 

atualmente disponíveis em formato de texto (pdf) pelo sistema Empresas.Líquido, em 

acordo com os dados relatados por Hoffman e Strand (2001); Riccio et al. (2006); 

Guaiana (2013); Farias, (2014), XBRL US (2015) e  IFRS Foundation (2015). 

 Em particular, a facilidade da referência do XBRL torna possível incorporar 

facilmente as diretrizes dos Pronunciamentos Contábeis (CPC’s) pertinentes aos fatos 
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financeiros marcados e as validações dos cálculos podem ser realizadas nas tabelas dos 

textos das notas, ajudando os tomadores de decisão a entenderem a divulgação de uma 

maneira melhor. As companhias que adotarem futuramente o XBRL, terão melhoria 

quando há a aplicação da mesma etiqueta para o item nas demonstrações financeiras e 

nas notas explicativas, possibilitando vínculos e verificando se os números são iguais na 

validação dos cálculos do relatório financeiro. 

 Em meu ponto de vista, os esforços de colocar em prática a tecnologia XBRL no 

Brasil pelo CFC e CPC, com o apoio das entidades que o integram, se faz promissora. 

A adoção dessa tecnologia facilita o acesso aos dados contábeis e melhora a análise dos 

usuários das informações. Implica também em menor assimetria de informações no 

mercado de capitais, devido a divulgação de infomações pelos gestores da empresa em 

um formato mais interativo. Consequentemente, as companhias podem reduzir seu custo 

de capital próprio, atraindo mais investidores. 

 As principais contribuições atingidas nesse trabalho são: (a) criação do padrão de 

etiquetas de detalhamento das notas explicativas com os itens de divulgação para o 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC) 

e Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e (b) referência nas normas, auxiliando os 

contadores sobre os itens obrigatórios, prática comum e exemplo dos Pronunciamentos 

Contábeis (CPC’s), legislação e resoluções do CFC. 

 Em 03 de abril de 2015, a taxonomia brasileira das demonstrações financeiras 

convergentes com as normas IFRS foi aprovada pelo XBRL International e com a adição 

dos itens das notas explicativas demonstrados nesse trabalho, temos como resultado final 

a estrutura geral da taxonomia brasileira para companhias abertas. Os arquivos XBRL 

deverão ser elaborados no sistema, realizando todos seus linkbases e validações para 

serem colocados em audiência pública pelo CFC e aprovados pelo XBRL International. 

Quando as companhias passarem a criar seus itens específicos de acordo com o setor 

que atua, eles poderão ser incorporados nessa taxonomia. 

 Pesquisas futuras devem examinar os itens de segmentação do mercado para a 

taxonomia brasileira, os benefícios adicionais de adoção do XBRL para várias partes 

interessadas e os resultados da adoção do XBRL no mercado de capital brasileiro.
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GLOSSÁRIO 

 

Abstract  Título ou cabeçalho 

Association-based disclosure Divulgação baseada na associação 

  

Authoritative Reference  Referência da Autoridade 

  

Axis Eixo 

  

Balance Type Tipo de balanço 

Calculation Cálculo 

  

Calculation Linkbase Relacionamento de cálculo 

Cash  Caixa 

Check-list Lista de checagem 

Consolidated Statements of Changes in 

Equity 

Demonstração das Mutações do 

Patrimônio Líquido 

Context Períodos 

  

Cross currency interest rate Acordo entre duas ou mais partes que 

permite trocar fluxos de principal e de 

juros, em moedas diferentes, por um 

período de tempo determinado. 

Data Type Tipo de informação 

Definition Definição 

  

Definition Linkbase Relacionamento de definição 

Detail tagging Detalhamento das Notas Explicativas 

Disclosure Divulgação 

Disclosure Iniciative sobre Materiality Iniciativa de divulgação sobre 

materialidade 

  

Discretionary-based disclosure Divulgação baseada em julgamento 

Documentation Documentação ou descrição 

Domain Cabeçalho do membro 
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Duration Duração 

Efficiency-based disclosure Divulgação baseada em eficiência 

Excel Planilhas em Excel do programa da 

Microsoft 

 

Exposure draft ED/2014/1 Disclosure 

Initiative – proposed amendments to IAS 

1 

Minuta de exposição Iniciativa ED / 

2014/1 Divulgação - propostas de 

alteração ao IAS 1 

  

Feedback Comentários 

Formula Fórmula 

Framing Esboço 

Goodwill Ágio ou deságio com expectativa de 

rentabilidade futura 

Hedge Operações com a finalidade de 

proteção. 

Hipercube Hipercubo 

IFRS International Financial Reporting 

Standards 

  

IFRS Foundation Fundação IFRS  

IFRS Taxonomy Illustrated Ilustração da Taxonomia IFRS 

Impairment Valor recuperável do ativo 

Insights Introspecções  

Instance Document Documento de instância 

Instant Imediato ou instante 

Institute Of Chartered Accountants In 

Scotland Institute Of Chartered 

Accountants In New Zeland 

Instituto de Contabilistas na Escocia 

Instituto de Contabilistas da Nova 

Zelândia 

Label Rótulo 

Label Linkbase Relacionamento de Rótulo 
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Line items Itens de linha 

Link Ligação ou link 

Linkbases Relacionamentos 

Marketing Conjunto de técnicas e métodos 

destinados ao desenvolvimento das 

vendas 

Member Membro ou coluna 

Name Nome 

Period Type Tipo de período 

Presentation Apresentação 

Presentation Linkbase Relacionamento de apresentação 

Reference Linkbase Relacionamento de referência 

Softwares Softwares de computadores 

Staff paper Papel da equipe 

Stakeholders Partes interessadas 

Strings Textos 

Substitution Group Grupo de Substituição 

Swap Operação em que há troca de posições 

quanto ao risco e à rentabilidade, entre 

investidores 

 

Tagging Marcação de cada item da 

demonstração financeira de acordo com 

a taxonomia 

 

Tags Etiqueta, conceito ou rótulo pendente 

Teoria do Disclosure Teoria da Divulgação 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Risco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rentabilidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Investidor
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Texts blocks Blocos de texto 

Trading Empresa comercial importadora e 

exportadora que opera como 

departamento de comércio exterior 

terceirizado de empresas, atuando tanto 

na área comercial quanto na área 

operacional 

 

Units Unidades 

Word Palavra ou programa Word da Microsoft 

XBRL International XBRL Internacional 
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APÊNDICES 
 

  Quadro 4 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 01 

CPC 01 - IAS 36     

[100.000] Notas - Valor recuperável  dos ativos 

Divulgação do valor recuperável de ativos [bloco de texto] 
bloco de 

texto 
CPC 01 - Divulgação 

Divulgação de perda por valor recuperável do ativo e a 

reversão da perda por impairment [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 01.126 Divulgação 

Divulgação de perda por valor recuperável do ativo e 

a reversão da perda por impairment [título] 
    

Divulgação de perda por valor recuperável do 

ativo e a reversão da perda por impairment [tabela] 
tabela CPC 01.126 Divulgação 

Classes de ativos [eixo] eixo 

CPC 06.31 a Divulgação 

, CPC 01.126 

Divulgação , CPC 

01.130 d (ii) Divulgação 

, CPC 46.93 Divulgação 

Ativos [membro] 
membro 

[padrão] 

CPC 06.31 a Divulgação 

, CPC 01.126 

Divulgação , CPC 46.93 

Divulgação 

Ativo imobilizado [membro] membro 

CPC 27.73 Divulgação , 

CPC 06.31 a Divulgação 

, CPC 01.127 Exemplo 

Ativos intangíveis que não ágio 

[membro] 
membro 

CPC 06.31 a Divulgação 

, CPC 01.127 Exemplo , 

CPC 04.118 Divulgação 

Ativos de exploração e avaliação 

[Membro] 
membro 

CPC 01.127 prática 

comum 

Goodwill [membro] membro CPC 01.127 Exemplo 

Investimentos representaram 

usando o método da equivalência patrimonial [membro] 
membro 

CPC 01.127 prática 

comum 

Ativos não correntes ou grupos para 

alienação classificados como detidos para venda [membro] 
membro 

CPC 01.127 prática 

comum 

Outros ativos depreciados 

[membro] 
membro CPC 01.127 Exemplo 

Divulgação de perda por valor recuperável do 

ativo e a reversão da perda por impairment [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Perda por valor recuperável do ativo 

reconhecida nos lucros ou prejuízos 

X 

duração, 

débito 

CPC 01.126 a 

Divulgação , CPC 

01.129 a Divulgação 

Descrição do item (s) linha na demonstração 

do resultado abrangente em que as perdas por valor 

recuperável do ativo reconhecidas nos lucros ou prejuízos 

estão incluídos 

texto 
CPC 01.126 a 

Divulgação 

Reversão da perda por valor recuperável do 

ativo reconhecida nos lucros ou prejuízos 

X 

duração,  

crédito 

CPC 01.126 b 

Divulgação , CPC 

01.129 b Divulgação 

Descrição do item (s) linha na demonstração 

do resultado abrangente em que as perdas por valor 

recuperável do ativo reconhecidas nos lucros ou prejuízos 

são invertidos 

texto 
CPC 01.126 b 

Divulgação 
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Perda por valor recuperável do ativo 

reconhecida em outros resultados abrangentes 

X 

duração, 

débito 

CPC 01.126 c 

Divulgação , CPC 

01.129 a Divulgação 

Reversão da perda por valor recuperável do 

ativo reconhecida em outros resultados abrangentes 

X 

duração,  

crédito 

CPC 01.126 d 

Divulgação , CPC 

01.129 b Divulgação 

Divulgação de informações para perda por valor 

recuperável do ativo reconhecida ou revertida para ativo 

individual ou a unidade geradora de caixa [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 01.130 Divulgação 

Divulgação de informações para perda por valor 

recuperável do ativo reconhecida ou revertida para ativo 

individual ou a unidade geradora de caixa [título] 

    

Divulgação de informações para perda por valor 

recuperável do ativo reconhecida ou revertida para o ativo ou 

unidade geradora de caixa indivíduo [tabela] 

tabela CPC 01.130 Divulgação 

Ativos individuais ou unidades geradoras de 

caixa [eixo] 
eixo CPC 01.130 Divulgação 

Total da entidade para ativos individuais 

ou unidades geradoras de caixa [membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 01.130 Divulgação 

Ativos individuais ou unidades 

geradoras de caixa [Membro] 
membro CPC 01.130 Divulgação 

Divulgação de informações para perda por valor 

recuperável do ativo reconhecida ou revertida para o ativo ou 

unidade geradora de caixa indivíduo [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Explicação dos principais acontecimentos e 

circunstâncias que conduziram ao reconhecimento de perdas 

por valor recuperável do ativo e reversões de perdas por 

valor recuperável do ativo 

texto 

CPC 01.130 a 

Divulgação , CPC 

01.131 b Divulgação 

Perda por valor recuperável do ativo 

X 

duração, 

débito 

CPC 01.130 b 

Divulgação , CPC 

01.130 d (ii) Divulgação 

Reversão de perdas por valor recuperável do 

ativo 

X 

duração,  

crédito 

CPC 01.130 b 

Divulgação , CPC 

01.130 d (ii) Divulgação 

Descrição da natureza do ativo individual texto 
CPC 01.130 c (i) 

Divulgação 

Descrição do segmento de negócio ao qual 

pertence ativo individual 
texto 

CPC 01.130 c (ii) 

Divulgação 

Descrição da unidade geradora de caixa texto 
CPC 01.130 d (i) 

Divulgação 

Descrição de caminho atual e anterior de 

agregar ativos 
texto 

CPC 01.130 d (iii) 

Divulgação 

Descrição das razões para mudar o modo 

unidade geradora de caixa é identificado 
texto 

CPC 01.130 d (iii) 

Divulgação 

O valor recuperável do ativo ou unidade 

geradora de caixa 

X 

instante, 

débito 

CPC 01.130 e 

Divulgação 

Informação sobre se a quantia recuperável de 

ativos é justo valor menos os custos de eliminação ou valor 

em uso 

texto 
CPC 01.130 e 

Divulgação 

Descrição do nível de hierarquia do valor 

justo em que a medição do valor justo é categorizada 
texto 

CPC 01.130 f (i) 

Divulgação , CPC 

01.134 (IIA) Divulgação 

Descrição das técnicas de avaliação utilizados 

para medir o valor justo menos os custos de eliminação 
texto 

CPC 01.130 f (ii) 

Divulgação , CPC 

01.134 e Divulgação 
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Descrição da mudança na técnica de avaliação 

usado para mensurar o valor justo menos os custos de 

eliminação 

texto   

Descrição das razões para a mudança na 

técnica de avaliação usado para mensurar o valor justo 

menos os custos de eliminação 

texto   

Descrição determinação de premissas-chave 

no qual a gerência baseou do valor justo menos custos de 

eliminação 

texto 

CPC 01.130 f (iii) 

Divulgação , CPC 

01.134 e (i) Divulgação 

Taxa de desconto utilizada na medição da 

corrente de valor justo menos os custos de eliminação 

X.XX 

instante 

CPC 01.130 f (iii) 

Divulgação 

Taxa de desconto utilizada na medição 

anterior entre o valor justo menos os custos de eliminação 

X.XX 

instante 

CPC 01.130 f (iii) 

Divulgação 

Taxa de desconto utilizada na estimativa 

corrente do valor em uso 

X.XX 

instante 

CPC 01.130 g 

Divulgação 

Taxa de desconto utilizada na estimativa 

anterior do valor em uso 

X.XX 

instante 

CPC 01.130 g 

Divulgação 

Explicação da perda por valor recuperável do ativo 

reconhecida ou revertida [bloco de texto] 

bloco de 

texto 

CPC 01.130 d (ii) 

Divulgação 

Divulgação de perda por valor recuperável do ativo 

reconhecida ou revertida [título] 
    

Divulgação de perda por valor recuperável do 

ativo reconhecida ou revertida [tabela] 
tabela 

CPC 01.130 d (ii) 

Divulgação 

Ativos individuais ou unidades geradoras de 

caixa [eixo] 
eixo CPC 01.130 Divulgação 

Total da entidade para ativos individuais 

ou unidades geradoras de caixa [membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 01.130 Divulgação 

Ativos individuais ou unidades 

geradoras de caixa [Membro] 
membro CPC 01.130 Divulgação 

Classes de ativos [eixo] eixo 

CPC 06.31 a 

Divulgação, CPC 01.126 

Divulgação, CPC 01.130 

d (ii) Divulgação , CPC 

46.93 Divulgação 

Ativos [membro] 
membro 

[padrão] 

CPC 06.31 a Divulgação 

, CPC 01.126 

Divulgação , CPC 46.93 

Divulgação 

Ativos imobilizado [membro] membro 

CPC 27.73 Divulgação , 

CPC 06.31 a Divulgação 

, CPC 01.127 Exemplo 

Ativos intangíveis que não ágio 

[membro] 
membro 

CPC 06.31 a Divulgação 

, CPC 01.127 Exemplo , 

CPC 04.118 Divulgação 

Ativos de exploração e avaliação 

[Membro] 
membro 

CPC 01.127 prática 

comum 

Goodwill [membro] membro CPC 01.127 Exemplo 

Investimentos representaram 

usando o método da equivalência patrimonial [membro] 
membro 

CPC 01.127 prática 

comum 

Ativos não correntes ou grupos para 

alienação classificados como detidos para venda [membro] 
membro 

CPC 01.127 prática 

comum 

Outros ativos depreciados 

[Membro] 
membro CPC 01.127 Exemplo 

Segmentos [eixo] eixo 

CPC 01.130 d (ii) 

Divulgação , eficaz CPC 

22.23 Divulgação 
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Segmentos [membro] 
membro 

[padrão] 

CPC 01.130 d (ii) 

Divulgação , eficaz CPC 

22.28 Divulgação 

Segmentos reportáveis [Membro] membro CPC 22.23 Divulgação 

Divulgação de perda por valor recuperável do 

ativo reconhecida ou revertida [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Perda por valor recuperável do ativo 

X 

duração, 

débito 

CPC 01.130 b 

Divulgação , CPC 

01.130 d (ii) Divulgação 

Reversão de perdas por valor recuperável do 

ativo 

X 

duração,  

crédito 

CPC 01.130 b 

Divulgação , CPC 

01.130 d (ii) Divulgação 

Explicação dos principais acontecimentos e 

circunstâncias que conduziram ao reconhecimento de perdas 

por valor recuperável do ativo e reversões de perdas por 

valor recuperável do ativo 

texto 

CPC 01.130 a 

Divulgação , CPC 

01.131 b Divulgação 

Explicação dos principais classes de ativos 

afetadas por perdas por valor recuperável do ativo ou 

reversões de perdas por valor recuperável do ativo 

texto 
CPC 01.131 a 

Divulgação 

Ágio não alocado 

X 

instante, 

débito 

CPC 01.133 Divulgação 

Explicação do ágio não alocado a unidade 

geradora de caixa 
texto CPC 01.133 Divulgação 

Explicação do fato de que a quantia 

escriturada de goodwill ou ativos intangíveis com vida útil 

indefinida não é significativa 

texto CPC 01.135 Divulgação 

Explicação do fato de que a quantia 

escriturada agregada de goodwill ou ativos intangíveis com 

vida útil indefinida alocados às unidades geradoras de caixa 

é significativa 

texto CPC 01.135 Divulgação 

Divulgação de informações para as unidades geradoras de 

caixa [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 01.134 Divulgação 

Divulgação de informações para as unidades 

geradoras de caixa [título] 
    

Divulgação de informações para as unidades 

geradoras de caixa [tabela] 
tabela CPC 01.134 Divulgação 

Unidades geradoras de caixa [eixo] eixo CPC 01.134 Divulgação 

Total da entidade para unidades 

geradoras de caixa [membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 01.134 Divulgação 

, CPC 01.135 

Divulgação 

Unidades geradoras de caixa 

[membro] 
membro CPC 01.134 Divulgação 

Unidades geradoras de caixa 

agregados para que quantidade de goodwill ou ativos 

intangíveis com vida útil indefinida não é significativo 

[membro] 

membro CPC 01.135 Divulgação 

Divulgação de informações para as unidades 

geradoras de caixa [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Ágio de Expectativa de Rentabilidade Futura 

(Goodwill) 

X 

instante, 

débito 

CPC 26.54 c Divulgação 

, CPC 01.134 a 

Divulgação , CPC 

01.135 a Divulgação , 

CPC 15.B67 d 

Divulgação 
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Ativos intangíveis com vida útil indefinida 

X 

instante, 

débito 

CPC 01.134 b 

Divulgação , CPC 

01.135 b Divulgação , 

CPC 04.122 a 

Divulgação 

Descrição da base sobre a qual a quantia 

recuperável da unidade tenha sido determinado 
texto 

CPC 01.134 c 

Divulgação 

Descrição dos principais pressupostos em 

que a administração baseou projeções de fluxo de caixa 
texto 

CPC 01.134 d (i) 

Divulgação , CPC 

01.135 c Divulgação 

Descrição das técnicas de avaliação 

utilizados para medir o valor justo menos os custos de 

eliminação 

texto 

CPC 01.130 f (ii) 

Divulgação , CPC 

01.134 e Divulgação 

Descrição determinação de premissas-

chave no qual a gerência baseou do valor justo menos custos 

de eliminação 

texto 

CPC 01.130 f (iii) 

Divulgação , CPC 

01.134 e (i) Divulgação 

Descrição da abordagem da gerência para 

valores que determinam atribuídos aos pressupostos 

principais 

texto   

Descrição do nível de hierarquia do valor 

justo em que a medição do valor justo é categorizada 
texto 

CPC 01.130 f (i) 

Divulgação , CPC 

01.134 (IIA) Divulgação 

Descrição da mudança na técnica de 

avaliação usado para mensurar o valor justo menos os custos 

de eliminação 

texto   

Descrição das razões para a mudança na 

técnica de avaliação usado para mensurar o valor justo 

menos os custos de eliminação 

texto   

Explicação do período durante o qual a 

administração projetou fluxos de caixa 
texto 

CPC 01.134 d (iii) 

Divulgação , CPC 

01.134 e (iii) Divulgação 

Taxa de crescimento utilizada para 

extrapolar as projeções de fluxo de caixa 

X.XX 

instante 

CPC 01.134 d (iv) 

Divulgação , CPC 

01.134 e (iv) Divulgação 

Descrição da justificação para a utilização 

de taxa de crescimento que excede a taxa de crescimento 

média de longo prazo 

texto 
CPC 01.134 d (iv) 

Divulgação 

Taxa de desconto aplicada a projeções de 

fluxo de caixa 

X.XX 

instante 

CPC 01.134 d (v) 

Divulgação , CPC 

01.134 e (v) Divulgação 

Montante em que o valor recuperável da 

unidade exceder seu valor contábil 

X 

instante, 

débito 

CPC 01.134 f (i) 

Divulgação , CPC 

01.135 e (i) Divulgação 

Explicação do valor atribuído ao 

pressuposto-chave 
texto 

CPC 01.134 f (ii) 

Divulgação , CPC 

01.135 e (ii) Divulgação 

Montante em que o valor atribuído a 

premissa deve mudar para que o valor recuperável da 

unidade para ser igual ao valor contábil 

X.XX 

instante 

CPC 01.134 f (iii) 

Divulgação , CPC 

01.135 e (iii) Divulgação 

  Fonte: Elaborado pela autora (2015).1 

 

 

                                                           
1 Os itens “Segmentos Reportáveis” com referência na taxonomia IFRS para o IFRS 15 foram excluídos 

dos itens referentes ao CPC-01 elaborado pela nota explicativa do Valor Recuperável dos Ativos 

(Impairment) da taxonomia IFRS, porque não estão em vigentes no CPC em 2015. 

http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=2
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Quadro 5 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 02 

CPC 02 - IAS 21     

[200.000] Notas - Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações 

Contábeis 

Divulgação dos efeitos das mudanças nas 

taxas de câmbio e conversão de 

demonstrações contábeis [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 02- Divulgação 

Descrição da moeda funcional texto 
CPC 02.53 Divulgação , CPC 02.57 c 

Divulgação 

Descrição da moeda de apresentação texto 
CPC 26.51 d Divulgação , CPC 02.53 

Divulgação 

Descrição da razão pela qual moeda de 

apresentação for diferente da moeda 

funcional 

texto CPC 02.53 Divulgação  

Descrição da razão para a mudança na 

moeda funcional 
texto CPC 02.54 Divulgação  

Descrição da moeda na qual a 

informação suplementar seja apresentada 
texto CPC 02.57 b Divulgação  

Descrição dos métodos de tradução 

utilizado para determinar a informação 

suplementar 

texto CPC 02.57 c Divulgação  

Ganho cambial (prejuízo) 
X duração,  

crédito 

CPC 02.52 a Divulgação , CPC 03 - A 

Demonstração dos fluxos de para uma 

entidade que não seja uma instituição 

financeira Exemplo 

Ganho cambial líquido 
X duração,  

crédito 
CPC 02.52 uma prática comum  

Perda cambial líquida 
X duração, 

débito 
CPC 02.52 uma prática comum  

Reserva de diferenças de câmbio em 

tradução 

X instante, 

crédito 
CPC 02.52 b Divulgação  

Taxas de câmbio [título]     

Fechando taxa de câmbio 
X.XX 

instante 
CPC 26.112 c prática comum  

Taxa de câmbio média 
X.XX 

duração 
CPC 26.112 c prática comum  

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

 Quadro 6 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 03 

CPC 03 - IAS 7     

[300.000] Notas - Demonstração dos fluxos de caixa, divulgações adicionais 

Demonstração dos fluxos de caixa [título]     

Fluxos de caixa (usado em) atividades 

operacionais [título] 
    

Classes de pagamentos de caixa das 

atividades operacionais [título] 
    

Pagamentos a fornecedores de bens e 

serviços e para e em nome dos empregados 

X 

duração,  

crédito 

CPC 03.14 prática comum 

Pagamentos de despesas de exploração 

e avaliação 

X 

duração,  

crédito 

CPC 03.14 prática comum 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D21%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_53%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D21%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_54%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D21%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_57_b%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D21%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_57_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D21%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_52_a%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D21%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_52_a%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D21%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_52_b%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_112_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_112_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard


101 

 

Ajustes para despesa de juros 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.20 prática comum 

Ajustes para rendimento de juros 

X 

duração,  

crédito 

CPC 03.20 prática comum 

Ajustes para rendimento de dividendos 

X 

duração,  

crédito 

CPC 03.20 prática comum 

Ajustes para rendimento financeiro 

X 

duração,  

crédito 

CPC 03.20 prática comum 

Ajustes para rendimento financeiro (custo) 

X 

duração,  

crédito 

CPC 03.20 prática comum 

Ajustes para gastos de impostos diferidos 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.20 prática comum 

Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) 

por uma alteração no capital de giro 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.20 prática comum 

Os fluxos de caixa (usado em) operações 

antes das mudanças no capital de giro 

X 

duração 

CPC 03 - A Demonstração 

dos fluxos de para uma entidade que 

não seja uma instituição financeira 

Exemplo , CPC 03.20 Comum 

prática 

Aumento (redução) no capital de giro 

X 

duração,  

crédito 

CPC 03.20 prática comum 

Ajustes para diminuição (aumento) de 

contas a receber 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.20 prática comum 

Ajustes por Aumento (redução) em 

fornecedores e outras contas a pagar 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.20 prática comum 

Ajustes para diminuição (aumento) em 

outros ativos 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.20 prática comum 

Ajustes por Aumento (redução) em outros 

passivos 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.20 prática comum 

Ajustes para diminuição (aumento) em 

outros ativos circulantes 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.20 prática comum 

Ajustes por Aumento (redução) em outros 

passivos correntes 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.20 prática comum 

Ajustes para aumento (redução) no 

passivo de benefícios a empregados 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.20 prática comum 

Ajustes para diminuição (aumento) em 

empréstimos e adiantamentos a clientes 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.20 prática comum 

Ajustes para diminuição (aumento) em 

empréstimos e adiantamentos a bancos 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.20 prática comum 
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Ajustes para aumento (redução) em 

depósitos de clientes 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.20 prática comum 

Ajustes por Aumento (redução) em 

depósitos de bancos 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.20 prática comum 

Ajustes para aumento (diminuição) em 

seguros, resseguros e passivos de contratos de 

investimento 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.20 prática comum 

Ajustes para aumento de outras 

disposições decorrentes da passagem do tempo 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.20 prática comum 

Ajustamentos para depreciação e 

amortização e perdas por valor recuperável do 

ativo (reversão de perdas por valor recuperável do 

ativo) reconhecidas nos lucros ou prejuízos 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.20 prática comum 

Ajustes para despesa de amortização 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.20 prática comum 

Ajustes para a despesa de depreciação 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.20 prática comum 

Ajustes para perdas por valor recuperável 

do ativo reconhecidas nos lucros ou prejuízos, o 

ágio 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.20 prática comum 

Ajustes para perda por valor recuperável 

do ativo (reversão de perdas por valor recuperável 

do ativo) reconhecidas nos lucros ou prejuízos, 

comércio e outros créditos 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.20 prática comum 

Ajustes para perda por valor recuperável 

do ativo (reversão de perdas por valor recuperável 

do ativo) reconhecidas nos lucros ou prejuízos, 

inventários 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.20 prática comum 

Ajustes para perda por valor recuperável 

do ativo (reversão de perdas por valor recuperável 

do ativo) reconhecidas nos lucros ou prejuízos, 

ativos de exploração e avaliação 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.20 prática comum 

Ajustes para os ganhos (perdas) com 

ajuste de justo valor, propriedade de investimento 

X 

duração,  

crédito 

CPC 03.20 prática comum 

Ajustes para os ganhos (perdas) com a 

mudança no valor justo dos derivativos 

X 

duração,  

crédito 

CPC 03.20 prática comum 

Ajustes para ganho (perda) na alienação, 

imóveis, instalações e equipamentos 

X 

duração,  

crédito 

CPC 03.20 prática comum 

Ajustes para ganho (perda) na alienação 

de investimentos em subsidiárias, joint ventures e 

associadas 

X 

duração,  

crédito 

CPC 03.20 prática comum 

Ajustes para lucros não distribuídos de 

investimentos contabilizados pelo uso método de 

equivalência patrimonial 

X 

duração,  

crédito 

CPC 03.20 prática comum 

Ajustes para aumento (diminuição) em 

renda diferido 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.20 prática comum 
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Imposto de renda pago, classificados 

como atividades operacionais 

X 

duração,  

crédito 

CPC 03.35 prática comum 

Imposto de renda reembolso, classificados 

como atividades operacionais 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.35 prática comum 

Custos de financiamento pago, 

classificados como atividades operacionais 

X 

duração,  

crédito 

CPC 03.31 prática comum 

As receitas financeiras recebidas, 

classificados como atividades operacionais 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.31 prática comum 

Fluxos de caixa (usado em) atividades de 

investimento [título] 
    

Fluxos de caixa (usado em) Redução 

(aumento) de caixa e equivalentes de caixa 

restrito 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.16 prática comum 

Dividendos recebidos de investimentos 

contabilizados pelo uso método de equivalência 

patrimonial, classificados como atividades de 

investimento 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.16 prática comum 

Dividendos recebidos de associados, 

classificados como atividades de investimento 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.16 prática comum 

Dividendos recebidos de joint ventures, 

classificados como atividades de investimento 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.16 prática comum 

Compra de participações em associadas 

X 

duração,  

crédito 

CPC 03.16 prática comum 

Rendimentos das vendas de participações 

em associadas 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.16 prática comum 

Compra de participações em 

investimentos contabilizados pelo uso método de 

equivalência patrimonial 

X 

duração,  

crédito 

CPC 03.16 prática comum 

Rendimentos das vendas de investimentos 

contabilizados pelo uso método de equivalência 

patrimonial 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.16 prática comum 

Adiantamentos de caixa e empréstimos 

feitos a partes relacionadas 

X 

duração,  

crédito 

CPC 03.16 prática comum 

Recebimentos de reembolso de 

adiantamentos e empréstimos feitos a partes 

relacionadas 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.16 prática comum 

Compra de propriedade de investimento 

X 

duração,  

crédito 

CPC 03.16 prática comum 

Rendimentos das vendas de propriedades 

de investimento 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.16 prática comum 

Compra de ativos biológicos 

X 

duração,  

crédito 

CPC 03.16 prática comum 
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Rendimentos das vendas de ativos 

biológicos 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.16 prática comum 

Compra de ativos de exploração e 

avaliação 

X 

duração,  

crédito 

CPC 03.16 prática comum 

Produto da alienação de ativos de 

exploração e avaliação 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.16 prática comum 

Compra de ativos de mineração 

X 

duração,  

crédito 

CPC 03.16 prática comum 

Rendimentos da venda de ativos de 

mineração 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.16 prática comum 

Compra de ativos de petróleo e gás 

X 

duração,  

crédito 

CPC 03.16 prática comum 

Rendimentos da venda de ativos de 

petróleo e gás 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.16 prática comum 

Produto da alienação de ativos não 

correntes ou grupos para alienação classificados 

como detidos para venda e operações 

descontinuadas 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.16 prática comum 

Compra de imóveis, instalações e 

equipamentos, exceto o ágio, ativos intangíveis, 

propriedades de investimento e outros ativos não 

circulantes 

X 

duração,  

crédito 

CPC 03.16 prática comum 

Provenientes da alienação de bens do ativo 

imobilizado, exceto o ágio, ativos intangíveis, 

propriedades de investimento e outros ativos não 

circulantes 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.16 prática comum 

Pagamentos para as despesas do projecto 

de desenvolvimento 

X 

duração,  

crédito 

CPC 03.16 prática comum 

Fluxos de caixa utilizados nas atividades 

de exploração e desenvolvimento 

X 

duração,  

crédito 

CPC 03.16 prática comum 

Aquisição de outros investimentos do que 

investimentos contabilizados pelo uso método de 

equivalência patrimonial 

X 

duração,  

crédito 

CPC 03.16 prática comum 

Rendimentos das vendas que não sejam 

investimentos investimentos contabilizados pelo 

uso método de equivalência patrimonial 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.16 prática comum 

Compra de instrumentos financeiros 

classificados como atividades de investimento 

X 

duração,  

crédito 

CPC 03.16 prática comum 

Rendimentos da venda ou vencimento de 

instrumentos financeiros, classificados como 

atividades de investimento 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.16 prática comum 

Compra de ativos financeiros disponíveis 

para venda 

X 

duração,  

crédito 

CPC 03.16 prática comum 
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Rendimentos da alienação ou maturidade 

de ativos financeiros disponíveis para venda 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.16 prática comum 

Fluxos de caixa (usado em) Redução 

(aumento) em depósitos e investimentos de curto 

prazo 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.16 prática comum 

Fluxos de caixa de atividades de 

investimento 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.16 prática comum 

Saídas de caixa de atividades de 

investimento 

X 

duração,  

crédito 

CPC 03.16 prática comum 

Fluxos de caixa (usado em) atividades de 

financiamento [título] 
    

Dividendos pagos aos acionistas da 

controladora, classificados como atividades de 

financiamento 

X 

duração,  

crédito 

CPC 03.17 prática comum 

Dividendos pagos a interesses que não 

controlam, classificados como atividades de 

financiamento 

X 

duração,  

crédito 

CPC 03.17 prática comum 

Rendimentos da venda ou emissão de 

ações em tesouraria 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.17 prática comum 

Produto do exercício de opções 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.17 prática comum 

Produto da emissão de ações ordinárias 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.17 prática comum 

Produto da emissão de ações preferenciais 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.17 prática comum 

Provenientes de empréstimos não 

correntes 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.17 prática comum 

Reembolsos de empréstimos não correntes 

X 

duração,  

crédito 

CPC 03.17 prática comum 

Provenientes de empréstimos atuais 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.17 prática comum 

Reembolsos de empréstimos correntes 

X 

duração,  

crédito 

CPC 03.17 prática comum 

Fluxos de caixa (usado em) Aumento 

(redução) em empréstimos correntes 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.17 prática comum 

Produto da emissão de obrigações, 

promissórias e debêntures 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.17 prática comum 

Reembolsos de obrigações, promissórias e 

debêntures 

X 

duração,  

crédito 

CPC 03.17 prática comum 

Pagamentos para os custos de emissão de 

ações 

X 

duração,  

crédito 

CPC 03.17 prática comum 
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Pagamentos para os custos de emissão de 

dívida 

X 

duração,  

crédito 

CPC 03.17 prática comum 

Produto das contribuições de interesses 

que não controlam 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.17 prática comum 

Produto da emissão de passivos 

subordinados 

X 

duração, 

débito 

CPC 03.17 prática comum 

Reembolsos de passivos subordinados 

X 

duração,  

crédito 

CPC 03.17 prática comum 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Quadro 7 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 04 

CPC 04 - IAS 38      

[400.000] Notas - Ativos intangíveis 

Divulgação de ativos intangíveis [bloco de texto] 
bloco de 

texto 
CPC 04 - Divulgação 

Divulgação de informações detalhadas sobre ativos 

intangíveis [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 04.118 Divulgação 

Divulgação de informações detalhadas sobre 

ativos intangíveis [título] 
    

Divulgação de informações detalhadas 

sobre ativos intangíveis [tabela] 
tabela CPC 04.118 Divulgação 

Classes de outros ativos intangíveis 

que não ágio [eixo] 
eixo CPC 04.118 Divulgação 

Ativos intangíveis que não ágio 

[membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 06.31 a Divulgação, CPC 

01.127 Exemplo, CPC 04.118 

Divulgação 

Marcas [membro] membro CPC 04.119 Exemplo 

Exploração e avaliação 

[Membro] 
membro CPC 34.25 Divulgação 

Cabeçalhos e títulos de 

publicações [Membro] 
membro CPC 04.119 b Exemplo 

Software [membro] membro CPC 04.119 c Exemplo 

Licenças e concessões 

[Membro] 
membro CPC 04.119 d Exemplo 

Licenças GSM 

[Membro] 
membro CPC 04.119 prática comum 

Licenças de UMTS 

[Membro] 
membro CPC 04.119 prática comum 

Licenças de LTE 

[Membro] 
membro CPC 04.119 prática comum 

Direitos autorais, patentes e 

outros direitos de propriedade industrial, de serviços e 

direitos de exploração [Membro] 

membro CPC 04.119 e Exemplo 

Direitos de aterrissagem 

do aeroporto [Membro] 
membro CPC 04.119 prática comum 

Direitos de mineração 

[Membro] 
membro CPC 04.119 prática comum 

Receitas, fórmulas, modelos, 

desenhos e protótipos [Membro] 
membro CPC 04.119 f Exemplo 

Ativos intangíveis 

relacionados a clientes [Membro] 
membro CPC 04.119 prática comum 
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Valor do negócio adquirido 

[membro] 
membro CPC 04.119 prática comum 

Despesas de 

desenvolvimento capitalizadas [membro] 
membro CPC 04.119 prática comum 

Ativos intangíveis em 

desenvolvimento [membro] 
membro CPC 04.119 g Exemplo 

Outros ativos intangíveis 

[Membro] 
membro CPC 04.119 prática comum 

Métodos de geração [eixo] eixo CPC 04.118 Divulgação 

Métodos de geração [membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 04.118 Divulgação 

Internamente gerado 

[membro] 
membro CPC 04.118 Divulgação 

Não gerado internamente 

[membro] 
membro CPC 04.118 Divulgação 

Valor contábil, depreciação 

acumulada, amortização e impairment e quantia 

escriturada bruta [eixo] 

eixo 

CPC 27.73 e Divulgação, CPC 06.32 

Divulgação, CPC 04.118 c 

Divulgação, CPC 04.118 e 

Divulgação, CPC 28.76 Divulgação, 

CPC 28.79 c Divulgação, CPC 28.79 

d Divulgação, CPC 29.50 

Divulgação, CPC 29.54 f 

Divulgação, CPC 15. B67 d 

Divulgação, eficaz, CPC 40.35H 

Divulgação, eficaz, CPC 40.35I 

Divulgação, Data de validade  

2018/01/01, 2018/01/01 CPC 

40.IG29 prática comum. 

Valor contábil [membro] 
membro 

[padrão] 

CPC 27.73 e Divulgação, CPC 06.32 

Divulgação, CPC 04.118 e 

Divulgação, CPC 28.76 Divulgação, 

CPC 28.79 d Divulgação, CPC 

29.50 Divulgação, CPC 15.B67 d 

Divulgação, eficaz, CPC 40.35H 

Divulgação, eficaz, 2018/01/01 CPC 

40.35I Divulgação, Data de 

validade, 2018/01/01 CPC 40.IG29 a 

Exemplo 

Quantia escriturada bruta 

[membro] 
membro 

 CPC 27.73 d Divulgação, CPC 

06.32 Divulgação, CPC 04.118 c 

Divulgação, CPC 28.79 c 

Divulgação, CPC 29.54 f 

Divulgação, CPC 15.B67 d 

Divulgação, Divulgação eficaz 

2018/01/01 CPC 40.35I, eficaz, 

2018/01/01 CPC 40.35M 

Divulgação, eficaz, 2018/01/01 CPC 

40.35N Exemplo, a data de validade, 

2018/01/01 CPC 40.IG29 prática 

comum 

Depreciação, amortização e 

impairment [membro] 
membro 

CPC 27.73 d Divulgação, CPC 

27.75 b Divulgação, CPC 06.32 

Divulgação, CPC 04.118 c 

Divulgação, CPC 28.79 c 

Divulgação, CPC 29.54 f 

Divulgação 
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Depreciação e 

amortização acumuladas [membro] 
membro 

CPC 27.73 d prática comum, CPC 

27.75 b Divulgação, CPC 06.32 

prática comum, CPC 04.118 c 

prática comum, CPC 28.79 c prática 

comum, CPC 29.54 f prática comum 

Impairment acumulado 

[membro] 
membro 

CPC 27.73 d prática comum, CPC 

06.32 prática comum, CPC 04.118 c 

prática comum, CPC 28.79 c prática 

comum, CPC 29.54 f prática 

comum, CPC 15.B67 d Divulgação, 

eficaz, 2018/01/01 CPC 40.35H 

Divulgação, eficaz, 2018/01/01 CPC 

40.35N Exemplo, a data de validade, 

2018/01/01 CPC 40.IG29 b 

Exemplo 

Divulgação de informações detalhadas 

sobre ativos intangíveis [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Descrição do item (s) linha na 

demonstração do resultado abrangente em que a 

amortização de ativos intangíveis está incluso 

texto CPC 04.118 d Divulgação 

Método de amortização, exceto o ágio, 

ativos intangíveis 
texto CPC 04.118 b Divulgação 

Vidas úteis ou taxas de amortização, 

exceto o ágio, ativos intangíveis 
texto CPC 04.118 a Divulgação 

Datas de vigência de reavaliação, 

exceto o ágio, ativos intangíveis 
texto CPC 04.124 a (i) Divulgação 

Reconciliação de alterações nos ativos 

intangíveis que não ágio [título] 
    

Exceto o ágio, no início do 

período Ativos intangíveis 

 X 

instante, 

débito 

CPC 26.54 c Divulgação, CPC 

04.118 e Divulgação 

Movimentação do intangível, 

exceto o ágio [título] 
    

Outros do que por meio de 

combinações de negócios, exceto o ágio, ativos 

intangíveis adições 

X 

duração, 

débito 

CPC 04.118 e (i) Divulgação 

Aquisições por meio de 

combinações de negócios, exceto o ágio, ativos 

intangíveis 

X 

duração, 

débito 

CPC 04.118 e (i) Divulgação 

Aumento (redução) por meio 

de diferenças cambiais líquidas, exceto o ágio, ativos 

intangíveis 

X 

duração, 

débito 

CPC 04.118 e (vii) Divulgação 

Amortizações, exceto o ágio, 

ativos intangíveis 

(X) 

duração 
CPC 04.118 e (vi) Divulgação 

Perda por impairment 

reconhecida nos lucros ou prejuízos, exceto o ágio, 

ativos intangíveis 

(X) 

duração 
CPC 04.118 e (iv) Divulgação 

Reversão da perda por 

impairment reconhecida nos lucros ou prejuízos, 

exceto o ágio, ativos intangíveis 

Duração 

X 
CPC 04.118 e (v) Divulgação 

Aumento de revalorização 

(diminuição), exceto o ágio, ativos intangíveis 

X 

duração, 

débito 

CPC 04.118 e (iii) Divulgação 

Perda por impairment 

reconhecida em outros resultados abrangentes, exceto 

o ágio, ativos intangíveis 

(X) 

duração 
CPC 04.118 e (iii) Divulgação 
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Reversão da perda por 

impairment reconhecida em outros resultados 

abrangentes, exceto o ágio, ativos intangíveis 

Duração 

X 
CPC 04.118 e (iii) Divulgação 

Aumento (redução) através 

de transferências e outras mudanças, os ativos 

intangíveis que não ágio [título] 

    

Aumento (redução) 

através de transferências, exceto o ágio, ativos 

intangíveis 

X 

duração, 

débito 

CPC 04.118 e Prática comum 

Aumento (redução) 

através de outras alterações, os ativos intangíveis que 

não ágio 

X 

duração, 

débito 

CPC 04.118 e (viii) Divulgação 

Aumento total 

(redução) através de transferências e outras 

mudanças, exceto o ágio, ativos intangíveis 

X 

duração, 

débito 

CPC 04.118 e Prática comum 

Alienações e aposentadorias, 

os ativos intangíveis que não ágio [título] 
    

Alienações, exceto o 

ágio, ativos intangíveis 

(X) 

duração, 

de 

crédito 

CPC 04.118 e (ii) Divulgação 

Aposentadorias, exceto 

o ágio, ativos intangíveis 

(X) 

duração, 

de 

crédito 

CPC 04.118 e Prática comum 

Total disposals and 

retirements, intangible Ativos other than goodwill 

Total de alienações e aposentadorias, exceto o ágio, 

ativos intangíveis 

(X) 

duração, 

de 

crédito 

CPC 04.118 e Prática comum 

Diminuir através 

classificados como detidos para venda, exceto o ágio, 

ativos intangíveis 

(X) 

duração, 

de 

crédito 

CPC 04.118 e (ii) Divulgação 

Diminuir através de perda de 

controle de subsidiárias, exceto o ágio, ativos 

intangíveis 

(X) 

duração, 

de 

crédito 

CPC 04.118 e Prática comum 

Aumento total (redução) em 

outros que não o goodwill ativos intangíveis 

X 

duração, 

débito 

CPC 04.118 e Divulgação 

Exceto o ágio, no final do período 

Ativos intangíveis 

X 

instante, 

débito 

CPC 26.54 c Divulgação, CPC 

04.118 e Divulgação 

Reavaliação de ativos intangíveis 

[título] 
    

Exceto o ágio Os ativos 

intangíveis, ativos reavaliados 

X 

instante, 

débito 

CPC 04.124 a (ii) Divulgação 

Exceto o ágio Os ativos 

intangíveis, ativos reavaliados, pelo custo 

X 

instante, 

débito 

CPC 04.124 a (iii) Divulgação 

Exceto o ágio, reserva de 

reavaliação ativos intangíveis 

X 

instante, 

crédito 

CPC 04.124 b Divulgação 

Divulgação de ativos intangíveis com vida útil 

indefinida [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 04.122 a Divulgação 
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Divulgação de ativos intangíveis com vida útil 

indefinida [título] 
    

Divulgação de ativos intangíveis com vida 

útil indefinida [tabela] 
tabela CPC 04.122 a Divulgação 

Ativos intangíveis com vida útil 

indefinida [eixo] 
eixo CPC 04.122 a Divulgação 

Ativos intangíveis com vida útil 

indefinida [membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 04.122 a Divulgação 

Divulgação de ativos intangíveis com vida 

útil indefinida [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Ativos intangíveis com vida útil 

indefinida 

X 

instante, 

débito 

CPC 01.134 b Divulgação, CPC 

01.135 b Divulgação, CPC 04.122 a 

Divulgação 

Descrição dos ativos intangíveis com 

vida útil de avaliação de apoio indefinido de vida útil 

indefinida 

texto CPC 04.122 a Divulgação 

Divulgação de material de ativos intangíveis a 

entidade [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 04.122 b Divulgação 

Divulgação de material de ativos intangíveis a 

entidade [título] 
    

Divulgação de material de ativos 

intangíveis a entidade [tabela] 
tabela CPC 04.122 b Divulgação 

Material de ativos intangíveis a 

entidade [eixo] 
eixo CPC 04.122 b Divulgação 

Material de ativos intangíveis a 

entidade [membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 04.122 b Divulgação 

Divulgação de material de ativos 

intangíveis a entidade [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Descrição do material de ativos 

intangíveis a entidade 
texto CPC 04.122 b Divulgação 

Material de ativos intangíveis a 

entidade 

X 

instante, 

débito 

CPC 04.122 b Divulgação 

Período de amortização remanescente 

de material ativo intangível para entidade 

X.XX 

instante 
CPC 04.122 b Divulgação 

Ativos intangíveis adquiridos por meio de subsídio 

do governo, o valor justo inicialmente reconhecido 

X 

instante, 

débito 

CPC 04.122 c (i) Divulgação 

Ativos intangíveis adquiridos por meio de subsídio 

do governo 

X 

instante, 

débito 

CPC 04.122 c (ii) Divulgação 

Explicação dos ativos adquiridos por meio de 

subsídio do governo e inicialmente reconhecidos pelo 

valor justo 

texto CPC 04.122 c (iii) Divulgação 

Ativos intangíveis cuja titularidade esteja 

restringida 

X 

instante, 

débito 

CPC 04.122 d Divulgação 

Ativos intangíveis dados como garantia de passivos 

X 

instante, 

débito 

CPC 04.122 d Divulgação 

Compromissos contratuais para aquisição de ativos 

intangíveis 

X 

instante, 

crédito 

CPC 04.122 e Divulgação 

Descrição dos intangíveis totalmente amortizados texto CPC 04.128 a Exemplo 

Descrição dos ativos intangíveis significativos 

controlados pela entidade mas não reconhecidos 
texto CPC 04.128 b Exemplo 
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Explicação das restrições à distribuição de 

excedente de revalorização de ativos intangíveis 
texto CPC 04.124 b Divulgação 

Despesa de pesquisa e desenvolvimento 

X 

duração, 

débito 

CPC 04.126 Divulgação 

Divulgação de reconciliação de alterações nos 

ativos intangíveis e goodwill [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 04.118 prática comum 

Divulgação de reconciliação de alterações nos 

ativos intangíveis e goodwill [título] 
    

Divulgação de reconciliação de alterações 

nos ativos intangíveis e goodwill [tabela] 
tabela CPC 04.118 prática comum 

Classes de ativos intangíveis e ágio 

[eixo] 
eixo CPC 04.118 prática comum 

Ativos intangíveis e ágio 

[Membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 04.118 prática comum 

Ativos intangíveis que não 

ágio [membro] 
membro 

CPC 06.31 a Divulgação, CPC 

01.127 Exemplo, CPC 04.118 

Divulgação 

Marcas [membro] membro CPC 04.119 Exemplo 

Exploração e avaliação 

dos ativos intangíveis [Membro] 
membro CPC 34.25 Divulgação 

Cabeçalhos e títulos de 

publicações [Membro] 
membro CPC 04.119 b Exemplo 

Software [membro] membro CPC 04.119 c Exemplo 

Licenças e concessões 

[Membro] 
membro CPC 04.119 d Exemplo 

Licenças GSM 

[Membro] 
membro CPC 04.119 prática comum 

Licenças de 

UMTS [Membro] 
membro CPC 04.119 prática comum 

Licenças de LTE 

[Membro] 
membro CPC 04.119 prática comum 

Direitos autorais, 

patentes e outros direitos de propriedade industrial, de 

serviços e direitos de exploração [Membro] 

membro CPC 04.119 e Exemplo 

Direitos de 

aterragem do aeroporto [Membro] 
membro CPC 04.119 prática comum 

Direitos de 

mineração [Membro] 
membro CPC 04.119 prática comum 

Receitas, fórmulas, 

modelos, desenhos e protótipos [Membro] 
membro CPC 04.119 f Exemplo 

Ativos intangíveis 

relacionados a clientes [Membro] 
membro CPC 04.119 prática comum 

Valor do negócio 

adquirido [membro] 
membro CPC 04.119 prática comum 

Despesas de 

desenvolvimento capitalizadas [membro] 
membro CPC 04.119 prática comum 

Ativos intangíveis em 

desenvolvimento [membro] 
membro CPC 04.119 g Exemplo 

Outros ativos 

intangíveis [Membro] 
membro CPC 04.119 prática comum 

Goodwill [membro] membro CPC 01.127 Exemplo 

Métodos de geração [eixo] Eixo CPC 04.118 Divulgação 
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Métodos de geração [membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 04.118 Divulgação 

Internamente gerado 

[membro] 
membro CPC 04.118 Divulgação 

Não gerado internamente 

[membro] 
membro CPC 04.118 Divulgação 

Valor contábil, depreciação 

acumulada, amortização e impairment e quantia 

escriturada bruta [eixo] 

eixo 

CPC 27.73 d Divulgação, CPC 

27.73 e Divulgação, CPC 06.32 

Divulgação, CPC 04.118 c 

Divulgação, CPC 04.118 e 

Divulgação, CPC 28.76 Divulgação, 

CPC 28.79 c Divulgação, CPC 28.79 

d Divulgação, CPC 29.50 

Divulgação, CPC 29.54 f 

Divulgação, CPC 15. B67 d 

Divulgação, eficaz, 2018/01/01 CPC 

40.35H Divulgação, eficaz, 

2018/01/01 CPC 40.35I Divulgação, 

Data de validade, 2018/01/01 CPC 

40.IG29 prática comum 

Valor contábil [membro] 
membro 

[padrão] 

CPC 27.73 e Divulgação, CPC 06.32 

Divulgação, CPC 04.118 e 

Divulgação, CPC 28.76 Divulgação, 

CPC 28.79 d Divulgação, CPC 

29.50 Divulgação, CPC 15.B67 d 

Divulgação, eficaz, 2018/01/01 CPC 

40.35H Divulgação, eficaz, 

2018/01/01 CPC 40.35I Divulgação, 

Data de validade, 2018/01/01 CPC 

40.IG29 Exemplo 

Quantia escriturada bruta 

[membro] 
membro 

CPC 27.73 d Divulgação, CPC 

06.32 Divulgação, CPC 04.118 c 

Divulgação, CPC 28.79 c 

Divulgação, CPC 29.54 f 

Divulgação, CPC 15.B67 d 

Divulgação, Divulgação eficaz 

2018/01/01 CPC 40.35I, eficaz, 

2018/01/01 CPC 40.35M 

Divulgação, eficaz, 2018/01/01 CPC 

40.35N Exemplo, a data de validade, 

2018/01/01 CPC 40.IG29 prática 

comum 

Depreciação, amortização e 

impairment [membro] 
membro 

CPC 27.73 d Divulgação, CPC 

27.75 b Divulgação, CPC 06.32 

Divulgação, CPC 04.118 c 

Divulgação, CPC 28.79 c 

Divulgação, CPC 29.54 f 

Divulgação 

Depreciação e 

amortização acumuladas [membro] 
membro 

CPC 27.73 d prática comum, CPC 

27.75 b Divulgação, CPC 06.32 

prática comum, CPC 04.118 c 

prática comum, CPC 28.79 c prática 

comum, CPC 29.54 f prática comum 

impairment acumulada 

[membro] 
membro 

CPC 27.73 d prática comum, CPC 

06.32 prática comum, CPC 04.118 c 

prática comum, CPC 28.79 c prática 

comum, CPC 29.54 f prática 



113 

 

comum, CPC 15.B67 d Divulgação, 

eficaz 

Divulgação de reconciliação de alterações 

nos ativos intangíveis e goodwill [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Reconciliação de alterações nos ativos 

intangíveis e goodwill [título] 
  

2018/01/01 CPC 40.35H 

Divulgação, eficaz 

Ativos intangíveis e ágio no 

início do período 

X 

instante, 

débito 

2018/01/01 CPC 40.35N Exemplo, a 

data de validade 

Movimentação do intangível e 

ágio [título] 
  

2018/01/01 CPC 40.IG29 b 

Exemplo 

Outros do que por meio de 

combinações de negócios, exceto o ágio, ativos 

intangíveis adições 

X 

duração, 

débito 

CPC 26.55 prática comum 

Aquisições por meio de 

combinações de negócios, ativos intangíveis e ágio 

X 

duração, 

débito 

CPC 04.118 e (i) Divulgação 

Aumento (redução) por meio 

de diferenças cambiais líquidas, intangível e ágio 

X 

duração, 

débito 

CPC 04.118 e (i) prática comum 

Amortizações, exceto o ágio, 

ativos intangíveis 

(X) 

duração 
CPC 04.118 e (vii) prática comum 

Perda por impairment 

reconhecida nos lucros ou prejuízos, ativos 

intangíveis e ágio 

(X) 

duração 
CPC 04.118 e (vi) Divulgação 

Reversão da perda por 

impairment reconhecida nos lucros ou prejuízos, 

exceto o ágio, ativos intangíveis 

Duração 

X 
CPC 04.118 e (iv) prática comum 

Aumento de revalorização 

(diminuição), exceto o ágio, ativos intangíveis 

X 

duração, 

débito 

CPC 04.118 e (v) Divulgação 

Perda por impairment 

reconhecida em outros resultados abrangentes, exceto 

o ágio, ativos intangíveis 

(X) 

duração 
CPC 04.118 e (iii) Divulgação 

Reversão da perda por 

impairment reconhecida em outros resultados 

abrangentes, exceto o ágio, ativos intangíveis 

Duração 

X 
CPC 04.118 e (iii) Divulgação 

Aumento (redução) através 

de transferências e outras mudanças, intangível e ágio 

[título] 

  CPC 04.118 e (iii) Divulgação 

Aumento (redução) por 

meio de transferências, intangível e ágio 

X 

duração, 

débito 

CPC 04.118 e Prática comum 

Aumento (redução) 

através de outras alterações, intangível e ágio 

X 

duração, 

débito 

CPC 04.118 e (viii) prática comum 

Aumento total 

(redução) através de transferências e outras 

mudanças, intangível e ágio 

X 

duração, 

débito 

CPC 04.118 e Prática comum 

Alienações e aposentadorias, 

intangível e ágio [título] 
    

Alienações, intangível e 

ágio 

(X) 

duração, 

de 

crédito 

CPC 04.118 e (ii) prática comum 
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Aposentadorias, 

intangível e ágio 

(X) 

duração, 

de 

crédito 

CPC 04.118 e Prática comum 

Total de alienações e 

aposentadorias, intangível e ágio 

(X) 

duração, 

de 

crédito 

CPC 04.118 e Prática comum 

Diminuir através 

classificados como detidos para venda, ativos 

intangíveis e ágio 

(X) 

duração, 

de 

crédito 

CPC 04.118 e (ii) prática comum 

Diminuir através da perda de 

controle da subsidiária, os ativos intangíveis e ágio 

(X) 

duração, 

de 

crédito 

CPC 04.118 e Prática comum 

Reconhecimento posterior de 

ativos por impostos diferidos, os ágios 

(X) 

duração, 

de 

crédito 

CPC 15.B67 d (iii) Divulgação 

Aumento total (redução) em 

ativos intangíveis e ágio 

X 

duração, 

débito 

CPC 04.118 e Prática comum 

Ativos intangíveis e goodwill no 

final do período 

X 

instante, 

débito 

CPC 26.55 prática comum 

Identificação de informação 

comparativa não ajustada 
texto 

CPC 27.80A Divulgação, CPC 

35.18I Divulgação, CPC 04.130I 

Divulgação 

Declaração de que a informação 

comparativa não ajustada foi preparado com base 

diferente 

texto 

CPC 27.80A Divulgação, CPC 

35.18I Divulgação, CPC 04.130I 

Divulgação 

Explicação da base de preparação 

de informação comparativa não ajustada 
texto 

CPC 27.80A Divulgação, CPC 

35.18I Divulgação, CPC 04.130I 

Divulgação 

Fonte: Elaborado pela autora (2015).2 

 

Quadro 8 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 05 

CPC 05 - IAS 24     

[500.000] Notas - Partes Relacionadas 

Divulgação de partes relacionadas [bloco 

de texto] 
bloco de texto CPC 05 - Divulgação  

Nome da entidade-mãe texto 
CPC 26.138 c Divulgação , CPC 

05.13 Divulgação 

Nome da mãe final do grupo texto 
CPC 26.138 c Divulgação , CPC 

05.13 Divulgação 

Nome da maioria entidade pai sênior 

produzir demonstrações financeiras 

disponíveis publicamente 

texto CPC 05.13 Divulgação  

Explicação das relações entre pais e 

subsidiárias 
texto CPC 05.13 Divulgação  

                                                           
2 Os ítens como “Identificação de informação comparativa não ajustada” com referência para o IFRS 10 

e 11 que ainda não estão em vigentes pelo CPC em 2015 foram deletadas dos itens referentes ao CPC-04 

elaborado pela nota explicativa de ativos intangiveis da taxonomia IFRS. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D24%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dsect_Disclosures%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D24%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_13%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D24%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_13%26amp%3Bdoctype%3DStandard
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=35
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Remuneração do pessoal chave de 

gestão, benefícios a curto prazo dos 

empregados 

X duração, 

débito 
CPC 05.17 a Divulgação  

Remuneração do pessoal chave de 

gestão, benefícios pós-emprego 

X duração, 

débito 
CPC 05.17 b Divulgação  

Remuneração do pessoal de 

gerenciamento de chaves, outros benefícios 

de longo prazo dos empregados 

X duração, 

débito 
CPC 05.17 c Divulgação  

Compensação chave da gestão de 

pessoal, benefícios de rescisão 

X duração, 

débito 
CPC 05.17 d Divulgação  

Compensação chave de pessoal de 

gestão, pagamento baseado em ações 

X duração, 

débito 
CPC 05.17 e Divulgação  

Remuneração do pessoal-chave da 

administração 

X duração, 

débito 
CPC 05.17 Divulgação  

A divulgação de operações entre partes 

relacionadas [bloco de texto] 
bloco de texto CPC 05.18 Divulgação  

A divulgação de operações entre 

partes relacionadas [título] 
    

A divulgação de operações entre 

partes relacionadas [tabela] 
tabela CPC 05.19 Divulgação  

Categorias de partes 

relacionadas [eixo] 
eixo CPC 05.19 Divulgação  

Total da entidade para 

partes relacionadas [membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 05.19 Divulgação  

Partes 

relacionadas [Membro] 
membro CPC 05.19 Divulgação  

Pai [membro] membro CPC 05.19 a Divulgação  

Entidades 

com controlo conjunto ou influência 

significativa sobre entidade [membro] 

membro CPC 05.19 b Divulgação  

Controladas 

[membro] 
membro 

CPC 05.19 c Divulgação , CPC 36.16 

b Divulgação , CPC 36.17 b 

Divulgação , CPC 45.B4 a Divulgação 

Associadas 

[membro] 
membro 

CPC 05.19 d Divulgação , CPC 

36.16 b Divulgação , CPC 36.17 b 

Divulgação , CPC 45.B4 d Divulgação 

As joint 

ventures onde entidade está empreendedor 

[membro] 

membro CPC 05.19 e Divulgação  

Pessoal 

chave da administração de entidade ou pai 

[membro] 

membro CPC 05.19 f Divulgação  

Outras partes 

relacionadas [Membro] 
membro CPC 05.19 g Divulgação  

A divulgação de operações entre 

partes relacionadas [itens de linha] 
itens de linha   

Descrição das transações 

com partes relacionadas 
texto CPC 05.18 Divulgação  

Descrição da natureza do 

relacionamento com partes relacionadas 
texto CPC 05.18 Divulgação  

Transações com partes 

relacionadas [título] 
    

As compras de bens, 

operações com partes relacionadas 

X duração, 

débito 
CPC 05.21 a Exemplo  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D24%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_17_a%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D24%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_17_b%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D24%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_17_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D24%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_17_d%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D24%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_17_e%26amp%3Bdoctype%3DStandard
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Transações com partes 

de receita de venda de bens, relacionados 

X duração,  

crédito 
CPC 05.21 a Exemplo  

As compras de bens e 

outros ativos, operações com partes 

relacionadas 

X duração, 

débito 
CPC 05.21 b Exemplo  

Vendas de imóveis e 

outros ativos, operações com partes 

relacionadas 

X duração,  

crédito 
CPC 05.21 b Exemplo  

Serviços recebidos, 

operações com partes relacionadas 

X duração, 

débito 
CPC 05.21 c Exemplo  

Transações com partes 

de receitas de prestação de serviços, 

relacionados 

X duração,  

crédito 
CPC 05.21 c Exemplo  

Locações como 

locador, operações com partes relacionadas 
X duração CPC 05.21 d Exemplo  

Locações como 

locatário, operações com partes 

relacionadas 

X duração CPC 05.21 d Exemplo  

Transferências de 

pesquisa e desenvolvimento da entidade, 

operações com partes relacionadas 

X duração CPC 05.21 e Exemplo  

As transferências de 

pesquisa e desenvolvimento para entidade, 

operações com partes relacionadas 

X duração CPC 05.21 e Exemplo  

As transferências ao 

abrigo de acordos de licença de entidade, 

operações com partes relacionadas 

X duração CPC 05.21 f Exemplo  

As transferências ao 

abrigo de acordos de licença a entidade, 

operações com partes relacionadas 

X duração CPC 05.21 f Exemplo  

As transferências ao 

abrigo de acordos financeiros de entidade, 

operações com partes relacionadas 

X duração CPC 05.21 g Exemplo  

As transferências ao 

abrigo de acordos financeiros a entidade, 

operações com partes relacionadas 

X duração CPC 05.21 g Exemplo  

Transações com partes 

Prestação de garantias ou colaterais por 

entidade, relacionada 

X duração CPC 05.21 h Exemplo  

Transações com partes 

Prestação de garantias ou colaterais para 

entidade, relacionada 

X duração CPC 05.21 h Exemplo  

Compromissos 

assumidos pela entidade, operações com 

partes relacionadas 

X duração CPC 05.21 i Exemplo  

Compromissos 

assumidos em nome da entidade, operações 

com partes relacionadas 

X duração CPC 05.21 i Exemplo  

Transações com partes 

de liquidação de passivos por entidade em 

nome de partes relacionadas, relacionado 

X duração CPC 05.21 j Exemplo  

Transações com partes 

liquidação de passivos em nome da 

entidade por parte relacionada, relacionado 

X duração CPC 05.21 j Exemplo  

Transações com partes 

de participação em plano de benefícios 
X duração CPC 05.22 Exemplo  
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definidos que partilha riscos entre 

entidades de grupo, relacionado 

Os saldos em aberto para 

transações com partes relacionadas [título] 
    

Valores, operações 

com partes relacionadas a pagar 

X instante, 

crédito 

CPC 05.18 b Divulgação , CPC 

05.20 Divulgação 

Valores a receber, 

operações com partes relacionadas 

X instante, 

débito 

CPC 05.18 b Divulgação , CPC 

05.20 Divulgação 

As autorizações por 

liquidar feitas pela entidade, operações 

com partes relacionadas 

X instante, 

crédito 
CPC 05.18 b Divulgação  

As autorizações por 

liquidar feitas em nome da entidade, 

operações com partes relacionadas 

X instante, 

crédito 
CPC 05.18 b Divulgação  

Explicação dos termos 

e condições de saldos pendentes para 

transação com partes relacionadas 

texto CPC 05.18 b (i) Divulgação  

Explicação dos 

detalhes de garantias dadas ou recebidas 

dos saldos pendentes para transação com 

partes relacionadas 

texto CPC 05.18 b (ii) Divulgação  

As provisões para dívidas 

duvidosas relacionadas com saldos 

pendentes de transação com partes 

relacionadas 

X instante, 

crédito 
CPC 05.18 c Divulgação  

Despesa reconhecida 

durante o período de para créditos de 

cobrança duvidosa para transação com 

partes relacionadas 

X duração, 

débito 
CPC 05.18 d Divulgação  

Divulgação de valores incorridos 

pela entidade para a prestação de serviços 

de pessoal chave de gestão fornecida pelas 

entidades gestoras separadas [bloco de 

texto] 

bloco de texto CPC 05.18A Divulgação  

Divulgação de valores incorridos 

pela entidade para a prestação de serviços 

de pessoal chave de gestão fornecida pelas 

entidades gestoras separadas [título] 

    

Divulgação de valores incorridos 

pela entidade para a prestação de serviços 

de pessoal chave de gestão fornecida pelas 

entidades gestoras separadas [tabela] 

tabela CPC 05.18A Divulgação  

Entidades de gestão 

distintos [eixo] 
eixo CPC 05.18A Divulgação  

Entidades de gestão 

separada [membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 05.18A Divulgação  

Divulgação de valores 

incorridos pela entidade para a prestação de 

serviços de pessoal chave de gestão 

fornecida pelas entidades gestoras 

separadas [itens de linha] 

itens de linha   

Valor incorrido pela entidade 

para a prestação de serviços de pessoal 

chave de gestão fornecido pela entidade 

gestora separado 

X duração, 

débito 
CPC 05.18A Divulgação  
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Divulgação de que as 

transações com partes relacionadas foram 

feitas em termos equivalentes aos que 

prevalecem nas transações normais de 

mercado 

texto CPC 05.23 Divulgação  

Explicação de se entidade aplica a 

isenção prevista no IAS 24.25 
texto CPC 05.26 Divulgação  

Nome do governo e da natureza da 

relação com o governo 
texto CPC 05.26 a Divulgação  

Explicação da natureza e 

quantidade de transações significativas 
texto CPC 05.26 b (i) Divulgação  

Descrição de outras operações que 

são coletivamente significativa 
texto CPC 05.26 b (ii) Divulgação  

CPC 06 - IAS 17     

  Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

  Quadro 9 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 06 

CPC 06 - IAS 17     

[600.000] Notas - Arrendamentos 

Divulgação de locações [bloco de texto] 
bloco de 

texto 

CPC 06 - Locações nas demonstrações 

financeiras de arrendatários Divulgação , 

CPC 06 - Arrendamentos nas 

demonstrações financeiras de locadores 

Divulgação 

Divulgação de locação financeira 

reconhecidos como ativos pelo locatário 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 06.31 a Divulgação 

Divulgação de locação financeira 

reconhecidos como ativos pelo locatário 

[título] 

    

Divulgação de locação 

financeira reconhecidos como ativos pelo 

locatário [tabela] 

tabela  CPC 06.31 a Divulgação 

Classes de ativos [eixo] eixo 

CPC 06.31 a Divulgação , CPC 01.126 

Divulgação , CPC 01.130 d (ii) 

Divulgação , IFRS 13,93 Divulgação 

Ativos [membro] 
membro 

[padrão] 

CPC 06.31 a Divulgação , CPC 01.126 

Divulgação , IFRS 13,93 Divulgação 

Propriedade, 

instalações e equipamentos [membro] 
membro 

CPC 27.73 Divulgação , CPC 06.31 a 

Divulgação , CPC 01.127 Exemplo 

Ativos 

intangíveis que não ágio [membro] 
membro 

CPC 06.31 a Divulgação , CPC 01.127 

Exemplo , CPC 04.118 Divulgação 

Propriedades de 

investimento [membro] 
membro 

CPC 26.112 c prática comum , CPC 

06.31 a Divulgação , IFRS 13.IE60 

Exemplo 

Os ativos 

biológicos [Membro] 
membro CPC 06.31 a Divulgação 

Outros ativos 

[Membro] 
membro CPC 06.31 a Divulgação 

Valor contábil, 

depreciação acumulada, amortização e 

valor recuperável do ativo e quantia 

escriturada bruta [eixo] 

eixo 

CPC 27.73 d Divulgação , CPC 27.73 e 

Divulgação , CPC 06.32 Divulgação , 

CPC 04.118 c Divulgação , CPC 04.118 

e Divulgação , CPC 28.76 Divulgação , 
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D24%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_26_a%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D24%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_26_b_i%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D24%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_26_b_ii%26amp%3Bdoctype%3DStandard


119 

 

CPC 28.79 c Divulgação , CPC 28.79 d 

Divulgação , CPC 29.50 Divulgação , 

CPC 29.54 f Divulgação , CPC 15. B67 

d Divulgação , eficaz, 2018/01/01 CPC 

40.35H Divulgação , eficaz, 2018/01/01 

CPC 40.35I Divulgação , Data de 

validade, 2018/01/01 CPC 40.IG29 

prática comum 

Valor contábil 

[membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 27.73 e Divulgação , CPC 06.32 

Divulgação , CPC 04.118 e Divulgação , 

CPC 28.76 Divulgação , CPC 28.79 d 

Divulgação , CPC 29.50 Divulgação , 

CPC 15.B67 d Divulgação , eficaz, 

2018/01/01 CPC 40.35H Divulgação , 

eficaz, 2018/01/01 CPC 40.35I 

Divulgação , Data de validade, 

2018/01/01 CPC 40.IG29 a Exemplo 

Quantia 

escriturada bruta [membro] 
membro 

CPC 27.73 d Divulgação , CPC 06.32 

Divulgação , CPC 04.118 c Divulgação , 

CPC 28.79 c Divulgação , CPC 29.54 f 

Divulgação , CPC 15.B67 d Divulgação , 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35I 

Divulgação , eficaz,  2018/01/01 CPC 

40.35M Divulgação , eficaz,  2018/01/01 

CPC 40.35N Exemplo , Data de 

validade,  2018/01/01 CPC 40.IG29 

prática comum 

Depreciação, 

amortização e impairment [membro] 
membro 

CPC 27.73 d Divulgação , CPC 27.75 b 

Divulgação , CPC 06.32 Divulgação , 

CPC 04.118 c Divulgação , CPC 28.79 c 

Divulgação , CPC 29.54 f Divulgação 

Depreciação 

e amortização acumuladas [membro] 
membro 

CPC 27.73 d prática comum , CPC 27.75 

b Divulgação , CPC 06.32 A prática 

comum , CPC 04.118 c prática comum , 

CPC 28.79 c prática comum , CPC 29.54 

f prática comum 

Valor 

recuperável do ativo acumulada [membro] 
membro 

CPC 27.73 d prática comum , CPC 06.32 

A prática comum , CPC 04.118 c prática 

comum , CPC 28.79 c prática comum , 

CPC 29.54 f prática comum , CPC 

15.B67 d Divulgação , eficaz, 

2018/01/01 CPC 40.35H Divulgação , 

eficaz, 2018/01/01 CPC 40.35N 

Exemplo , Data de validade, 2018/01/01 

CPC 40.IG29 b Exemplo 

Divulgação de locação 

financeira reconhecidos como ativos pelo 

locatário [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Locação financeira 

Reconhecido como ativos 

X instante, 

débito 
CPC 06.31 a Divulgação 

Divulgação de locação financeira e 

locação operacional pelo locatário [bloco 

de texto] 

bloco de 

texto 

CPC 06.31 Divulgação , CPC 06.35 

Divulgação 

Divulgação de locação financeira 

e locação operacional pelo locatário 

[título] 
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Divulgação de locação 

financeira e locação operacional pelo 

locatário [tabela] 

tabela 
CPC 06.31 b Divulgação , CPC 06.35 a 

Divulgação 

Maturidade [eixo] eixo 

CPC 26.61 Divulgação , CPC 06.31 b 

Divulgação , CPC 06.35 a Divulgação , 

CPC 06.47 a Divulgação , CPC 06.56 a 

divulgação , efetiva, eficaz 2018/01/01 

CPC 40.23B a divulgação , CPC 40.42E 

e Divulgação , CPC 40.B11 Exemplo 

Faixas horárias 

agregados [Membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 26.61 Divulgação , CPC 06.31 b 

Divulgação , CPC 06.35 a Divulgação , 

CPC 06.47 a Divulgação , CPC 06.56 a 

divulgação , efetiva, 2018/01/01 eficaz 

CPC 40.23B a Divulgação, CPC 40.B11 

Exemplo , CPC 40.B35 Exemplo 

O mais tardar um 

ano [membro] 
membro 

CPC 26.61 a Divulgação , CPC 06.31 b 

(i) Divulgação , CPC 06.35 a (i) 

Divulgação , CPC 06.47 a (i) Divulgação 

, CPC 06.56 a (i) Divulgação 

Mais de um ano 

e não mais de cinco anos [membro] 
membro 

CPC 06.31 b (ii) Divulgação , CPC 

06.35 a (ii) Divulgação , CPC 06.47 a 

(ii) Divulgação , CPC 06.56 a (ii) 

Divulgação , CPC 40.B11 d Exemplo 

Mais de cinco 

anos [membro] 
membro 

CPC 06.31 b (iii) Divulgação , CPC 

06.35 a (iii) Divulgação , CPC 06.47 a 

(iii) Divulgação , CPC 06.56 a (iii) 

Divulgação , CPC 40.B35 g Exemplo 

Divulgação de locação 

financeira e locação operacional pelo 

locatário [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Os pagamentos mínimos 

de locação financeira a pagar 

X instante, 

crédito 
CPC 06.31 b Divulgação 

Os pagamentos mínimos 

de locação financeira a pagar, a valor 

presente 

X instante, 

crédito 
CPC 06.31 b Divulgação 

Encargo financeiro 

futuro em locação financeira 

X instante, 

crédito 
CPC 06.31 b Divulgação 

Os pagamentos mínimos 

da locação a pagar em regime de locação 

operacional não canceláveis 

X instante, 

crédito 
CPC 06.35 a Divulgação 

Pagamentos mínimos de 

arranjos que incluem pagamentos de 

elementos que não sejam de locação 

X instante, 

crédito 
ICPC 03,15 b (i) Divulgação 

Pagamentos mínimos de 

outros acordos que não incluam 

pagamentos de elementos de locação não- 

X instante, 

crédito 
ICPC 03,15 b (i) Divulgação 

Locação e pagamentos de 

sublocação reconhecidos como despesa 

[título] 

    

As rendas contingentes 

reconhecidas como despesa, classificados 

como locação financeira 

X duração, 

débito 
CPC 06.31 c Divulgação 

As rendas contingentes 

reconhecidas como despesa, classificados 

como arrendamento operacional 

X duração, 

débito 
CPC 06.35 c Divulgação 

Total das rendas contingentes 

reconhecidas como despesa 

X duração, 

débito 

CPC 06.31 c Divulgação , CPC 06.35 c 

Divulgação 
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Pagamentos de sublocação 

reconhecidos como despesa 

X duração, 

débito 
CPC 06.35 c Divulgação 

Os pagamentos mínimos de 

locação operacional reconhecidos como 

despesa 

X duração, 

débito 
CPC 06.35 c Divulgação 

Total de pagamentos de locação 

e de sublocação reconhecidos como 

despesa 

X duração, 

débito 
CPC 06.35 c Divulgação 

Pagamentos mínimos de 

sublocação futuros esperados a receber 

nas sublocações não canceláveis, 

classificados como locação financeira 

X instante, 

débito 
CPC 06.31 d Divulgação 

Pagamentos mínimos de 

sublocação futuros esperados a receber 

nas sublocações não canceláveis, 

classificados como arrendamento 

operacional 

X instante, 

débito 
CPC 06.35 b Divulgação 

Descrição dos acordos de locação 

materiais pelo locatário classificada como 

locação financeira 

texto CPC 06.31 e Divulgação 

Descrição dos acordos de locação 

materiais pelo locatário classificada como 

locação operacional 

texto CPC 06.35 d Divulgação 

Divulgação de locação financeira e 

locação operacional pelo locador [bloco 

de texto] 

bloco de 

texto 

CPC 06.47 Divulgação , CPC 06.56 

Divulgação 

Divulgação de locação financeira 

e locação operacional pelo locador [título] 
    

Divulgação de locação 

financeira e locação operacional pelo 

locador [tabela] 

tabela 
CPC 06.47 a Divulgação , CPC 06.56 a 

Divulgação 

Maturidade [eixo] eixo 

CPC 26.61 Divulgação , CPC 06.31 b 

Divulgação , CPC 06.35 a Divulgação , 

CPC 06.47 a Divulgação , CPC 06.56 a 

divulgação , efetiva, eficaz 2018/01/01 

CPC 40.23B a divulgação , CPC 40.42E 

e Divulgação , CPC 40.B11 Exemplo 

Faixas horárias 

agregados [Membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 26.61 Divulgação , CPC 06.31 b 

Divulgação , CPC 06.35 a Divulgação , 

CPC 06.47 a Divulgação , CPC 06.56 a 

divulgação , efetiva, eficaz 2018/01/01 

CPC 40.23B a divulgação , CPC 40.B11 

Exemplo , CPC 40.B35 Exemplo 

O mais tardar um 

ano [membro] 
membro 

CPC 26.61 a Divulgação , CPC 06.31 b 

(i) Divulgação, CPC 06.35 a (i) 

Divulgação , CPC 06.47 a (i) Divulgação 

, CPC 06.56 a (i) Divulgação 

Mais de um ano 

e não mais de cinco anos [membro] 
membro 

CPC 06.31 b (ii) Divulgação , CPC 

06.35 a (ii) Divulgação , CPC 06.47 a 

(ii) Divulgação , CPC 06.56 a (ii) 

Divulgação , CPC 40.B11 d Exemplo 

Mais de cinco 

anos [membro] 
membro 

CPC 06.31 b (iii) Divulgação , CPC 

06.35 a (iii) Divulgação , CPC 06.47 a 

(iii) Divulgação , CPC 06.56 a (iii) 

Divulgação , CPC 40.B35 g Exemplo 
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Divulgação de locação 

financeira e locação operacional pelo 

locador [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

O investimento bruto em 

locação financeira 

X instante, 

débito 
CPC 06.47 a Divulgação 

Rendimento financeiro não 

obtido em locação financeira 

X instante, 

débito 
CPC 06.47 b Divulgação 

Os pagamentos mínimos 

de arrendamento financeiro a receber, a 

valor presente 

X instante, 

débito 
CPC 06.47 a Divulgação 

Os pagamentos mínimos 

da locação a receber em regime de 

locação operacional não canceláveis 

X instante, 

débito 
CPC 06.56 a Divulgação 

As rendas contingentes 

reconhecidas como rendimento [título] 
    

As rendas contingentes 

reconhecidas como rendimento, 

classificados como locação financeira 

X duração,  

crédito 
CPC 06.47 e Divulgação 

As rendas contingentes 

reconhecidas como receita, classificadas 

como arrendamento operacional 

X duração,  

crédito 
CPC 06.56 b Divulgação 

O total das rendas contingentes 

reconhecidas como rendimento 

X duração,  

crédito 

CPC 06.47 e Divulgação , CPC 06.56 b 

Divulgação 

Explicação dos valores residuais 

não garantidos que acresçam ao benefício 

do locador 

texto CPC 06.47 c Divulgação 

Dedução acumulada para 

pagamentos mínimos incobráveis da 

locação a receber 

X instante, 

crédito 
CPC 06.47 d Divulgação 

Descrição dos acordos de locação 

materiais pelo locador classificada como 

locação financeira 

texto CPC 06.47 f Divulgação 

Descrição dos acordos de locação 

materiais pelo locador classificada como 

locação operacional 

texto CPC 06.56 c Divulgação 

  Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

  Quadro 10 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 07 

CPC 07 - IAS 20     

[700.000] Notas - Subsídios do 

governo 
    

A divulgação de subsídios do governo 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 07 - Divulgação  

Descrição da política contabilística 

para os subsídios do governo [bloco 

de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 07.39 a Divulgação  

Descrição da natureza e extensão 

dos subsídios governamentais 

reconhecidos nas demonstrações 

financeiras 

texto CPC 07.39 b Divulgação  

Rendimentos de subsídios do 

governo 

X duração,  

crédito 
CPC 07.39 b prática comum  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D20%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dsect_Disclosure%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D20%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_39_a%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D20%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_39_b%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D20%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_39_b%26amp%3Bdoctype%3DStandard
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Indicação de outras formas de apoio 

do governo com benefícios directos 

para a entidade 

texto CPC 07.39 b Divulgação  

Explicação das condições não 

satisfeitas e outras contingências 

ligadas ao apoio do governo 

texto CPC 07.39 c Divulgação  

  Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 
 Quadro 11 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 10 

CPC 10 - IFRS 2     

[10.000.000] Notas - Acordos de 

pagamento baseado em ações 
    

Divulgação de acordos de pagamento 

com base em ações [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 10.44 Divulgação 

Divulgação dos termos e condições 

do acordo de pagamento com base em 

ações [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 10.45 Divulgação 

Divulgação dos termos e 

condições do acordo de pagamento com 

base em ações [título] 

    

Divulgação dos termos e 

condições do acordo de pagamento com 

base em ações [tabela] 

tabela CPC 10.45 Divulgação 

Tipos de acordos de 

pagamento com base em ações [eixo] 
eixo CPC 10.45 Divulgação 

Acordos de 

pagamento com base em ações 

[Membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 10.45 Divulgação 

Divulgação dos termos e 

condições do acordo de pagamento com 

base em ações [itens de linha] 

Itens de 

linha 
  

Descrição do acordo de 

pagamento com base em ações 
texto CPC 10.45 a Divulgação 

Descrição dos 

requisitos de aquisição do acordo de 

pagamento com base em ações 

texto CPC 10.45 a Divulgação 

Descrição do prazo 

máximo de opções concedidas por 

acordo de pagamento com base em 

ações 

texto CPC 10.45 a Divulgação 

Descrição do 

método de resolução do acordo de 

pagamento com base em ações 

texto CPC 10.45 a Divulgação 

Data da concessão 

do acordo de pagamento com base em 

ações 

texto CPC 10.IG23 Exemplo 

Número de 

instrumentos concedidos do acordo de 

pagamento com base em ações 

X.XX 

Duração 
CPC 10.IG23 Exemplo 

Divulgação do número e da média 

ponderada dos preços de exercício das 

opções de ações [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 10.45 b Divulgação 

Número de opções de ações em 

circulação do acordo de pagamento 

baseado em ações no início do período 

X.XX 

instante 

CPC 10.45 b (i) Divulgação, CPC 10.45 b 

(vi) Divulgação, CPC 10.45 d Divulgação 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D20%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_39_b%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D20%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_39_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
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Número de opções de ações 

outorgadas do acordo de pagamento 

com base em ações 

X.XX 

Duração 
CPC 10.45 b (ii) Divulgação 

Número de opções de ações 

executadas, no acordo de pagamento 

com base em ações 

X.XX 

Duração 
CPC 10.45 b (iii) Divulgação 

Número de opções de ações 

exercidas no acordo de pagamento com 

base em ações 

X.XX 

Duração 
CPC 10.45 b (iv) Divulgação 

Número de opções de ações 

expiradas em acordo de pagamento com 

base em ações 

X.XX 

Duração 
CPC 10.45 b (v) Divulgação 

Número de opções de ações em 

circulação no acordo de pagamento com 

base em ações no final do período 

X.XX 

instante 

CPC 10.45 b (i) Divulgação, CPC 10.45 b 

(vi) Divulgação, CPC 10.45 d Divulgação 

Número de opções de ações 

exercíveis no acordo de pagamento com 

base em ações 

X.XX 

instante 
CPC 10.45 b (vii) Divulgação 

Preço médio ponderado de 

exercício de opções de ações em 

circulação no acordo de pagamento 

baseado em ações no início do período 

X instante 
CPC 10.45 b (vi) Divulgação, CPC 10.45 

b (i) Divulgação 

Preço médio ponderado de 

exercício de opções de ações 

outorgadas no acordo de pagamento 

com base em ações 

X Duração CPC 10.45 b (ii) Divulgação 

Preço médio ponderado de 

exercício de opções de ações 

executadas, no acordo de pagamento 

com base em ações 

X Duração CPC 10.45 b (iii) Divulgação 

Preço médio ponderado de 

exercício de opções sobre ações 

exercidas no acordo de pagamento com 

base em ações 

X Duração CPC 10.45 b (iv) Divulgação 

Preço médio ponderado de 

exercício de opções de ações expirou 

em acordo de pagamento com base em 

ações 

X Duração CPC 10.45 b (v) Divulgação 

Preço médio ponderado de 

exercício de opções de ações em 

circulação no acordo de pagamento com 

base em ações no final do período 

X instante 
CPC 10.45 b (vi) Divulgação, CPC 10.45 

b (i) Divulgação 

Preço médio ponderado de 

exercício de opções de ações exercíveis 

de acordo de pagamento com base em 

ações 

X instante CPC 10.45 b (vii) Divulgação 

Preço médio ponderado de 

opções de ações em acordo de 

pagamento baseado em ações exercidas 

durante período na data de exercício 

X Duração CPC 10.45 c Divulgação 

Preço médio ponderado das ações X Duração CPC 10.45 c Divulgação 

Divulgação da gama de preços de 

exercício das opções de ações em 

circulação [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 10.45 d Divulgação 
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Divulgação de gama de preços 

de exercício das opções de ações em 

circulação [título] 

    

Divulgação de gama de 

preços de exercício das opções de ações 

em circulação [tabela] 

tabela CPC 10.45 d Divulgação 

Faixa [eixo] eixo 
CPC 46.IE63 Exemplo, CPC 10.45 d 

Divulgação, CPC 40.7 Prática comum,  

Intervalos 

[membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 46.IE63 Exemplo, CPC 10.45 d 

Divulgação, CPC 40.7 Prática comum 

Parte inferior 

do intervalo [membro] 
membro 

CPC 46.IE63 Exemplo, eficaz, CPC 10.45 

d Divulgação, CPC 40.7 Prática comum 

Topo de gama 

[membro] 
membro 

CPC 46.IE63 Exemplo, CPC 10.45 d 

Divulgação, CPC 40.7 Prática comum 

Divulgação de gama de 

preços de exercício das opções de ações 

em circulação [itens de linha] 

Itens de 

linha 
  

Preço de exercício de 

opções de ações em circulação 
X instante CPC 10.45 d Divulgação 

Divulgação de número e da vida 

contratual remanescente da média 

ponderada das opções de ações em 

circulação [Bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 10.45 d Divulgação 

Divulgação de número e média 

ponderada da vida contratual 

remanescente das opções de ações em 

circulação [título] 

    

Divulgação de número e de vida 

remanescente da média ponderada 

contratual de opções de ações em 

circulação [tabela] 

tabela CPC 10.45 d Divulgação 

Gamas de preços de 

exercício para as opções de ações em 

circulação [eixo] 

eixo CPC 10.45 d Divulgação 

Gamas de preços de 

exercício para as opções de ações em 

circulação [membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 10.45 d Divulgação 

Divulgação do número e da vida 

remanescente da média ponderada 

contratual de opções de ações em 

circulação [itens de linha] 

Itens de 

linha 
  

Número de opções de 

ações em circulação no acordo de 

pagamento com base em ações 

X.XX 

instante 

CPC 10.45 b (i) Divulgação, CPC 10.45 b 

(vi) Divulgação, CPC 10.45 d Divulgação 

Vida remanescente da 

média ponderada contratual de opções 

de ações em circulação 

X.XX 

instante 
CPC 10.45 d Divulgação 

Divulgação de número e preços 

de exercício da média ponderada de 

outros instrumentos de capital [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 10.45 prática comum 

Número de outros instrumentos 

de capital em circulação no acordo de 

pagamento baseado em ações no início 

do período 

X.XX 

instante 
CPC 10.45 prática comum 
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Número de outros instrumentos 

de capital próprio concedidos em 

acordo de pagamento com base em 

ações 

X.XX 

Duração 

CPC 10.45 prática comum, CPC 10.47 b 

Divulgação 

Número de outros instrumentos 

de capital confiscados no acordo de 

pagamento com base em ações 

X.XX 

Duração 
CPC 10.45 prática comum 

Número de outros instrumentos 

de capital exercidos ou conferidos no 

acordo de pagamento com base em 

ações 

X.XX 

Duração 
CPC 10.45 prática comum 

Número de outros instrumentos 

de capital expirou em acordo de 

pagamento com base em ações 

X.XX 

Duração 
CPC 10.45 prática comum 

Número de outros instrumentos 

de capital em circulação no acordo de 

pagamento com base em ações no final 

do período 

X.XX 

instante 
CPC 10.45 prática comum 

Número de outros instrumentos 

de capital exercíveis de acordo de 

pagamento com base em ações 

X.XX 

instante 
CPC 10.45 prática comum 

Preço médio ponderado de 

exercício de outros instrumentos de 

capital em circulação no acordo de 

pagamento baseado em ações no início 

do período 

X.XX 

instante 
CPC 10.45 prática comum 

Preço médio ponderado de 

exercício de outros instrumentos de 

capital próprio concedidos em acordo 

de pagamento com base em ações 

X Duração CPC 10.45 prática comum 

Preço médio ponderado de 

exercício de outros instrumentos de 

capital confiscados no acordo de 

pagamento com base em ações 

X Duração CPC 10.45 prática comum 

Preço médio ponderado de 

exercício de outros instrumentos de 

capital exercidos ou conferidos acordo 

de pagamento com base em ações 

X Duração CPC 10.45 prática comum 

Preço médio ponderado de 

exercício de outros instrumentos de 

capital expirou em acordo de 

pagamento com base em ações 

X Duração CPC 10.45 prática comum 

Preço médio ponderado de 

exercício de outros instrumentos de 

capital em circulação no acordo de 

pagamento com base em ações no final 

do período 

X instante CPC 10.45 prática comum 

Preço médio ponderado de 

exercício de outros instrumentos de 

capital exercíveis de acordo de 

pagamento com base em ações 

X instante CPC 10.45 prática comum 

Explicação de determinação do 

valor justo dos bens ou serviços 

recebidos ou valor justo dos 

instrumentos patrimoniais outorgados 

em pagamentos baseados em ações 

texto CPC 10.46 Divulgação 
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Divulgação de medida indireta 

do valor justo dos bens ou serviços 

recebidos, opções de ações concedidas 

durante o período [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 10.47 a Divulgação 

Valor justo médio ponderado na 

data de mensuração, as opções de ações 

outorgadas 

X instante, 

X crédito 
CPC 10.47 a Divulgação 

Informações sobre como o justo 

valor foi mensurado, opções de ações 

outorgadas 

texto CPC 10.47 a Divulgação 

Descrição do modelo de 

precificação de opções, opções de ações 

outorgadas 

texto CPC 10.47 a (i) Divulgação 

Descrição das entradas para 

modelo de precificação de opções, 

opções de ações outorgadas 

texto CPC 10.47 a (i) Divulgação 

Preço médio ponderado 

das ações, opções de ações outorgadas 
X Duração CPC 10.47 a (i) Divulgação 

Preço de exercício, as 

opções de ações outorgadas 
X Duração CPC 10.47 a (i) Divulgação 

Volatilidade esperada, 

opções de ações outorgadas 

X.XX 

Duração 
CPC 10.47 a (i) Divulgação 

Vida da opção, as opções 

de ações outorgadas 

X.XX 

Duração 
CPC 10.47 a (i) Divulgação 

Dividendo esperado, 

opções de ações outorgadas 
X Duração CPC 10.47 a (i) Divulgação 

Dividendo esperado em 

percentagem, as opções de ações 

outorgadas 

X.XX 

Duração 
CPC 10.47 a (i) Divulgação 

Risco de taxa de juros 

livre, as opções de ações outorgadas 

X.XX 

Duração 
CPC 10.47 a (i) Divulgação 

Descrição de outros 

insumos para modelo de precificação de 

opções, opções de ações outorgadas 

texto CPC 10.47 a (i) Divulgação 

Descrição do método utilizado e 

as premissas assumidas para incorporar 

os efeitos do exercício antecipado 

esperado, opções de ações outorgadas 

texto CPC 10.47 a (i) Divulgação 

Informações sobre como a 

volatilidade esperada foi determinada, 

opções de ações outorgadas 

texto CPC 10.47 a (ii) Divulgação 

Informação sobre se e como 

outras funcionalidades foram 

incorporadas mensuração do valor 

justo, as opções de ações outorgadas 

texto CPC 10.47 a (iii) Divulgação 

Divulgação de medida indireta 

do valor justo dos bens ou serviços 

recebidos, outros instrumentos de 

capital próprio concedidos durante o 

período [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 10.47 b Divulgação 

Número de outros instrumentos 

de capital próprio concedidos em 

acordo de pagamento com base em 

ações 

X.XX 

Duração 

CPC 10.45 prática comum, CPC 10.47 b 

Divulgação 

Valor justo médio ponderado na 

data de mensuração, de outros 

X instante, 

X crédito 
CPC 10.47 b Divulgação 
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instrumentos de capital próprio 

concedidos 

Informações como o valor justo 

foi medido, outros instrumentos de 

capital próprio concedidos 

texto CPC 10.47 b Divulgação 

Informações sobre como o valor 

justo foi determinado se não em base de 

mercado observáveis, outros 

instrumentos de capital próprio 

concedidos 

texto CPC 10.47 b (i) Divulgação 

Informação sobre se e como os 

dividendos esperados foram 

incorporados na mensuração do valor 

justo, outros instrumentos de capital 

próprio concedidos 

texto CPC 10.47 b (ii) Divulgação 

Informação sobre se e como 

outras funcionalidades foram 

incorporadas mensuração do valor 

justo, outros instrumentos de capital 

próprio concedidos 

texto CPC 10.47 b (iii) Divulgação 

Divulgação de medida indireta 

do valor justo dos bens ou serviços 

recebidos, acordos de pagamentos 

baseados em ações modificados durante 

o período [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 10.47 c Divulgação 

Explicação de modificações, 

modificado acordos de pagamento com 

base em ações 

texto CPC 10.47 c (i) Divulgação 

Valor justo incremental 

concedido, arranjos modificados 

pagamento baseado em ações 

X Duração CPC 10.47 c (ii) Divulgação 

Informação sobre o valor justo como 

incremental concedido foi mensurado, 

modificado acordos de pagamento com 

base em ações 

texto CPC 10.47 c (iii) Divulgação 

Explicação da medição direta do 

valor justo dos bens ou serviços 

recebidos 

texto CPC 10.48 Divulgação 

Descrição da razão por que o valor 

justo dos bens ou serviços recebidos 

não podem ser estimados com 

segurança 

texto CPC 10.49 Divulgação 

Explicação do efeito de pagamentos 

baseados em ações no lucro ou perda da 

entidade [bloco de texto]  

bloco de 

texto 
CPC 10.50 Divulgação 

Despesa de transações de pagamento 

com base em ações em que os bens ou 

serviços recebidos não se qualificaram 

para reconhecimento como ativos 

[título] 

    

Despesa de transações de pagamento 

baseadas em ações liquidadas com 

ações em que bens ou serviços 

recebidos não se qualificaram para 

reconhecimento como ativos 

X duração, 

X débito 
CPC 10.51 a Divulgação 

Despesa de transações de pagamento 

baseadas em ações liquidadas em 

X duração, 

X débito 
CPC 26.112 c prática comum 
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dinheiro em que os bens ou serviços 

recebidos não se qualificaram para 

reconhecimento como ativos 

A despesa total de transações de 

pagamento com base em ações em que 

os bens ou serviços recebidos não se 

qualificaram para reconhecimento como 

ativos 

X duração, 

X débito 
CPC 10.51 a Divulgação 

Despesa de transações de 

pagamentos baseados em ações com 

funcionários 

X duração, 

X débito 
CPC 26.112 c prática comum 

Explicação do efeito de pagamentos 

baseados em ações na posição 

financeira da entidade [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 10.50 Divulgação 

Passivos resultantes de 

transações de pagamento com base em 

ações 

X instante, 

crédito 
CPC 10.51 b (i) Divulgação 

O valor intrínseco de passivos 

resultantes de transações de pagamento 

com base em ações para os quais o 

direito da contraparte em dinheiro ou 

outros ativos investidos 

X instante, 

X crédito 
CPC 10.51 b (ii) Divulgação 

Informações adicionais sobre acordos 

de pagamento com base em ações 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 10.52 Divulgação 

  Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

    Quadro 12 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 11 

CPC 11 - IFRS 4 

[11.000.000] Notas - Contratos de seguro 

Divulgação de contratos de seguro 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 11 - Divulgação Divulgação 

Divulgação de valores decorrentes de 

contratos de seguro [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 11.36 Divulgação 

Descrição de política contábil 

para contratos de seguro e ativos 

relacionados, passivos, receitas e 

despesas [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 11.37 a Divulgação 

Bens decorrentes de contratos de 

seguro 

X instante, 

débito 
CPC 11.37 b Divulgação 

Ativos sob contratos de seguro 

e contratos de resseguro emitidos 

X instante, 

débito 
CPC 11.IG20 b Exemplo 

Custos de aquisição 

diferidos decorrentes de contratos de 

seguro 

X instante, 

débito 

CPC 11.37 e Divulgação , CPC 11.IG23 a 

Exemplo , CPC 11.IG39 a Exemplo 

Ativos intangíveis 

relacionados aos contratos de seguro 

adquiridos em combinações de negócios 

ou de carteira de transferências 

X instante, 

débito 
CPC 11.IG23 b Exemplo 

Ativos sob resseguro cedido 
X instante, 

débito 
CPC 11.IG20 c Exemplo 

Obrigações decorrentes de 

contratos de seguros e contratos de 

resseguro emitidos [título] 
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Prêmios não Ganhos 
X instante, 

crédito 
CPC 11.IG22 a Exemplo 

Sinistros avisados pelos 

segurados 

X instante, 

crédito 
CPC 11.IG22 b Exemplo 

Sinistros ocorridos e não 

avisados 

X instante, 

crédito 
CPC 11.IG22 c Exemplo 

Provisões decorrentes de testes 

de adequação de responsabilidade 

X instante, 

crédito 
CPC 11.IG22 d Exemplo 

Provisões para benefícios 

futuros não participantes 

X instante, 

crédito 
CPC 11.IG22 e Exemplo 

Passivos ou componentes do 

capital próprio relativos a participação 

discricionária 

X instante, 

crédito 
CPC 11.IG22 f Exemplo 

Direitos e obrigações 

relacionados aos contratos de seguros 

X instante, 

crédito 
CPC 11.IG22 g Exemplo 

Ativos não-seguro adquiridos 

através do exercício de direitos de 

recuperações 

X instante, 

crédito 
CPC 11.IG22 h Exemplo 

Outros passivos por contratos 

de seguros e contratos de resseguros 

emitidos 

X instante, 

crédito 
CPC 11.IG22 Exemplo 

Total do passivo decorrentes 

de contratos de seguro e contratos de 

resseguros emitidos 

X instante, 

crédito 

CPC 11.37 b Divulgação , CPC 11.37 e 

Divulgação , CPC 11.IG20 a Exemplo , 

CPC 11.IG37 a Exemplo 

Receitas decorrentes de contratos 

de seguro 

X duração,  

crédito 
CPC 11.37 b Divulgação 

Despesas resultantes de contratos 

de seguro 

X duração, 

débito 
CPC 11.37 b Divulgação 

Receitas provenientes de 

contratos de seguros emitidos, sem 

redução de resseguros realizada 

X duração,  

crédito 
CPC 11.IG24 a Exemplo 

Rendimentos de contratos com 

resseguradores 

X duração,  

crédito 
CPC 11.IG24 b Exemplo 

Despesa de sinistros e benefícios 

dos segurados, sem redução de 

resseguros realizada 

X duração, 

débito 
CPC 11.IG24 c Exemplo 

Despesas decorrentes de 

resseguros realizada 

X duração, 

débito 
CPC 11.IG24 d Exemplo 

Fluxos de caixa (usado em) 

contratos de seguro 

X duração, 

débito 
CPC 11.37 b Divulgação 

Ganhos (perdas) reconhecidos 

nos lucros ou prejuízos da compra de 

resseguros 

X duração,  

crédito 
CPC 11.37 b (i) Divulgação 

Amortização de perdas (ganhos) 

resultantes da compra de resseguros 

X duração, 

débito 
CPC 11.37 b (ii) Divulgação 

Ganhos não amortizados restante 

(perdas) resultantes da compra de 

resseguros no início do período 

X instante, 

crédito 
CPC 11.37 b (ii) Divulgação 

Ganhos não amortizados restante 

(perdas) resultantes da compra de 

resseguros no final do período 

X instante, 

crédito 
CPC 11.37 b (ii) Divulgação 

Explicação do processo usado 

para determinar os pressupostos para 

medir os ativos, passivos, receitas e 

despesas decorrentes de contratos de 

seguro 

texto CPC 11.37 c Divulgação 
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Explicação do efeito de 

alterações nos pressupostos para medir 

ativos seguros e passivos de seguros 

texto CPC 11.37 d Divulgação 

Contratos de reconciliação de 

movimentação do passivo decorrentes de 

contratos de seguro e de resseguro 

emitidos [título] 

    

Obrigações decorrentes de 

contratos de seguro e contratos de 

resseguros emitidos no início do período 

X instante, 

crédito 

CPC 11.37 b Divulgação , CPC 11.37 e 

Divulgação , CPC 11.IG20 a Exemplo , 

CPC 11.IG37 a Exemplo 

Mudanças em passivos por 

contratos de seguros e contratos de 

resseguro emitidos [título] 

    

Outros do que por meio 

de combinações de negócios Adições, 

passivos por contratos de seguros e 

contratos de resseguros emitidos 

X duração,  

crédito 
CPC 11.IG37 b Exemplo 

Aquisições por meio de 

combinações de negócios, passivos por 

contratos de seguros e contratos de 

resseguro emitidos 

X duração,  

crédito 
CPC 11.37 e Prática comum 

Dinheiro pago, passivos 

decorrentes de contratos de seguro e de 

resseguro emitidos 

(X) duração, 

débito 
CPC 11.IG37 c Exemplo 

Despesa (receita) 

incluídos nos lucros ou prejuízos, 

passivos por contratos de seguros e 

contratos de resseguros emitidos 

X duração,  

crédito 
CPC 11.IG37 d Exemplo 

Aumento (redução) por 

meio de transferências, passivos 

decorrentes de contratos de seguro e de 

resseguro emitidos 

X duração,  

crédito 
CPC 11.IG37 e Exemplo 

Aumento (redução) 

através de diferenças cambiais líquidas, 

os passivos por contratos de seguros e 

contratos de resseguros emitidos 

X duração,  

crédito 
CPC 11.IG37 f Exemplo 

Aumento (redução) por 

meio de ajustes decorrentes da passagem 

do tempo, os passivos decorrentes de 

contratos de seguro e de resseguro 

emitidos 

X duração,  

crédito 
CPC 11.37 e Prática comum 

Aumento (redução) por 

meio de outras mudanças, passivos por 

contratos de seguros e contratos de 

resseguros emitidos 

X duração,  

crédito 
CPC 11.IG37 Exemplo 

Aumento total (redução) 

de obrigações decorrentes de contratos 

de seguro e contratos de resseguros 

emitidos 

X duração,  

crédito 
CPC 11.IG37 Exemplo 

Obrigações decorrentes de 

contratos de seguro e contratos de 

resseguros emitidos no final do período 

X instante, 

crédito 

CPC 11.37 b Divulgação , CPC 11.37 e 

Divulgação , CPC 11.IG20 a Exemplo , 

CPC 11.IG37 a Exemplo 

Reconciliação de mudanças nos 

custos de aquisição diferidos decorrentes 

de contratos de seguro [título] 
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Os custos de aquisição 

diferidos decorrentes de contratos de 

seguro no início do período 

X instante, 

débito 

CPC 11.37 e Divulgação , CPC 11.IG23 a 

Exemplo , CPC 11.IG39 a Exemplo 

Mudanças nos custos de 

aquisição diferidos decorrentes de 

contratos de seguro [título] 

    

Valores incorridos, custos 

de aquisição diferidos decorrentes de 

contratos de seguro 

X duração, 

débito 
CPC 11.IG39 b Exemplo 

Aquisições por meio de 

combinações de negócios, custos de 

aquisição diferidos decorrentes de 

contratos de seguro 

X duração, 

débito 
CPC 11.37 e Prática comum 

Amortizações, custos de 

aquisição diferidos decorrentes de 

contratos de seguro 

(X) duração,  

crédito 
CPC 11.IG39 c Exemplo 

Perda por valor 

recuperável do ativo reconhecida nos 

lucros ou prejuízos, custos de aquisição 

diferidos decorrentes de contratos de 

seguro 

(X) duração,  

crédito 
CPC 11.IG39 d Exemplo 

Aumento (redução) por 

meio de diferenças cambiais líquidas, os 

custos de aquisição diferidos decorrentes 

de contratos de seguro 

X duração, 

débito 
CPC 11.37 e Prática comum 

Aumento (redução) 

através shadow accounting, os custos de 

aquisição diferidos decorrentes de 

contratos de seguro 

X duração, 

débito 
CPC 11.37 e Prática comum 

Aumento (redução) 

através de outras mudanças, custos de 

aquisição diferidos decorrentes de 

contratos de seguro 

X duração, 

débito 
CPC 11.IG39 e Exemplo 

Aumento total (redução) 

em custos de aquisição diferidos 

decorrentes de contratos de seguro 

X duração, 

débito 
CPC 11.IG39 Exemplo 

Custos de aquisição diferidos 

decorrentes de contratos de seguro no 

final do período 

X instante, 

débito 

CPC 11.37 e Divulgação , CPC 11.IG23 a 

Exemplo , CPC 11.IG39 a Exemplo 

Reconciliação de alterações nos 

ativos de resseguro [título] 
    

Ativos de resseguros no início 

do período 

X instante, 

débito 
CPC 11.37 e Divulgação 

Variações nos ativos de 

resseguro [título] 
    

Outros do que por meio 

de combinações de negócios, ativos de 

resseguro adições 

X duração, 

débito 
CPC 11.37 e Prática comum 

Aquisições por meio de 

combinações de negócios, ativos de 

resseguro 

X duração, 

débito 
CPC 11.37 e Prática comum 

Aumento (redução) por 

meio de diferenças cambiais líquidas, 

ativos de resseguro 

X duração, 

débito 
CPC 11.37 e Prática comum 
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Aumento (redução) por 

meio de ajustes decorrentes da passagem 

do tempo, ativos de resseguro 

X duração, 

débito 
CPC 11.37 e Prática comum 

Aumento (redução) 

através de outras alterações, ativos de 

resseguro 

X duração, 

débito 
CPC 11.37 e Prática comum 

Aumento total (redução) 

em ativos de resseguro 

X duração, 

débito 
CPC 11.IG37 Exemplo 

Ativos de resseguro no final do 

período 

X instante, 

débito 
CPC 11.37 e Divulgação 

Divulgação da natureza e extensão dos 

riscos resultantes de contratos de seguro 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 11.38 Divulgação 

Descrição dos objectivos, 

políticas e processos para a gestão dos 

riscos resultantes de contratos de seguro 

e os métodos usados para gerenciar esses 

riscos 

texto CPC 11.39 a Divulgação 

Divulgação de risco de seguro 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 11.39 c Divulgação 

Divulgação de sensibilidade ao 

risco de seguro [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 11.39 c (i) Divulgação 

Análise de sensibilidade 

de risco de seguro 
texto CPC 11.39A a Divulgação 

Informação qualitativa 

acerca da sensibilidade e informação 

acerca dos termos e condições dos 

contratos de seguro que tenham efeito 

material 

texto CPC 11.39A b Divulgação 

Descrição das concentrações 

de risco de seguro 
texto CPC 11.39 c (ii) Divulgação 

Divulgação de sinistros reais 

em comparação com estimativas 

anteriores [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 11.39 c (iii) Divulgação 

Divulgação de risco de crédito 

dos contratos de seguro [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 11.39 d Divulgação 

Divulgação de risco de liquidez 

dos contratos de seguro [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 11.39 d Divulgação 

Divulgação de risco de contratos 

de seguro de mercado [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 11.39 d Divulgação 

Informações acerca das 

exposições ao risco de mercado segundo 

derivados embutidos contidos no 

contrato de seguro de acolhimento 

texto CPC 11.39 e Divulgação 

Divulgação de tipos de contratos de 

seguro [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 11 - Divulgação da prática comum 

Divulgação de tipos de contratos 

de seguro [título] 
    

Divulgação de tipos de 

contratos de seguro [tabela] 
tabela CPC 11 - Divulgação da prática comum 

Tipos de contratos de 

seguros [eixo] 
eixo CPC 11 - Divulgação da prática comum 

Contratos de seguro 

[Membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 11 - Divulgação da prática comum 

Contratos de 

seguro de vida [Membro] 
membro CPC 11 - Divulgação da prática comum 
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Contratos de 

seguro não vida [Membro] 
membro CPC 11 - Divulgação da prática comum 

Divulgação de tipos de 

contratos de seguro [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Receitas decorrentes de 

contratos de seguro 

X duração,  

crédito 
CPC 11.37 b Divulgação 

Despesas resultantes de 

contratos de seguro 

X duração, 

débito 
CPC 11.37 b Divulgação 

Divulgação de líquido, bruto e social 

da resseguradora para valores 

decorrentes de contratos de seguro 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 11 - Divulgação da prática comum 

Divulgação de líquido share, de 

bruto e ressegurador para valores 

decorrentes de contratos de seguro 

[título] 

    

Divulgação de líquido share, 

de bruto e ressegurador para valores 

decorrentes de contratos de seguro 

[Tabela] 

tabela CPC 11 - Divulgação da prática comum 

Valores decorrentes de 

contratos de seguro [eixo] 
eixo CPC 11 - Divulgação da prática comum 

Valor líquido 

decorrentes de contratos de seguro 

[membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 11 - Divulgação da prática comum 

Valor bruto 

decorrente de contratos de seguro 

[membro] 

membro CPC 11 - Divulgação da prática comum 

Participação do 

ressegurador de quantidade resultantes 

de contratos de seguro [membro] 

membro CPC 11 - Divulgação da prática comum 

Divulgação de líquido share, 

de bruto e ressegurador para valores 

decorrentes de contratos de seguro [itens 

de linha] 

itens de 

linha 
  

Receitas decorrentes de 

contratos de seguro 

X duração,  

crédito 
CPC 11.37 b Divulgação 

Despesas resultantes de 

contratos de seguro 

X duração, 

débito 
CPC 11.37 b Divulgação 

  Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

  Quadro 13 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 15 

CPC 15 - IFRS 3 

[15.000.000] Notas - Combinações de negócios 

Divulgação de combinações de negócios 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 15 - Divulgações Divulgação 

Descrição da natureza e o efeito 

financeiro das concentrações de atividades 

empresariais durante o período 

texto CPC 15.59a Divulgação 

Descrição da natureza e o efeito 

financeiro das concentrações de atividades 

empresariais após o período de relato antes 

de declarações autorizadas para emissão 

texto CPC 15.59 b Divulgação 
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Explicação dos efeitos financeiros de 

ajustes relacionados a combinações de 

negócios 

texto CPC 15.61 Divulgação 

Informações adicionais sobre a natureza 

e o efeito financeiro da combinação de 

negócios 

texto CPC 15.63 Divulgação 

Divulgação de informações detalhadas 

sobre as combinações de negócios [bloco 

de texto] 

bloco de 

texto 

CPC 15 - Divulgações aplicação dos 

parágrafos 59 e 61 Divulgação 

Divulgação de informações 

detalhadas sobre combinação de negócios 

[título] 

    

Divulgação de informações 

detalhadas sobre combinação de negócios 

[tabela] 

tabela CPC 15.B64 Divulgação 

Combinações de negócios 

[eixo] 
eixo CPC 15.B64 Divulgação 

Total da entidade para 

combinações de negócios [membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 15.B64 Divulgação, CPC 15.B67 

Divulgação 

Combinações de 

negócios [Membro] 
membro CPC 15.B64 Divulgação 

Combinações 

de negócios individualmente imateriais 

agregados [Membro] 

membro CPC 15.B65 Divulgação 

Divulgação de informações 

detalhadas sobre combinação de negócios 

[itens de linha] 

Itens de 

linha 
  

Nome da adquirida texto CPC 15.B64 a Divulgação 

Descrição da adquirida texto CPC 15.B64 a Divulgação 

Data de aquisição aaaa-mm-dd CPC 15.B64 b Divulgação 

Percentual de participações 

societárias direito a voto adquiridos 

X.XX 

instante 
CPC 15.B64 c Divulgação 

Descrição das principais 

razões para a combinação de negócios 
texto CPC 15.B64 d Divulgação 

Descrição de como a 

adquirente obteve o controle da adquirida 
texto CPC 15.B64 d Divulgação 

Descrição dos fatores que 

compõem o goodwill reconhecido 
texto CPC 15.B64 e Divulgação 

Na data de aquisição o valor 

justo da contraprestação total transferida 

[título] 

    

Dinheiro transferido 
X instante, 

X crédito 
CPC 15.B64 f (i) Divulgação 

Outros ativos 

corpóreos ou incorpóreos transferidos 

X instante, 

X crédito 
CPC 15.B64 f (ii) Divulgação 

Passivos incorridos 
X instante, 

X crédito 
CPC 15.B64 f (iii) Divulgação 

Interesses de capital 

próprio da adquirente 

X instante, 

X crédito 
CPC 15.B64 f (iv) Divulgação 

Número de 

instrumentos ou interesses emitidos ou 

passíveis de emissão 

X.XX 

instante 
CPC 15.B64 f (iv) Divulgação 

Descrição do 

método de medição do valor justo de 

instrumentos ou interesses 

texto CPC 15.B64 f (iv) Divulgação 
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Total da 

contraprestação transferida, aquisição valor 

justo na data 

X instante, 

X crédito 
CPC 15.B64 f Divulgação 

Contingente consideração 

arranjos e ativos de indenização 

reconhecido na data de aquisição 

X instante, 

X débito 
CPC 15.B64 g (i) Divulgação 

Descrição do arranjo para 

consideração contingente arranjos e ativos 

de indenização 

texto CPC 15.B64 g (ii) Divulgação 

Descrição de base para a 

fixação do montante do pagamento 

contingente consideração arranjos e ativos 

de indenização 

texto CPC 15.B64 g (ii) Divulgação 

Descrição da estimativa da 

faixa de resultados não descontados do 

contingente consideração arranjos e ativos 

de indenização 

texto CPC 15.B64 g (iii) Divulgação 

Descrição da explicação do 

fato e razões pelas quais leque dos 

resultados de acordos de pagamento 

contingente e ativos de indenização não 

pode ser estimado 

texto CPC 15.B64 g (iii) Divulgação 

Explicação do fato de que a 

quantidade máxima de pagamento para o 

contingente consideração arranjos e ativos 

de indenização é ilimitado 

texto CPC 15.B64 g (iii) Divulgação 

Valores reconhecidos na 

data de aquisição para cada principal classe 

de ativos adquiridos e passivos assumidos 

[título] 

    

Ativos financeiros 

reconhecidos na data de aquisição 

X instante, 

X débito 

CPC 15.B64 i Exemplo, CPC 15.IE72 

Exemplo 

Inventário reconhecido 

na data de aquisição 

X instante, 

X débito 

CPC 15.B64 i Exemplo, CPC 15.IE72 

Exemplo 

Ativo imobilizado 

reconhecidos na data de aquisição 

X instante, 

X débito 

CPC 15.B64 i Exemplo, CPC 15.IE72 

Exemplo 

Ativos intangíveis 

identificáveis reconhecidos na data de 

aquisição 

X instante, 

X débito 

CPC 15.B64 i Exemplo, CPC 15.IE72 

Exemplo 

Passivos financeiros 

reconhecidos na data de aquisição 

(X) instante, 

(X) crédito 

CPC 15.B64 i Exemplo, CPC 15.IE72 

Exemplo 

Os passivos 

contingentes reconhecidos na data de 

aquisição 

(X) instante, 

(X) crédito 

CPC 15.B64 i Exemplo, CPC 15.IE72 

Exemplo 

Ativos líquidos 

adquiridos (passivos assumidos) 

X instante, 

débito 

CPC 15.B64 i Exemplo, CPC 15.IE72 

Exemplo 

Divulgações adicionais para 

valores reconhecidos na data de aquisição 

para cada principal classe de ativos 

adquiridos e passivos assumidos [título] 

    

Os ativos não correntes 

reconhecidos na data de aquisição 

X instante, 

X débito 
CPC 15.B64 i prática comum 

Ativo circulante 

reconhecidos na data de aquisição 

X instante, 

X débito 
CPC 15.B64 i prática comum 

Passivo Não Circulante 

reconhecido na data de aquisição 

(X) instante, 

crédito 
CPC 15.B64 i prática comum 
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Passivo circulante 

reconhecidos na data de aquisição 

(X) instante, 

crédito 
CPC 15.B64 i prática comum 

Fornecedores e outras 

obrigações reconhecidas na data de 

aquisição 

(X) instante, 

crédito 
CPC 15.B64 i prática comum 

Os ativos por impostos 

diferidos reconhecidos na data de aquisição 

X instante, 

débito 
CPC 15.B64 i prática comum 

Os impostos diferidos 

passivos reconhecidos na data de aquisição 

(X) instante, 

crédito 
CPC 15.B64 i prática comum 

Empréstimos 

reconhecidos na data de aquisição 

(X) instante, 

crédito 
CPC 15.B64 i prática comum 

Goodwill esperado que seja 

dedutível para fins tributários 

X instante, 

débito 
CPC 15.B64 k Divulgação 

Ganho reconhecido na 

transação de compra de barganha 

Duração X, 

crédito 
CPC 15.B64 n (i) Divulgação 

Descrição do item de linha 

na demonstração do resultado abrangente 

em que ganhar na transação da compra 

vantajosa é reconhecida 

texto CPC 15.B64 n (i) Divulgação 

Descrição das razões por 

compra vantajosa da transação que resultou 

em ganho 

texto CPC 15.B64 n (ii) Divulgação 

Interesse em adquirida não 

controladores reconhecido na data de 

aquisição 

X instante, 

crédito 
CPC 15.B64 o (i) Divulgação 

Descrição da base de 

mensuração para participação não 

controladora na adquirida reconhecida na 

data de aquisição 

texto CPC 15.B64 o (i) Divulgação 

Descrição das técnicas de 

avaliação e insumos importantes utilizadas 

para medir a participação não controladora 

na adquirida mensurada pelo valor justo 

texto CPC 15.B64 o (ii) Divulgação 

Aquisição ao valor justo na 

data de participação societária na adquirida 

detida pela adquirente imediatamente antes 

da data da aquisição 

X instante, 

crédito 
CPC 15.B64 p (i) Divulgação 

Ganho (perda) reconhecida 

como resultado da remensuração do valor 

patrimonial imposto em adquirida detido 

pela adquirente antes da combinação de 

negócios 

Duração X, 

crédito 
CPC 15.B64 p (ii) Divulgação 

Descrição do item de linha 

da demonstração do resultado abrangente 

em que o ganho ou perda como resultado 

da nova medição de interesse a valor justo 

patrimonial é reconhecida 

texto CPC 15.B64 p (ii) Divulgação 

Receita da adquirida desde a 

data de aquisição 

Duração X, 

crédito 
CPC 15.B64 q (i) Divulgação 

Lucro (prejuízo) da 

adquirida desde a data de aquisição 

Duração X, 

crédito 
CPC 15.B64 q (i) Divulgação 

Receita da entidade 

combinada como se a combinação ocorreu 

no início do período 

Duração X, 

crédito 
CPC 15.B64 q (ii) Divulgação 
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Lucro (prejuízo) da entidade 

combinada como se a combinação ocorreu 

no início do período 

Duração X, 

crédito 
CPC 15.B64 q (ii) Divulgação 

Explicação do fato e 

explicação do por que a divulgação de 

informações sobre as receitas e os lucros 

ou prejuízos é impraticável 

texto CPC 15.B64 q Divulgação 

Descrição das razões pelas 

quais a contabilização inicial da 

combinação de negócios estiver incompleta 

texto CPC 15.B67 a (i) Divulgação 

Descrição dos ativos, 

passivos, juros de capital próprio ou itens 

de contrapartida da qual a contabilização 

inicial está incompleta 

texto CPC 15.B67 a (ii) Divulgação 

Descrição da natureza de 

todos os ajustes do período de mensuração 

reconhecidas para ativos específicos, 

passivos, juros ou itens de consideração 

não controladores 

texto CPC 15.B67 a (iii) Divulgação 

Os ajustes do período de 

mensuração reconhecidos para 

determinados ativos, passivos, juros ou 

não-itens de consideração controladores 

Duração X CPC 15.B67 a (iii) Divulgação 

Aumento (redução) em 

consideração a ativo contingente (passivo) 

X duração, 

débito 
CPC 15.B67 b (i) Divulgação 

Explicação de quaisquer 

alterações em valores reconhecidos de 

contraprestação contingente 

texto CPC 15.B67 b (i) Divulgação 

Explicação de quaisquer 

alterações na gama de resultados não 

descontados e razões das alterações 

previstas para retribuição contingente 

texto CPC 15.B67 b (ii) Divulgação 

Descrição das técnicas de 

avaliação e modelos de insumos 

fundamentais usados para medir o 

contingente considerado 

texto CPC 15.B67 b (iii) Divulgação 

Ganho (prejuízo) que se relaciona com 

os ativos identificáveis adquiridos e 

passivos assumidos em combinação de 

negócios e é de tal dimensão, natureza ou 

incidência que a divulgação seja relevante 

para as demonstrações financeiras 

compreensão combinada da entidade 

Duração X, 

crédito 
CPC 15.B67 e Divulgação 

Explicação de ganho ou perda que se 

relaciona com os ativos identificáveis 

adquiridos e passivos assumidos em 

combinação de negócios e é de tal 

dimensão, natureza ou incidência que a 

divulgação seja relevante para as 

demonstrações financeiras compreensão 

combinada da entidade 

texto CPC 15.B67 e Divulgação 

Divulgação de reconciliação das 

alterações no goodwill [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 15.B67 d Divulgação 

Divulgação de reconciliação das 

alterações no goodwill [título] 
    

Divulgação de reconciliação das 

alterações no goodwill [tabela] 
tabela CPC 15.B67 d Divulgação 
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Combinações de negócios 

[eixo] 
eixo CPC 15.B64 Divulgação 

Total da entidade para 

combinações de negócios [membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 15.B64 Divulgação, CPC 15.B67 

Divulgação 

Combinações de 

negócios [Membro] 
membro CPC 15.B64 Divulgação 

Combinações 

de negócios individualmente imateriais 

agregados [Membro] 

membro CPC 15.B65 Divulgação 

Valor contábil, depreciação 

acumulada, amortização e impairment e 

quantia escriturada bruta [eixo] 

eixo 

CPC 27.73 d Divulgação, CPC 27.73 e 

Divulgação, CPC 6.32 Divulgação, 

CPC 4.118 c Divulgação, CPC 4.118 e 

Divulgação, CPC 28.76 Divulgação, 

CPC 28.79 c Divulgação, CPC 28.79 d 

Divulgação, CPC 29.50 Divulgação, 

CPC 29.54 f Divulgação, CPC 15.B67 d 

Divulgação, eficaz, 2018/01/01 CPC 

40.35H Divulgação, eficaz, 2018/01/01 

CPC 40.35I Divulgação, Data de 

validade,  2018/01/01 CPC 40.IG29 

prática comum 

Valor contábil 

[membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 27.73 e Divulgação, CPC 6.32 

Divulgação, CPC 4.118 e Divulgação, 

CPC 28.76 Divulgação, CPC 28.79 d 

Divulgação, CPC 29.50 Divulgação, 

CPC 15.B67 d Divulgação, eficaz, 

2018/01/01 CPC 40.35H Divulgação, 

eficaz, 2018/01/01 CPC 40.35I 

Divulgação, Data de validade, 

2018/01/01 CPC 40.IG29 a Exemplo 

Quantia 

escriturada bruta [membro] 
membro 

CPC 27.73 d Divulgação, CPC 6.32 

Divulgação, CPC 4.118 c Divulgação, 

CPC 28.79 c Divulgação, CPC 29.54 f 

Divulgação, CPC 15.B67 d Divulgação, 

Divulgação eficaz 2018/01/01 CPC 

40.35I, eficaz, 2018/01/01 CPC 40.35M 

Divulgação, eficaz, 2018/01/01 CPC 

40.35N Exemplo, a data de validade, 

2018/01/01 CPC 40.IG29 prática 

comum 

Valor recuperável 

do ativo acumulada [membro] 
membro 

CPC 27.73 d prática comum, CPC 6.32 

prática comum, CPC 4.118 c prática 

comum, CPC 28.79 c prática comum, 

CPC 29.54 f prática comum, CPC 

15.B67 d Divulgação, eficaz, 

2018/01/01 CPC 40.35H Divulgação, 

eficaz, 2018/01/01 CPC 40.35N 

Exemplo, a data de validade, 

2018/01/01 CPC 40.IG29 b Exemplo 

Divulgação de reconciliação 

das alterações no goodwill [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Reconciliação das 

alterações no goodwill [título] 
    

O ágio no início do 

período 

X instante, 

débito 

CPC 26.54 c Divulgação, CPC 1.134 a 

Divulgação, CPC 1.135 a Divulgação, 

CPC 15.B67 d Divulgação 
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Alterações no goodwill 

[título] 
    

Reconhecimento 

adicional, o ágio 

X duração, 

débito 
CPC 15.B67 d (ii) Divulgação 

Reconhecimento 

posterior de ativos por impostos diferidos, 

os ágios 

(X) 

duração,  

crédito 

CPC 15.B67 d (iii) Divulgação 

Redução através 

dos classificados como detidos para venda, 

o ágio 

(X) 

duração,  

crédito 

CPC 15.B67 d (iv) Divulgação 

Goodwill 

desreconhecido sem ter sido anteriormente 

incluído no grupo de alienação classificado 

como detido para venda 

(X) 

duração,  

crédito 

CPC 15.B67 d (iv) Divulgação 

Perda por 

impairment reconhecida nos lucros ou 

prejuízos, o ágio 

(X) duração CPC 15.B67 d (v) Divulgação 

Aumento 

(redução) por meio de diferenças cambiais 

líquidas, o ágio 

X duração, 

débito 
CPC 15.B67 d (vi) Divulgação 

Aumento 

(redução) através de outras alterações, o 

ágio 

X duração, 

débito 
CPC 15.B67 d (vii) Divulgação 

Total de aumento 

(redução) de ágio 

X duração, 

débito 
CPC 15.B67 d Divulgação 

Ágio no final do 

período 

X instante, 

débito 

CPC 26.54 c Divulgação, CPC 1.134 a 

Divulgação, CPC 1.135 a Divulgação, 

CPC 15.B67 d Divulgação 

A divulgação de operações reconhecidas 

separadamente da aquisição de ativos e 

assunção de passivos na concentração de 

atividades empresariais [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 15.B64 l Divulgação 

A divulgação de operações 

reconhecidas separadamente da aquisição 

de ativos e assunção de passivos na 

concentração de atividades empresariais 

[título] 

    

A divulgação de operações 

reconhecidas separadamente da aquisição 

de ativos e assunção de passivos na 

concentração de atividades empresariais 

[tabela] 

 tabela CPC 15.B64 l Divulgação 

As combinações de 

negócios [eixo] 
eixo CPC 15.B64 Divulgação 

Total da entidade para 

combinações de negócios [membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 15.B64 Divulgação, CPC 15.B67 

Divulgação 

As combinações 

de negócios [Membro] 
membro CPC 15.B64 Divulgação 

Combinações 

de negócios individualmente imateriais 

agregados [Membro] 

membro CPC 15.B65 Divulgação 

Transações reconhecidas 

separadamente de aquisição de ativos e 

assunção de passivos na concentração de 

atividades empresariais [eixo] 

eixo CPC 15.B64 l Divulgação 
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Transações 

reconhecidas separadamente de aquisição 

de ativos e assunção de passivos na 

concentração de atividades empresariais 

[membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 15.B64 l Divulgação 

A divulgação de operações 

reconhecidas separadamente da aquisição 

de ativos e assunção de passivos na 

concentração de atividades empresariais 

[itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Descrição de transação 

reconhecidas separadamente da aquisição 

de ativos e assunção de passivos na 

combinação de negócios 

texto 

CPC 15.B64 l (i) Divulgação , CPC 

15.B64 l Divulgação , CPC 15.B64 m 

Divulgação 

Descrição da contabilização 

de transação reconhecidas separadamente 

da aquisição de ativos e assunção de 

passivos na combinação de negócios 

texto CPC 15.B64 l (ii) Divulgação 

Valores reconhecidos para a 

transação reconhecidos separadamente da 

aquisição de ativos e assunção de passivos 

na combinação de negócios 

X duração CPC 15.B64 l (iii) Divulgação 

Custos relacionados 

com aquisição de transação reconhecidos 

separadamente de aquisição de ativos e 

assunção de passivos na combinação de 

negócios 

X duração, 

débito 
CPC 15.B64 m Divulgação 

Custos 

relacionados com aquisição reconhecidos 

como despesa para a transação 

reconhecidos separadamente da aquisição 

de ativos e assunção de passivos na 

combinação de negócios 

X duração, 

débito 
CPC 15.B64 m Divulgação 

Custos de emissão 

não reconhecidos como despesa para a 

transação reconhecidos separadamente da 

aquisição de ativos e assunção de passivos 

na combinação de negócios 

X duração, 

débito 
CPC 15.B64 m Divulgação 

Descrição dos 

itens de linha nas demonstrações 

financeiras para valores reconhecidos para 

a transação reconhecidos separadamente da 

aquisição de ativos e assunção de passivos 

na combinação de negócios 

texto CPC 15.B64 l (iii) Divulgação 

Descrição dos 

itens de linha na demonstração do resultado 

abrangente para quantidades de custos 

relacionados à aquisição reconhecidos 

como despesa para a transação 

reconhecidos separadamente da aquisição 

de ativos e assunção de passivos na 

combinação de negócios 

texto CPC 15.B64 m Divulgação 

Método utilizado 

para determinar montante de liquidação 

para relação pré-existente para a transação 

reconhecidos separadamente da aquisição 

texto CPC 15.B64 l (iv) Divulgação 
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de ativos e assunção de passivos na 

combinação de negócios 

Descrição de 

como custos de emissão não reconhecidos 

como despesa foram reconhecidos por 

transação reconhecidos separadamente da 

aquisição de ativos e assunção de passivos 

na combinação de negócios 

texto CPC 15.B64 m Divulgação 

Divulgação de recebíveis adquiridos 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 15.B64 h Divulgação 

Divulgação de recebíveis 

adquiridos [título] 
    

Divulgação de recebíveis 

adquiridos [tabela] 
 tabela CPC 15.B64 h Divulgação 

Combinações de negócios 

[eixo] 
eixo CPC 15.B64 Divulgação 

Total da entidade para 

combinações de negócios [membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 15.B64 Divulgação , CPC 15.B67 

Divulgação 

As combinações 

de negócios [Membro] 
membro CPC 15.B64 Divulgação 

Combinações 

de negócios individualmente imateriais 

agregados [Membro] 

membro CPC 15.B65 Divulgação 

Classes de recebíveis 

adquiridos [eixo] 
eixo CPC 15.B64 h Divulgação 

Classes de recebíveis 

adquiridos [membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 15.B64 h Divulgação 

Empréstimos 

adquiridos em combinação de negócios 

[membro] 

membro CPC 15.B64 h Exemplo 

Financiamento 

directo locações adquirido em combinação 

de negócios [membro] 

membro CPC 15.B64 h Exemplo 

Divulgação de recebíveis 

adquiridos [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Justo valor dos recebíveis 

adquiridos 

X instante, 

débito 
CPC 15.B64 h (i) Divulgação 

Quantias contratuais brutas 

a receber por recebíveis adquiridos 

X instante, 

débito 
CPC 15.B64 h (ii) Divulgação 

Melhor estimativa na data 

de aquisição dos fluxos de caixa 

contratuais não deverão ser recolhidos para 

recebíveis adquiridos 

    

A divulgação de passivos contingentes 

em combinação de negócios [bloco de 

texto] 

X instante, 

débito 
CPC 15.B64 h (iii) Divulgação 

A divulgação de passivos 

contingentes em combinação de negócios 

[título] 

bloco de 

texto 
CPC 15.B64 j Divulgação 

A divulgação de passivos 

contingentes em combinação de negócios 

[tabela] 

tabela 
CPC 15.B64 j Divulgação , CPC 

15.B67 c Divulgação 

As combinações de 

negócios [eixo] 
eixo CPC 15.B64 Divulgação 

Total da entidade para 

combinações de negócios [membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 15.B64 Divulgação , CPC 15.B67 

Divulgação 
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As combinações 

de negócios [Membro] 
membro CPC 15.B64 Divulgação 

Combinações 

de negócios individualmente imateriais 

agregados [Membro] 

membro CPC 15.B65 Divulgação 

Classes de passivos 

contingentes [eixo] 
eixo 

CPC 25.86 Divulgação , CPC 15.B67 c 

Divulgação 

Os passivos 

contingentes [Membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 25.88 Divulgação , CPC 15.B67 c 

Divulgação 

Garantia passivo 

contingente [membro] 
membro CPC 25.88 Exemplo 

Reestruturação 

responsabilidade contingente [membro] 
membro CPC 25.88 Exemplo 

Processos 

judiciais passivo contingente [membro] 
membro CPC 25.88 Exemplo 

Contratos 

onerosos passivo contingente [membro] 
membro CPC 25.88 Exemplo 

Passivo 

contingente para os custos de 

descomissionamento, restauração e 

reabilitação [Membro] 

membro CPC 25.88 Exemplo 

Os passivos 

contingentes relacionados com joint 

ventures [membro] 

membro CPC 25.88 Exemplo 

Compartilhar de 

passivos contingentes das coligadas 

[membro] 

membro CPC 25.88 Exemplo 

Outros passivos 

contingentes [Membro] 
membro CPC 25.88 Exemplo 

Itens de passivos 

contingentes [eixo] 
eixo CPC 15.B64 j Divulgação 

Itens de passivos 

contingentes [membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 15.B64 j Divulgação 

A divulgação de passivos 

contingentes em combinação de negócios 

[itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Descrição da natureza da 

obrigação, passivos contingentes em 

combinação de negócios 

texto 

CPC 15.B64 j (i) Divulgação , CPC 

15.B64 j Divulgação , CPC 15.B67 c 

Divulgação 

Descrição do tempo 

esperado de saídas, passivos contingentes 

em combinação de negócios 

texto 
CPC 15.B64 j Divulgação , CPC 

15.B67 c Divulgação 

Indicação de incertezas da 

quantia ou tempestividade de fluxos de 

saída, passivos contingentes em 

combinação de negócios 

texto 

CPC 15.B64 j Divulgação , CPC 

15.B64 j (i) Divulgação , CPC 15.B67 c 

Divulgação 

Descrição dos principais 

pressupostos feitos com respeito a eventos 

futuros, passivos contingentes em 

combinação de negócios 

texto 
CPC 15.B64 j Divulgação , CPC 

15.B67 c Divulgação 

Reembolso esperado, 

passivos contingentes em combinação de 

negócios 

X instante, 

débito 

CPC 15.B64 j Divulgação , CPC 

15.B67 c Divulgação 

Ativo reconhecido pelo 

reembolso esperado, passivos contingentes 

em combinação de negócios 

X instante, 

débito 

CPC 15.B64 j Divulgação , CPC 

15.B67 c Divulgação 
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Explicação do efeito 

financeiro estimado, passivos contingentes 

em combinação de negócios 

texto CPC 15.B64 j (i) Divulgação 

Efeito financeiro estimado, 

passivos contingentes em combinação de 

negócios 

X instante CPC 15.B64 j (i) Divulgação 

Explicação da possibilidade 

de reembolso, passivos contingentes em 

combinação de negócios 

texto CPC 15.B64 j (i) Divulgação 

Descrição das razões pelas 

quais a responsabilidade não possa ser 

mensurado de forma confiável 

texto CPC 15.B64 j (ii) Divulgação 

Reconciliação de alterações 

em passivos contingentes reconhecidos na 

combinação de negócios [título] 

    

Os passivos 

contingentes reconhecidos na combinação 

de negócios no início do período 

X instante, 

crédito 
CPC 15.B67 c Divulgação 

Alterações em passivos 

contingentes reconhecidos na combinação 

de negócios [título] 

    

Responsabilidades 

adicionais, passivos contingentes 

reconhecidos na combinação de negócios 

[título] 

    

Novos 

passivos, passivos contingentes 

reconhecidos na combinação de negócios 

X duração,  

crédito 
CPC 15.B67 c prática comum 

Aumento do 

passivo existentes, passivos contingentes 

reconhecidos na combinação de negócios 

X duração,  

crédito 
CPC 15.B67 c Divulgação 

Total de 

passivos adicionais, passivos contingentes 

reconhecidos na combinação de negócios 

X duração,  

crédito 
CPC 15.B67 c Divulgação 

Obrigações 

liquidadas, passivos contingentes 

reconhecidos na combinação de negócios 

(X) 

duração, 

débito 

CPC 15.B67 c Divulgação 

Passivos a liquidar 

invertidas, passivos contingentes 

reconhecidos na combinação de negócios 

(X) 

duração, 

débito 

CPC 15.B67 c Divulgação 

Aumente por meio 

de ajustes decorrentes da passagem do 

tempo, passivos contingentes reconhecidos 

na combinação de negócios 

X duração,  

crédito 
CPC 15.B67 c Divulgação 

Aumento 

(redução) por meio de mudança na taxa de 

desconto, passivos contingentes 

reconhecidos na combinação de negócios 

X duração,  

crédito 
CPC 15.B67 c Divulgação 

Aumento total 

(redução) de passivos contingentes 

reconhecidos na combinação de negócios 

X duração,  

crédito 
CPC 15.B67 c Divulgação 

Os passivos 

contingentes reconhecidos na combinação 

de negócios no final do período 

X instante, 

crédito 
CPC 15.B67 c Divulgação 
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Explicação dos quais divulgações não 

poderiam ser feitas e as razões por que eles 

não podem ser feitas se contabilização 

inicial de combinação de negócios estiver 

incompleta no momento demonstrações 

financeiras são autorizadas para emissão 

texto CPC 15.B66 Divulgação 

  Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

  Quadro 14 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 16 

CPC 16 - IAS 2 

[16.000.000] Notas - Estoques 

Divulgação de inventários [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 16 - Divulgação 

Descrição da política de 

contabilidade para mensurar 

inventários [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 16.36 a Divulgação 

Descrição das fórmulas de custos de 

inventário 
texto CPC 16.36 a Divulgação 

Estoques, ao valor justo menos os 

custos de vender 

X instante, 

débito 
CPC 16.36 c Divulgação 

Escritura do Inventário X duração 
CPC 26.98 a Divulgação , CPC 16.36 e 

Divulgação 

Reversão de inventário escritura X duração 
CPC 26.98 a Divulgação , CPC 16.36 f 

Divulgação 

Descrição das circunstâncias que 

levaram à reversão de inventário 

escritura 

texto CPC 16.36 g Divulgação 

Custo dos estoques reconhecidos 

como despesa durante o período 

X duração, 

débito 
CPC 16.36 d Divulgação 

Estoques dados como garantia de 

passivos 

X instante, 

débito 
CPC 16.36 h Divulgação 

  Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

  Quadro 15 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 17 

CPC 17 - IAS 11 

[17.000.000] Notas - Contratos de construção 

Divulgação de receita reconhecida de 

contratos de construção [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 

Data de validade 2017/01/01 CPC 17 - 

Divulgação Divulgação 

    
CPC 26.112 c prática comum , Data de 

validade 

    
2017/01/01 CPC 17.39 a divulgação , 

Data de validade 

Receitas provenientes de contratos 

de construção 

X duração,  

crédito 

2017/01/01 CPC 30.35 b Divulgação , 

Data de validade 

    2017/01/01 ICPC 02,20 b Divulgação 

Métodos usados para determinar a 

receita do contrato de construção 

reconhecida 

texto 

Data de validade 2017/01/01 CPC 17.39 

b Divulgação , data de validade 2017/01/01 

ICPC 02,20 a Divulgação 

Métodos usados para determinar o 

estágio de conclusão de obras em 

andamento 

texto 

Data de validade 2017/01/01 CPC 17.39 

c Divulgação , data de validade 2017/01/01 

ICPC 02,20 c Divulgação 
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Custos incorridos e lucros 

reconhecidos (menos perdas 

reconhecidas) 

X instante 

Data de validade 2017/01/01 CPC 17.40 

a divulgação , Data de validade 2017/01/01 

ICPC 02.21 a Divulgação 

Adiantamentos recebidos para os 

contratos em curso 

X instante, 

crédito 

Data de validade 2017/01/01 CPC 17.40 

b Divulgação , data de validade 2017/01/01 

ICPC 02,21 b Divulgação 

Retenção para os contratos em curso 
X instante, 

débito 

Data de validade 2017/01/01 CPC 17.40 

c Divulgação 

Quantia bruta devida por clientes 

relativa aos trabalhos do contrato como 

ativo 

X instante, 

débito 

Data de validade 2017/01/01 CPC 17.42 

a Divulgação 

Quantia bruta devida a clientes 

relativa aos trabalhos do contrato como 

um passivo 

X instante, 

crédito 

Data de validade 2017/01/01 CPC 17,42 

b Divulgação 

Facturas progressivas X instante 
Data de validade 2017/01/01 CPC 17 - 

Contratos divulgações Exemplo 

  Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

  Quadro 16 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 22 

CPC 22 - IFRS 8 

[22.000.000] Notas - Segmentos Operacionais 

Divulgação de segmentos operacionais da 

entidade [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 22 - Divulgação 

Descrição dos fatores usados para 

identificar segmentos reportados da 

entidade 

texto CPC 22.22 a Divulgação 

Descrição dos julgamentos feitos pela 

administração na aplicação dos critérios 

de agregação de segmentos operacionais 

texto CPC 22.22 aa Divulgação 

Descrição dos tipos de produtos e serviços 

a partir dos quais cada segmento relatável 

obtém os seus créditos 

texto CPC 22.22 b Divulgação 

Descrição das fontes de receita para 

todos os outros segmentos 
texto CPC 22.16 Divulgação 

Descrição do regime de contabilidade 

para transações entre segmentos 

reportáveis 

texto CPC 22.27 a Divulgação 

Descrição da natureza das diferenças 

entre as medidas de lucros dos segmentos 

relatáveis ou perdas e lucros da entidade 

ou perda antes de despesa de imposto de 

renda ou de renda e operações 

descontinuadas 

texto CPC 22.27 b Divulgação 

Descrição da natureza das diferenças 

entre as mensurações dos ativos dos 

segmentos relatáveis e ativos da entidade 

texto CPC 22.27 c Divulgação 

Descrição da natureza das diferenças 

entre as mensurações dos passivos dos 

segmentos relatáveis e do passivo da 

entidade 

texto CPC 22.27 d Divulgação 

Descrição da natureza das mudanças de 

períodos anteriores nos métodos de 

mensuração utilizados para determinar 

relatou os resultados por segmento e os 

texto CPC 22.27 e Divulgação 
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efeitos destas mudanças sobre avaliação 

do lucro ou perda do segmento 

Descrição da natureza e efeito de 

quaisquer imputações assimétricas a 

segmentos reportáveis 

texto CPC 22.27 f Divulgação 

Divulgação de segmentos operacionais 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 22.23 Divulgação 

Divulgação de segmentos 

operacionais [título] 
    

Divulgação de segmentos 

operacionais [tabela] 
tabela CPC 22.23 Divulgação 

Itens de consolidação do 

segmento [eixo] 
eixo CPC 22.23 Divulgação 

Total da entidade para 

itens de consolidação do segmento 

[membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 22.28 Divulgação 

Os segmentos 

operacionais [Membro] 
membro CPC 22.28 Divulgação 

Itens de 

conciliação materiais [Membro] 
membro CPC 22.28 Divulgação 

Eliminação 

de valores entre segmentos [membro] 
membro CPC 22.IG4 Exemplo 

Quantidades 

não atribuídas [Membro] 
membro CPC 22.IG4 Exemplo 

Segmentos [eixo] eixo 
CPC 1.130 d (ii) Divulgação , eficaz, 

CPC 22.23 Divulgação 

Segmentos [membro] 
membro 

[padrão] 

CPC 1.130 d (ii) Divulgação , eficaz, 

CPC 22.28 Divulgação 

Segmentos 

reportáveis [Membro] 
membro CPC 22.23 Divulgação 

Todos os outros 

segmentos [Membro] 
membro CPC 22.16 Divulgação 

Divulgação de segmentos 

operacionais [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Receita 
X duração,  

crédito 

CPC 26.102 Exemplo , CPC 26.103 

Exemplo , CPC 26.82 a divulgação , Data 

de validade, 2017/01/01 CPC 268.35 b 

Divulgação, CPC 45.B10 b Exemplo , 

CPC 45.B12 b (v) Divulgação , CPC 

22.23 a Divulgação , CPC 22.28 a 

divulgação ,XXX, CPC 22.32 

Divulgação , CPC 22.33 a Divulgação , 

CPC 22.34 Divulgação 

Receita de juros 
X duração,  

crédito 

CPC 26.112 c prática comum , Data de 

validade,  CPC 45.B13 e Divulgação , 

CPC 22.23 c Divulgação , CPC 22.28 e 

Divulgação 

Despesa de juros 
X duração, 

débito 

CPC 45.B13 f Divulgação , CPC 22.23 d 

Divulgação , CPC 22.28 e Divulgação 

Receita de juros (despesa) 
X duração,  

crédito 

CPC 22.23 Divulgação , CPC 22.28 e 

Divulgação 

Depreciação e amortização 
X duração, 

débito 

CPC 26.102 Exemplo , CPC 26.104 

Divulgação, CPC 26.99 Divulgação , 

CPC 45.B13 d Divulgação , CPC 22.23 e 

Divulgação , CPC 22.28 e Divulgação 
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Parte do lucro (prejuízo) de 

coligadas e joint ventures contabilizadas 

utilizando método de equivalência 

patrimonial 

X duração,  

crédito 

CPC 26.82 c Divulgação , CPC 22.23 g 

de Divulgação , CPC 22.28 e Divulgação 

Gasto (rendimento), 

operações continuadas 

X duração, 

débito 

CPC 32.79 Divulgação , CPC 32.81 c (i) 

Divulgação , CPC 32.81 c (ii) 

Divulgação , CPC 26.82 d Divulgação , 

CPC 45.B13 g Divulgação , CPC 22.23 h 

Divulgação 

Outros itens não-caixa de 

material 

X duração, 

débito 

CPC 22.23 i Divulgação , CPC 22.28 e 

Divulgação 

Lucro (prejuízo) antes do 

imposto de 

X duração,  

crédito 

CPC 26.102 Exemplo , CPC 26.103 

Exemplo , CPC 22.23 Exemplo , CPC 

22.28 b Exemplo 

Lucro (prejuízo) de 

operações continuadas 

X duração,  

crédito 

CPC 26.81A a Disclosure , CPC 45.B12 

b (vi) Divulgação , CPC 22.23 

Divulgação , CPC 22.28 b Divulgação 

    

CPC 26.106 d (i) Divulgação , CPC 

26.81A a Divulgação , CPC 3.18 b 

Divulgação , CPC 37.24 b Divulgação , 

    
CPC 45.B10 b Exemplo , CPC 37.32 a 

(ii) Divulgação , 

Lucro (prejuízo) 
X duração,  

crédito 

CPC 22.23 Divulgação , CPC 22.28 b 

Divulgação 

Ativos 
X instante, 

débito 

CPC 26.55 Divulgação , CPC 46.93 a 

Divulgação , CPC 46.93 b Divulgação , 

CPC 46.93 e Divulgação , CPC 22.23 

Divulgação , CPC 22.28 c Divulgação 

Os investimentos 

representaram usando método de 

equivalência patrimonial 

X instante, 

débito 

CPC 26.54 e Divulgação , CPC 45.B16 

Disclosure , uma CPC 22.24 Divulgação 

Adições ao não sejam 

instrumentos financeiros ativos não 

correntes, ativos fiscais diferidos, ativos 

líquidos de benefícios definidos, e direitos 

provenientes de contratos de seguro 

X duração, 

débito 

CPC 22.24 b Divulgação , CPC 22.28 e 

Divulgação 

Passivo 
X instante, 

crédito 

CPC 26.55 Divulgação , CPC 46.93 a 

Divulgação , CPC 46.93 b Divulgação , 

CPC 46.93 e Divulgação , CPC 22.23 

Divulgação , CPC 22.28 d Divulgação 

Perda por valor 

recuperável do ativo reconhecida nos 

lucros ou prejuízos 

X duração, 

débito 

CPC 1.126 a Divulgação , CPC 1.129 a 

Divulgação 

Reversão da perda por 

valor recuperável do ativo reconhecida 

nos lucros ou prejuízos 

X duração,  

crédito 

CPC 1.126 b Divulgação , CPC 1.129 b 

Divulgação 

Perda por valor 

recuperável do ativo reconhecida em 

outros resultados abrangentes 

X duração, 

débito 

CPC 1.126 c Divulgação , CPC 1.129 a 

Divulgação 

Reversão da perda por 

valor recuperável do ativo reconhecida 

em outros resultados abrangentes 

X duração,  

crédito 

CPC 1.126 d Divulgação , CPC 1.129 b 

Divulgação 

O caixa líquido flui de 

(usado em) atividades operacionais 
X duração 

CPC 3.10 Divulgação , CPC 3.50 d 

Divulgação 

O caixa líquido flui de 

(usado em) atividades de investimento 

X duração, 

débito 

CPC 3.10 Divulgação , CPC 3.50 d 

Divulgação 
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O caixa líquido flui de 

(usado em) atividades de financiamento 

X duração, 

débito 

CPC 3.10 Divulgação , CPC 3.50 d 

Divulgação 

Descrição dos itens de 

reconciliação materiais 
texto CPC 22.28 Divulgação 

Divulgação de produtos e serviços 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 22.32 Divulgação 

Divulgação de produtos e serviços 

[título] 
    

Divulgação de produtos e 

serviços [tabela] 
tabela CPC 22.32 Divulgação 

Produtos e serviços [eixo] eixo CPC 22.32 Divulgação 

Produtos e serviços 

[Membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 22.32 Divulgação 

Divulgação de produtos e 

serviços [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Receita 
X duração,  

crédito 

CPC 26.102 Exemplo , CPC 26.103 

Exemplo , CPC 26.82 a divulgação , Data 

de validade, CPC 22.32 Divulgação , 

CPC 22.33 a Divulgação , CPC 22.34 

Divulgação, CPC 45.B10 b Exemplo , 

CPC 45.B12 b (v) Divulgação , CPC 

22.23 a Divulgação , CPC 22.28 a 

divulgação , CPC 22.34 Divulgação 

Divulgação de áreas geográficas [bloco 

de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 22.33 Divulgação 

Divulgação de áreas geográficas 

[título] 
    

Divulgação de áreas geográficas 

[tabela] 
tabela CPC 22.33 Divulgação 

Áreas geográficas [eixo] eixo CPC 22.33 Divulgação 

Áreas geográficas 

[Membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 22.33 Divulgação 

País de domicílio 

[membro] 
membro 

CPC 22.33 a Disclosure , CPC 22.33 b 

Divulgação 

Países 

estrangeiros [membro] 
membro 

CPC 22.33 a Disclosure , CPC 22.33 b 

Divulgação 

Divulgação de áreas geográficas 

[itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Receita 
X duração,  

crédito 

CPC 26.102 Exemplo , CPC 26.103 

Exemplo , CPC 26.82 a divulgação , Data 

de validade, CPC 45.B10 b Exemplo , 

CPC 45.B12 b (v) Divulgação , CPC 

22.23 a Divulgação , CPC 22.28 a 

divulgação, CPC 22.32 Divulgação , 

CPC 22.33 a Divulgação , CPC 22.34 

Divulgação 

Exceto instrumentos 

financeiros, ativos fiscais diferidos, ativos 

de benefícios pós-emprego e direitos 

provenientes de contratos de seguro de 

ativos não circulantes 

X instante, 

débito 
CPC 22.33 b Divulgação 

Divulgação de grandes clientes [bloco 

de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 22.34 Divulgação 

Divulgação de grandes clientes 

[título] 
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Divulgação de grandes clientes 

[tabela] 
tabela CPC 22.34 Divulgação 

Os principais clientes 

[eixo] 
eixo CPC 22.34 Divulgação 

Clientes [membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 22.34 Divulgação 

Governo 

[membro] 
membro CPC 22.34 Divulgação 

Divulgação de grandes clientes 

[itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Receita 
X duração,  

crédito 

CPC 26.102 Exemplo , CPC 26.103 

Exemplo , CPC 26.82 a divulgação , Data 

de validade, CPC 45.B10 b Exemplo , 

CPC 45.B12 b (v) Divulgação , CPC 

22.23 a Divulgação , CPC 22.28 a 

divulgação, CPC 22.32 Divulgação , 

CPC 22.33 a Divulgação , CPC 22.34 

Divulgação 

Percentual da receita da 

entidade 

X.XX 

duração 
CPC 22.34 prática comum 

Informações sobre os principais 

clientes 
texto CPC 22.34 Divulgação 

Descrição de base para a atribuição das 

receitas de clientes externos aos diferentes 

países 

texto CPC 22.33 a Divulgação 

Explicação da margem reportada 

líquida de despesas de juros 
texto CPC 22.23 Divulgação 

Explicação de por que as receitas de 

clientes externos para cada produto e 

serviço, ou cada grupo de produtos e 

serviços similares, não são relatados 

texto 
CPC 22.32 Divulgação , CPC 22.33 

Divulgação 

  Fonte: Elaborado pela autora (2015).3 

 

  Quadro 17 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 23 

CPC 23 - IAS 8 

[23.000.000] Notas - Políticas Contábeis, Mudanças nas Estimativas Contábeis e Erros 

Divulgação de alterações nas políticas contábeis, 

estimativas contábeis e erros [bloco de texto] 

bloco de 

texto 

CPC 23 - 

Políticas Contábeis 

Divulgação 

Divulgação de aplicação inicial de normas ou 

interpretações [bloco de texto] 

bloco de 

texto 

CPC 23.28 

Divulgação 

Divulgação de aplicação inicial de normas ou 

interpretações [título] 
    

Divulgação de aplicação inicial de normas ou 

interpretações [tabela] 
tabela 

CPC 23.28 

Divulgação 

IFRSs inicialmente aplicado [eixo] eixo 
CPC 23.28 

Divulgação 

IFRSs inicialmente aplicado 

[membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 23.28 

Divulgação 

Divulgação de aplicação inicial de normas ou 

interpretações [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

                                                           
3 O item “Gasto (rendimento), operações continuadas” que tinha referência ao IAS 26 (Accounting and 

Reporting by Retirement Benefit Plans) não tem correlação com o CPC, e portanto, foi excluído dos itens 

do CPC-22 elaborado pela nota explicativa de segmentos operacionais da taxonomia IFRS. 

http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=53
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Título das IFRS inicialmente aplicadas texto 
CPC 23.28 a 

Divulgação 

Descrição se alteração na política 

contabilística é feita de acordo com as disposições 

transitórias da IFRS inicialmente aplicadas 

texto 
CPC 23.28 b 

Divulgação 

Descrição da natureza da alteração na 

política contabilística 
texto 

CPC 23.28 c 

Divulgação 

Descrição das disposições transitórias do 

IFRS inicialmente aplicadas 
texto 

CPC 23.28 d 

Divulgação 

Descrição das disposições transitórias do 

IFRS inicialmente aplicada que pode ter efeitos em 

períodos futuros 

texto 
CPC 23.28 e 

Divulgação 

Divulgação de alteração voluntária na política 

contabilística [bloco de texto] 

bloco de 

texto 

CPC 23.29 

Divulgação 

Divulgação de alteração voluntária na política 

contabilística [título] 
    

Divulgação de alteração voluntária na política 

contabilística [tabela] 
tabela 

CPC 23.29 

Divulgação 

Mudanças voluntária na política 

contabilística [eixo] 
eixo 

CPC 23.29 

Divulgação 

Mudanças voluntária na política 

contabilística [Membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 23.29 

Divulgação 

Divulgação de alteração voluntária na política 

contabilística [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Descrição da natureza da alteração 

voluntária na política contabilística 
texto 

CPC 23.29 a 

Divulgação 

Descrição das razões pelas quais a 

aplicação nova política contabilística proporciona 

informação fiável e mais relevante 

texto 
CPC 23.29 b 

Divulgação 

Explicação de novas normas e interpretações não 

aplicado 
texto 

CPC 23.30 a 

Divulgação 

Divulgação do impacto esperado da aplicação inicial 

de novas normas e interpretações [bloco de texto] 

bloco de 

texto 

CPC 23.30 b 

Divulgação 

Divulgação do impacto esperado da aplicação 

inicial de novas normas e interpretações [título] 
    

Divulgação do impacto esperado da aplicação 

inicial de novas normas e interpretações [tabela] 
tabela 

CPC 23.30 b 

Divulgação 

Nova IFRSs [eixo] eixo 
CPC 23.30 b 

Divulgação 

Nova IFRSs [membro] 
membro 

[padrão] 

CPC 23.30 b 

Divulgação 

Divulgação do impacto esperado da aplicação 

inicial de novas normas e interpretações [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Título de nova IFRS texto 
CPC 23.31 a 

Exemplo 

Descrição da natureza da mudança 

iminente na política contabilística 
texto 

CPC 23.31 b 

Exemplo 

Data em que aplicação da nova IFRS é 

obrigatório 

aaaa-mm-

dd 

CPC 23.31 c 

Exemplo 

Data em que entidade planeja aplicar a 

nova IFRS inicialmente 

aaaa-mm-

dd 

CPC 23.31 d 

Exemplo 

Discussão do impacto que se espera que 

a aplicação inicial da nova IFRS para ter nas 

demonstrações financeiras 

texto 
CPC 23.31 e (i) 

Exemplo 
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Descrição do fato de que o impacto da 

aplicação inicial da nova IFRS não é conhecido ou 

razoavelmente calculável 

texto 
CPC 23.31 e 

(ii) Exemplo 

Explicação da razão por que é impraticável 

determinar quantidades de ajustes relacionados a 

alterações na política contabilística 

texto 

CPC 23.28 h 

Divulgação , CPC 23.29 e 

Divulgação 

Divulgação de alterações nas estimativas 

contabilísticas [bloco de texto] 

bloco de 

texto 

CPC 23.39 

Divulgação 

Divulgação de alterações nas estimativas 

contabilísticas [título] 
    

Divulgação de alterações nas estimativas 

contabilísticas [tabela] 
tabela 

CPC 23.39 

Divulgação 

As estimativas contábeis [eixo] eixo 
CPC 23.39 

Divulgação 

As estimativas contábeis [Membro] 
membro 

[padrão] 

CPC 23.39 

Divulgação 

Divulgação de alterações nas estimativas 

contabilísticas [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Descrição da natureza da alteração na 

estimativa contabilística [bloco de texto] 

bloco de 

texto 

CPC 23.39 

Divulgação 

Aumento (redução) de uma estimativa 

contabilística 
X duração 

CPC 23.39 

Divulgação 

Descrição do fato de que a quantidade de 

alteração na estimativa contabilística é impraticável 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 

CPC 23.40 

Divulgação 

Descrição da natureza dos erros contábeis em 

períodos anteriores [bloco de texto] 

bloco de 

texto 

CPC 23.49 a 

Divulgação 

Explicação da razão por que é impraticável 

determinar valores para a correção relacionados a erros 

de períodos anteriores 

texto 
CPC 23.49 d 

Divulgação 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Quadro 18 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 23 

CPC 23 - IAS 8 

[23.000.100]  - Data de criação 

Data de criação [eixo] eixo 
CPC 23.28 f (i) Divulgação , CPC 23.29 c (i) 

Divulgação , CPC 23.49 b (i) Divulgação 

Demonstrações financeiras de data 

padrão [membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 23.28 f (i) Divulgação , CPC 23.29 c (i) 

Divulgação , CPC 23.49 b (i) Divulgação 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Quadro 19 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 24 

CPC 24 - IAS 10 

[24.000.000] Notas - Os eventos subseqüentes (após o período de informação 

Divulgação de eventos após o período de 

informação [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 24 - Divulgação 

Explicação do corpo de autorização texto CPC 24.17 Divulgação 

Data de autorização para emissão das 

demonstrações financeiras 

aaaa-mm-

dd 
CPC 24.17 Divulgação 

Explicação do facto de os proprietários 

da entidade ou outros tiverem o poder de 

alterar as demonstrações financeiras após 

emissão 

texto CPC 24.17 Divulgação 
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Divulgação de eventos não-ajuste após 

período de reporte [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 24.21 Divulgação 

Divulgação de eventos não-ajuste 

após período de reporte [título] 
    

Divulgação de eventos não-

ajuste após período de reporte [tabela] 
tabela CPC 24.21 Divulgação 

Não-acontecimentos após 

o período de informação [eixo] 
eixo CPC 24.21 Divulgação 

Não-acontecimentos 

após o período de informação [membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 24.21 Divulgação 

Combinação de 

negócios importante [membro] 
membro CPC 24.22 a Exemplo 

Alienação de 

importante subsidiária [membro] 
membro CPC 24.22 a Exemplo 

Anúncio de plano 

para descontinuar a operação [membro] 
membro CPC 24.22 b Exemplo 

Entre as principais 

aquisições de ativos [Membro] 
membro CPC 24.22 c Exemplo 

Classificação de 

ativos como detidos para venda [membro] 
membro CPC 24.22 c Exemplo 

Outras alienações 

de ativos [Membro] 
membro CPC 24.22 c Exemplo 

Expropriação de 

ativos importantes pelo governo [membro] 
membro CPC 24.22 c Exemplo 

Destruição da 

maior planta de produção [membro] 
membro CPC 24.22 d Exemplo 

Anunciando ou 

início de implementação de grande 

reestruturação [membro] 

membro CPC 24.22 e Exemplo 

As principais 

transações de ações ordinárias [Membro] 
membro CPC 24.22 f Exemplo 

Potenciais 

transações de ações ordinárias [Membro] 
membro CPC 24.22 f Exemplo 

Anormalmente 

grandes mudanças nos preços dos ativos ou 

taxas de câmbio [Membro] 

membro CPC 24,22 g Exemplo 

As alterações nas 

taxas fiscais ou leis fiscais decretadas ou 

anunciadas [membro] 

membro CPC 24.22 h Exemplo 

Celebrar 

compromissos significativos ou passivos 

contingentes [membro] 

membro CPC 24.22 i Exemplo 

Início de litígios 

importantes [membro] 
membro CPC 24.22 j Exemplo 

Divulgação de eventos não-

ajuste após período de reporte [itens de 

linha] 

itens de 

linha 
  

Descrição da natureza do 

evento não-ajuste após o período de 

informação 

texto CPC 24.21 a Divulgação 

Explicação do efeito 

financeiro do evento não-ajuste após 

período de reporte [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 24.21 b Divulgação 

Os dividendos propostos ou declarados 

antes de demonstrações financeiras 

autorizadas para emissão mas não 

X duração 
CPC 24.13 Divulgação , CPC 26.137 a 

Divulgação 
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reconhecida como distribuição aos 

proprietários 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Quadro 20 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 25 

CPC 25 - IAS 37 

[25.000.000] Notas - Outras provisões, passivos contingentes e ativos contingentes 

Divulgação de outras provisões, passivos 

contingentes e ativos contingentes [bloco 

de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 25 - Divulgação 

Divulgação de outras disposições 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 25.84 Divulgação 

Divulgação de outras disposições 

[título] 
    

Divulgação de outras 

disposições [tabela] 
tabela CPC 25.84 Divulgação 

Classes de outras 

disposições [eixo] 
eixo CPC 25.84 Divulgação 

Outras disposições 

[Membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 25.84 Divulgação 

Provisão para 

garantia [membro] 
membro CPC 25 - Exemplo 1 Garantias Divulgação 

Provisão de 

reestruturação [membro] 
membro CPC 25.70 Exemplo 

Processos 

disposição legal [membro] 
membro 

CPC 25 - Exemplo 10 a Exemplo de corte 

Exemplo 

Reembolsos 

disposição [membro] 
membro 

CPC 25 - Exemplo de política de 4 

Reembolsos Exemplo 

Prestação 

contratos onerosos [membro] 
membro 

CPC 25 - Exemplo 8 Um contrato oneroso 

Exemplo 

Provisão para 

custos de desmantelamento, de 

restauração e reabilitação [membro] 

membro 
CPC 25 - Exemplos D: Divulgações 

Exemplo 

Outro ambiente 

de provisão relacionada [membro] 
membro CPC 25.84 Prática comum 

Provisão para 

compromissos  crédito [membro] 
membro CPC 25.84 Prática comum 

Provisão para 

outros impostos que não o imposto de 

renda [membro] 

membro CPC 25.84 Prática comum 

Outras 

provisões [Membro] 
membro CPC 25.84 Divulgação 

Divulgação de outras 

disposições [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Reconciliação de 

mudanças em outras disposições [título] 
    

Outras disposições 

no início do período 

X instante, 

crédito 

CPC 26.78 d Divulgação , CPC 25.84 a 

Divulgação 

Variação das outras 

provisões [título] 
    

Disposições 

suplementares, outras disposições [título] 
    

Novas 

disposições, outras provisões 

X duração,  

crédito 
CPC 25.84 b prática comum 
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Aumento 

de disposições existentes, outras 

provisões 

X duração,  

crédito 
CPC 25.84 b Divulgação 

O total de 

provisões adicionais, outras disposições 

X duração,  

crédito 
CPC 25.84 b Divulgação 

Aquisições por 

meio de combinações de negócios, outras 

disposições 

X duração,  

crédito 
CPC 25.84 Prática comum 

Prestação 

usadas, outras provisões 

(X) 

duração, 

débito 

CPC 25.84 c Divulgação 

Não utilizados 

provisão revertida, outras provisões 

(X) 

duração, 

débito 

CPC 25.84 d Divulgação 

Aumente por 

meio de ajustes decorrentes da passagem 

do tempo, outras disposições 

X duração,  

crédito 
CPC 25.84 e Divulgação 

Aumento 

(redução) através da mudança na taxa de 

desconto, outras disposições 

X duração,  

crédito 
CPC 25.84 e Divulgação 

Aumento 

(redução) por meio de diferenças 

cambiais líquidas, outras provisões 

X duração,  

crédito 
CPC 25.84 Prática comum 

Diminuir 

através de perda de controle de 

subsidiárias, outras disposições 

(X) 

duração, 

débito 

CPC 25.84 Prática comum 

Aumento 

(redução) através de transferências e 

outras mudanças, outras provisões 

X duração,  

crédito 
CPC 25.84 Prática comum 

Diminuir 

através de perda de controle de 

subsidiárias, outras disposições 

(X) 

duração, 

débito 

CPC 25.84 Prática comum 

Aumento 

(redução) através de transferências e 

outras mudanças, outras provisões 

X duração,  

crédito 
CPC 25.84 Prática comum 

Diminuir 

através da transferência de passivos 

incluídos em grupos para alienação 

classificados como detidos para venda, 

outras disposições 

(X) 

duração, 

débito 

CPC 25.84 Prática comum 

Aumento total 

(redução) de outras disposições 

Duração X, 

crédito 
CPC 25.84 Divulgação 

Outras 

disposições em fim de período 

X instante, 

crédito 

CPC 26.78 d Divulgação, CPC 25.84 a 

Divulgação 

Descrição da natureza da 

obrigação, outras provisões 
texto CPC 25.85 a Divulgação 

Descrição do tempo 

esperado de saídas, outras disposições 
texto CPC 25.85 a Divulgação 

Indicação de incertezas da 

quantia ou tempestividade de fluxos de 

saída, outras disposições 

texto CPC 25.85 b Divulgação 

Descrição dos principais 

pressupostos feitos com respeito a 

eventos futuros, outras provisões 

texto CPC 25.85 b Divulgação 

Ativo reconhecido pelo 

reembolso esperado, outras disposições 

X instante, 

débito 
CPC 25.85 c Divulgação 
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Reembolso esperado, 

outras disposições 

X instante, 

débito 
CPC 25.85 c Divulgação 

Divulgação de passivos contingentes 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 25.86 Divulgação 

Divulgação de passivos 

contingentes [título] 
    

Divulgação de passivos 

contingentes [tabela] 
tabela CPC 25.86 Divulgação 

Classes de passivos 

contingentes [eixo] 
eixo 

CPC 25.86 Divulgação, CPC 15.B67 c 

Divulgação 

Passivos 

contingentes [Membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 25.88 Divulgação, CPC 15.B67 c 

Divulgação 

Garantia 

passivo contingente [membro] 
membro CPC 25.88 Exemplo 

Reestruturação 

responsabilidade contingente [membro] 
membro CPC 25.88 Exemplo 

Processos 

judiciais passivo contingente [membro] 
membro CPC 25.88 Exemplo 

Contratos 

onerosos passivo contingente [membro] 
membro CPC 25.88 Exemplo 

Passivo 

contingente para os custos de 

descomissionamento, restauração e 

reabilitação 

    

[Membro] membro CPC 25.88 Exemplo 

Outro ambiente 

passivo contingente relacionado 

[membro] 

membro CPC 25.88 Prática comum 

Passivo 

contingente imposto [membro] 
membro CPC 25.88 Prática comum 

Passivo 

contingente para garantias [membro] 
membro CPC 25.88 Prática comum 

Os passivos 

contingentes relacionados com joint 

ventures [membro] 

membro CPC 25.88 Exemplo 

Compartilhar de 

passivos contingentes das coligadas 

[membro] 

membro CPC 25.88 Exemplo 

Passivo 

contingente decorrente de obrigações de 

benefícios pós-emprego [membro] 

membro CPC 269,152 Divulgação 

Outros passivos 

contingentes [Membro] 
membro CPC 25.88 Exemplo 

Divulgação de passivos 

contingentes [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Descrição da natureza da 

obrigação, passivos contingentes 
texto CPC 25.86 Divulgação 

Explicação do efeito 

financeiro estimado de passivos 

contingentes 

texto CPC 25.86 a Divulgação 

Efeito financeiro estimado 

de passivos contingentes 
X instante CPC 25.86 a Divulgação 

Explicação da 

possibilidade de reembolso, passivos 

contingentes 

texto CPC 25.86 c Divulgação 
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Indicação de incertezas da 

quantia ou tempestividade de fluxos de 

saída, passivos contingentes 

texto CPC 25.86 b Divulgação 

Descrição da natureza dos ativos 

contingentes 
texto CPC 25.89 Divulgação 

Explicação do efeito financeiro 

estimado dos ativos contingentes 
texto CPC 25.89 Divulgação 

Efeito financeiro estimado dos ativos 

contingentes 
X instante CPC 25.89 Divulgação 

Informações sobre ativos contingentes 

que a divulgação não é praticável 
texto CPC 25.91 Divulgação 

Informação sobre passivos 

contingentes que a divulgação não é 

praticável 

texto CPC 25.91 Divulgação 

Explicação da natureza geral da 

disputa e da razão para a não divulgação 

de informações sobre oferta 

texto CPC 25.92 Divulgação 

Explicação da natureza geral da 

disputa e da razão para a não divulgação 

de informações sobre passivo 

contingente 

texto CPC 25.92 Divulgação 

Explicação da natureza geral da 

disputa e da razão para a não divulgação 

de informações sobre ativo contingente 

texto CPC 25.92 Divulgação 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Quadro 21 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 27 

CPC 27 - IAS 16 

[27.000.000] Notas - Ativo Imobilizado 

Divulgação de ativos imobilizados [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 27 - Divulgação 

Divulgação de informações detalhadas sobre 

imóveis, instalações e equipamentos  [bloco de 

texto]  

bloco de 

texto 
CPC 27.73 Divulgação 

Divulgação de informações detalhadas 

sobre propriedades, fábricas e equipamentos 

[título] 

    

Divulgação de informações 

detalhadas sobre propriedades, fábricas e 

equipamentos [tabela] 

tabela CPC 27.73 Divulgação 

Classes de imóveis, instalações 

e equipamentos [eixo] 
eixo CPC 27.73 Divulgação 

Ativo Imobilizado 

[membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 27.73 Divulgação , CPC 06.31 a 

Divulgação , CPC 01.127 Exemplo 

Terrenos e edifícios 

[membro] 
membro CPC 27.37 b Exemplo 

Terrenos 

[membro] 
membro CPC 27.37 a Exemplo 

Prédios 

[membro] 
membro CPC 27.37 Prática comum 

Máquinas [membro] membro CPC 27.37 c Exemplo 

Veículos [membro] membro CPC 27.37 Prática comum 

Navios 

[membro] 
membro CPC 27.37 d Exemplo 
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Avião [membro] membro CPC 27.37 e Exemplo 

Aeronaves 

sob arrendamento financeiro [membro] 
membro CPC 27.37 e das práticas comuns 

Aeronaves 

pertencentes [membro] 
membro CPC 27.37 e das práticas comuns 

Veículos a motor 

[membro] 
membro CPC 27.37 f Exemplo 

Equipamentos e 

acessórios [Membro] 
membro CPC 27.37 g Exemplo 

Equipamento de 

escritório [membro] 
membro CPC 27.37 h Exemplo 

Equipamentos de 

informática [membro] 
membro CPC 27.37 Prática comum 

Comunicação e rede 

de equipamentos [membro] 
membro CPC 27.37 Prática comum 

Infra-estrutura de rede 

[membro] 
membro CPC 27.37 Prática comum 

Plantas ao portador 

[Membro] 
membro 

Eficaz 2016/01/01 CPC 27.37 i 

Exemplo 

Exploração e 

avaliação ativos tangíveis [Membro] 
membro CPC 34.25 Divulgação 

Ativos de mineração 

[Membro] 
membro CPC 27.37 Prática comum 

Propriedade de 

mineração [membro] 
membro CPC 27.37 Prática comum 

Petróleo e gás ativos 

[Membro] 
membro CPC 27.37 Prática comum 

Benfeitorias 

[Membro] 
membro CPC 27.37 Prática comum 

Propriedade, 

instalações e equipamentos sob arrendamento 

operacional [membro] 

membro CPC 27.37 Prática comum 

Obras em andamento 

[membro] 
membro CPC 27.37 Prática comum 

Outras propriedades, 

fábricas e equipamentos [membro] 
membro CPC 27.37 Prática comum 

Valor contábil, depreciação 

acumulada, amortização e valor recuperável do 

ativo e quantia escriturada bruta [eixo] 

eixo 

CPC 27.73 d Divulgação , CPC 27.73 

e Divulgação , CPC 06.32 Divulgação 

, CPC 04.118 c Divulgação , CPC 

04.118 e Divulgação , CPC 28.76 

Divulgação , CPC 28.79 c Divulgação 

, CPC 28.79 d Divulgação , CPC 

29.50 Divulgação , CPC 29.54 f 

Divulgação , CPC 15. B67 d 

Divulgação , eficaz, 2018/01/01 CPC 

40.35H Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.35I Divulgação , 

Data de validade, 2018/01/01 CPC 

40.IG29 prática comum 

Valor contábil [membro] 
membro 

[padrão] 

CPC 27.73 e Divulgação , CPC 06.32 

Divulgação , CPC 04.118 e 

Divulgação , CPC 28.76 Divulgação , 

CPC 28.79 d Divulgação , CPC 29.50 

Divulgação , CPC 15.B67 d 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 CPC 

40.35H Divulgação , eficaz 



159 

 

2018/01/01 CPC 40.35I Divulgação , 

Data de validade 2018/01/01 CPC 

40.IG29 a Exemplo 

Quantia escriturada 

bruta [membro] 
membro 

CPC 27.73 d Divulgação , CPC 06.32 

Divulgação , CPC 04.118 c 

Divulgação , CPC 28.79 c Divulgação 

, CPC 29.54 f Divulgação , CPC 

15.B67 d Divulgação, 2018/01/01 

eficaz CPC 40.35I Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.35M Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.35N 

Exemplo , Data de validade 

2018/01/01 CPC 40.IG29 prática 

comum 

Depreciação, 

amortização e impairment [membro] 
membro 

CPC 27.73 d Divulgação , CPC 27.75 

b Divulgação , CPC 06.32 Divulgação 

, CPC 04.118 c Divulgação , CPC 

28.79 c Divulgação , CPC 29.54 f 

Divulgação 

Depreciação e 

amortização acumuladas [membro] 
membro 

CPC 27.73 d prática comum , CPC 

27.75 b Divulgação , CPC 06.32 A 

prática comum , CPC 04.118 c prática 

comum , CPC 28.79 c prática comum, 

CPC 29.54 f prática comum 

Valor 

recuperável do ativo acumulada [membro] 
membro 

CPC 27.73 d prática comum , CPC 

06.32 A prática comum , CPC 04.118 

c prática comum, CPC 28.79 c prática 

comum , CPC 29.54 f prática comum , 

CPC 15.B67 d Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.35H Divulgação, 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.35N 

Exemplo, Data de validade 

2018/01/01 CPC 40.IG29 b Exemplo 

Divulgação de informações 

detalhadas sobre propriedades, fábricas e 

equipamentos [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Bases de mensuração, imóveis, 

instalações e equipamentos 
texto CPC 27.73 a Divulgação 

Método de depreciação, 

imóveis, instalações e equipamentos 
texto CPC 27.73 b Divulgação 

Vidas úteis ou taxas de 

depreciação, imóveis, instalações e 

equipamentos 

texto CPC 27.73 c Divulgação 

Datas de vigência de 

reavaliação, imóveis, instalações e 

equipamentos 

texto CPC 27.77 a Divulgação 

Explicação do envolvimento 

de avaliador independente em reavaliação, 

imóveis, instalações e equipamentos 

texto CPC 27.77 b Divulgação 

Reconciliação de mudanças 

na propriedade, instalações e equipamentos 

[título] 

    

Propriedade, instalações e 

equipamento no início do período 

X instante, 

débito 

CPC 26.54 a Divulgação , CPC 27.73 

e Divulgação 

Mudanças na propriedade, 

instalações e equipamentos [título] 
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Outros do que por 

meio de combinações de negócios, 

propriedades, fábricas e equipamentos adições 

X duração, 

débito 
CPC 27.73 e (i) Divulgação 

Aquisições por meio 

de combinações de negócios, imóveis, 

instalações e equipamentos 

X duração, 

débito 
CPC 27.73 e (iii) Divulgação 

Aumento (redução) 

líquido através de diferenças de câmbio, 

imóveis, instalações e equipamentos 

X duração, 

débito 
CPC 27.73 e (viii) Divulgação 

Depreciação, imóveis, 

instalações e equipamentos 

(X) 

duração 

CPC 27.73 e (vii) Divulgação , CPC 

27.75 a Divulgação 

Perda por valor 

recuperável do ativo reconhecida nos lucros ou 

prejuízos, imóveis, instalações e equipamentos 

(X) 

duração 

CPC 27.73 e (v) Divulgação , CPC 

26.98 a Divulgação 

Reversão da perda por 

valor recuperável do ativo reconhecida nos 

lucros ou prejuízos, imóveis, instalações e 

equipamentos 

X duração 
CPC 27.73 e (vi) Divulgação , CPC 

26.98 a Divulgação 

Aumento de 

revalorização (diminuição), imóveis, 

instalações e equipamentos 

X duração, 

débito 

CPC 27.73 e (iv) Divulgação , CPC 

27.77 f Divulgação 

Perda por valor 

recuperável do ativo reconhecida em outro 

rendimento integral, imóveis, instalações e 

equipamentos 

(X) 

duração 
CPC 27.73 e (iv) Divulgação 

Reversão da perda por 

valor recuperável do ativo reconhecida em 

outro rendimento integral, imóveis, instalações 

e equipamentos 

X duração CPC 27.73 e (iv) Divulgação 

Aumento (redução) 

através de transferências e mudanças de outro, 

imóveis, instalações e equipamentos [título] 

    

Aumento 

(redução) por meio de transferências, imóveis, 

instalações e equipamentos 

X duração, 

débito 
CPC 27.73 e das práticas comuns 

Aumento 

(redução) através de transferências do (a) 

propriedade de investimento, imóveis, 

instalações e equipamentos 

X duração, 

débito 
CPC 27.73 e das práticas comuns 

Aumento 

(redução) através de transferências de obras em 

andamento, imóveis, instalações e 

equipamentos 

X duração, 

débito 
CPC 27.73 e das práticas comuns 

Aumento 

(redução) por meio de mudanças outro, 

imóveis, instalações e equipamentos 

X duração, 

débito 
CPC 27.73 e (ix) Divulgação 

Aumento total 

(redução) através de transferências e outras 

mudanças, imóveis, instalações e 

equipamentos 

X duração, 

débito 
CPC 27.73 e das práticas comuns 

Alienações e 

aposentadorias, imóveis, instalações e 

equipamentos [título] 

    

Alienações, 

imóveis, instalações e equipamentos 

(X) 

duração,  

crédito 

CPC 27.73 e (ii) Divulgação 
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Aposentadorias, 

imóveis, instalações e equipamentos 

(X) 

duração,  

crédito 

CPC 27.73 e das práticas comuns 

Total de 

alienações e aposentadorias, imóveis, 

instalações e equipamentos 

(X) 

duração,  

crédito 

CPC 27.73 e das práticas comuns 

Diminuir através 

classificados como detidos para venda, 

imóveis, instalações e equipamentos 

(X) 

duração,  

crédito 

CPC 27.73 e (ii) Divulgação 

Diminuir através da 

perda de controle da subsidiária, propriedade, 

instalações e equipamentos 

(X) 

duração,  

crédito 

CPC 27.73 e das práticas comuns 

Aumento total 

(redução) em imóveis, instalações e 

equipamentos 

X duração, 

débito 
CPC 27.73 e Divulgação 

Propriedade, instalações e 

equipamentos no fim do período 

X instante, 

débito 

CPC 26.54 a Divulgação , CPC 27.73 

e Divulgação 

Informações adicionais [título]     

Propriedade, instalações e 

equipamentos, gastos reconhecidos no decurso 

da sua construção 

X instante, 

débito 
CPC 27.74 b Divulgação 

Propriedade, instalações e 

equipamentos, temporariamente inativo 

X instante, 

débito 
CPC 27.79 a Exemplo 

Propriedade, instalações e 

equipamentos, a quantia escriturada bruta de 

bens totalmente depreciados ainda em uso 

X instante, 

débito 
CPC 27.79 b Exemplo 

Propriedade, instalações e 

equipamentos, ativos retirados de uso activo e 

não classificados como detidos para venda 

X instante, 

débito 
CPC 27.79 c Exemplo 

Propriedade, instalações e 

equipamentos, reavaliação [título] 
    

Propriedade, instalações e 

equipamentos, bens reavaliados 

X instante, 

débito 
CPC 27.77 Divulgação 

Propriedade, instalações e 

equipamentos, bens reavaliados, pelo custo 

X instante, 

débito 
CPC 27.77 e Divulgação 

Propriedade, instalações e 

equipamentos, excedente de revalorização 

X instante, 

crédito 
CPC 27.77 f Divulgação 

Descrição das restrições à 

distribuição de excedente de revalorização aos 

acionistas, imóveis, instalações e equipamentos 

texto CPC 27.77 f Divulgação 

Propriedade, instalações e equipamentos, as 

restrições ao título 

X instante, 

débito 
CPC 27.74 a Divulgação 

Descrição da existência de restrições de 

titularidade, propriedade, instalações e 

equipamentos 

texto CPC 27.74 a Divulgação 

Propriedade, instalações e equipamentos, 

dados como garantia 

X instante, 

débito 
CPC 27.74 a Divulgação 

Compromissos contratuais para aquisição de 

bens imóveis, instalações e equipamentos 

X instante, 

crédito 
CPC 27.74 c Divulgação 

A compensação de terceiros por itens do 

activo fixo tangível que estiverem com valor 

recuperável do ativo, perdidos ou cedidos 

X duração,  

crédito 
CPC 27.74 d Divulgação 

Justo valor dos imóveis, instalações e 

equipamentos materialmente diferentes de 

valor contábil 

X instante, 

débito 
CPC 27.79 d Exemplo 
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Identificação de informação comparativa 

não ajustada 
texto 

CPC 27.80A Divulgação , CPC 35.18I 

Divulgação , CPC 04.130I Divulgação 

, CPC 36.C6B Divulgação , CPC 

19.C12B Divulgação 

Declaração de que a informação 

comparativa não ajustada foi preparado com 

base diferente 

texto 

CPC 27.80A Divulgação , CPC 35.18I 

Divulgação , CPC 04.130I Divulgação 

, CPC 36.C6B Divulgação , CPC 

19.C12B Divulgação 

Explicação da base de preparação de 

informação comparativa não ajustada 
texto 

CPC 27.80A Divulgação , CPC 35.18I 

Divulgação , CPC 04.130I Divulgação 

, CPC 36.C6B Divulgação , CPC 

19.C12B Divulgação 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Quadro 22 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 28 

CPC 28 - IAS 40 

[28.000.000] Notas - Propriedades de 

investimento 
    

Divulgação de propriedades de investimento 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 28 - Divulgação  

Divulgação de informações detalhadas 

sobre propriedades de investimento [bloco 

de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 28.32 a Divulgação 

Divulgação de informações 

detalhadas sobre propriedades de 

investimento [título] 

    

Divulgação de informações 

detalhadas sobre propriedades de 

investimento [tabela] 

tabela CPC 28.32A Divulgação 

Medição [eixo] eixo 
CPC 28.32A Divulgação, CPC 29.50 

Divulgação, CPC 46.93 a Divulgação 

Medição agregada 

[membro] 
membro 

CPC 28.32A Divulgação, CPC 29.50 

Divulgação, CPC 46.93 a Divulgação 

Custo [membro] membro 
CPC 28.32A Divulgação, CPC 29.50 

Divulgação, CPC 29.55 Divulgação 

Modelo do valor 

justo [membro] 
membro CPC 28.32A Divulgação 

Pelo valor 

justo [membro] 
membro 

CPC 28.32A Divulgação, CPC 29.50 

Divulgação, CPC 46.93 a Divulgação 

Custo dentro 

modelo do valor justo [membro] 
membro CPC 28.78 Divulgação 

Valor contábil, depreciação 

acumulada, amortização e impairment e 

quantia escriturada bruta [eixo] 

eixo 

CPC 27.73 d Divulgação, CPC 27.73 

e Divulgação, CPC 06.32 Divulgação, 

CPC 04.118 c Divulgação, CPC 04.118 

e Divulgação, CPC 28.76 Divulgação, 

CPC 28.79 c Divulgação, CPC 28.79 d 

Divulgação, CPC 29.50 Divulgação, 

CPC 29.54 f Divulgação, CPC 15. B67 d 

Divulgação, eficaz 2018-01-01 

Divulgação, eficaz 2018-01-01 CPC 

40.35I Disclosure , CPC 40.35I 

Divulgação, Data de validade 2018-01-

01 CPC 40.IG29 prática comum 
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Valor contábil 

[membro] 
membro 

CPC 27.73 e Divulgação, CPC 06.32 

Divulgação, CPC 04.118 e Divulgação, 

CPC 28.76 Divulgação, CPC 28.79 d 

Divulgação, CPC 29.50 Divulgação, 

CPC 15.B67 d Divulgação, eficaz 2018-

01-01 CPC 40.35H Divulgação, eficaz 

2018-01-01 CPC 40.35I Divulgação, 

Data de validade 2018-01-01 CPC 

40.IG29 a Exemplo 

Quantia escriturada 

bruta [membro] 
membro 

CPC 27.73 d Divulgação, CPC 06.32 

Divulgação, CPC 04.118 c Divulgação, 

CPC 28.79 c Divulgação, CPC 29.54 f 

Divulgação, CPC .B67 d Divulgação, 

Divulgação eficaz 2018/01/01 CPC 

40.35I, eficaz 2018/01/01 CPC 40.35M 

Divulgação, eficaz 2018/01/01 CPC 

40.35N Exemplo, a data de validade 

2018-01-01 CPC 40.IG29 prática 

comum 

Depreciação, 

amortização e impairment [membro] 
membro 

CPC 27.73 d Divulgação, CPC 27.75 

b Divulgação, CPC 06.32 Divulgação, 

CPC 04.118 c Divulgação, CPC 28.79 c 

Divulgação, CPC 29.54 f Divulgação 

Depreciação e 

amortização acumuladas [membro] 
membro 

CPC 27.73 d prática comum, CPC 

27.75 b Divulgação, CPC 06.32 prática 

comum, CPC 04.118 c prática comum, 

CPC 28.79 c prática comum, CPC 29.54 

f prática comum 

Valor 

Recuperável do Ativo [membro] 
membro 

CPC 27.73 d prática comum, CPC 

06.32 prática comum, CPC 04.118 c 

prática comum, CPC 28.79 c prática 

comum, CPC 29.54 f prática comum, 

CPC 15.B67 d Divulgação, eficaz 2018-

01-01, CPC 40.35H Divulgação, eficaz 

2018-01-01, CPC 40.35N Exemplo, a 

data de validade 2018-01-01 CPC, CPC 

40.IG29 b Exemplo 

Tipos de propriedades de 

investimento [eixo] 
eixo CPC 26.112 c prática comum 

Propriedades de 

investimento [membro] 
membro 

CPC 26.112 c prática comum, CPC 

06.31 a Divulgação, CPC 46.IE60 

Exemplo 

Propriedade de 

investimento concluída [membro] 
membro CPC 26.112 c prática comum 

Propriedades de 

investimento em construção ou 

desenvolvimento [membro] 

membro CPC 26.112 c prática comum 

Divulgação de informações 

detalhadas sobre propriedades de 

investimento [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Reconciliação de 

mudanças na propriedade de investimento 

[título] 

    

Propriedade de 

investimento no início do período 

X instante, 

débito 

CPC 26.54 b Divulgação, CPC 28.76 

Divulgação, CPC 28.79 d Divulgação 

Mudanças nas 

propriedades de investimento [título] 
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Adições, 

propriedades de investimento [título] 
    

Adições de 

despesas subsequente reconhecido como 

ativo, propriedade de investimento 

X duração, 

débito 

CPC 28.76 a Divulgação, CPC 28.79 

d (i) Divulgação 

Adições de 

aquisições, propriedade de investimento 

X duração, 

débito 

CPC 28.76 a Divulgação, CPC 28.79 

d (i) Divulgação 

Total de 

adições que não seja através de 

combinações de negócios, propriedade de 

investimento 

X duração, 

débito 

CPC 28.76 a Divulgação, CPC 28.79 

d (i) Divulgação 

Aquisições por 

meio de combinações de negócios, 

propriedade de investimento 

X duração, 

débito 

CPC 28.76 b Divulgação, CPC 28.79 

d (ii) Divulgação 

Aumento (redução) 

por meio de diferenças cambiais líquidas, 

propriedade de investimento 

X duração, 

débito 

CPC 28.76 e Divulgação, CPC 28.79 

d (vi) Divulgação 

Depreciação, 

propriedade de investimento 
(X) duração 

CPC 28.76 Divulgação, CPC 28.79 d 

(iv) Divulgação 

Perda por 

impairment reconhecida nos lucros ou 

prejuízos, propriedade de investimento 

(X) duração 
CPC 28.76 g de Divulgação, CPC 

28.79 d (v) Divulgação 

Reversão da perda 

por impairment reconhecida nos lucros ou 

prejuízos, propriedade de investimento 

(X) duração 
CPC 28.76 g de Divulgação, CPC 

28.79 d (v) Divulgação 

Os ganhos (perdas) 

com ajuste de valor justo, propriedade de 

investimento 

(X) duração CPC 28.76 d Divulgação 

Transferência de 

(para) inventários e propriedade ocupada 

pelo dono, propriedade de investimento 

X duração, 

débito 

CPC 28.76 f Divulgação, CPC 28.79 d 

(vii) Divulgação 

Transferência de 

propriedade de investimento em construção 

ou desenvolvimento, propriedade de 

investimento 

X duração, 

débito 

CPC 28.76 prática comum, CPC 28.79 

d prática comum 

Alienações, 

propriedade de investimento 

(X) 

duração,  

crédito 

CPC 28.76 c Divulgação, CPC 28.79 

d (iii) Divulgação 

Redução através de 

classificados como detidos para venda, 

propriedade de investimento 

(X) 

duração,  

crédito 

CPC 28.76 c Divulgação, CPC 28.79 

d (iii) Divulgação 

Aumento (redução) 

através de outras alterações, propriedade de 

investimento 

X duração, 

débito 

CPC 28.76 g de Divulgação, CPC 

28.79 d (viii) Divulgação 

Aumento total 

(redução) em propriedade de investimento 

X duração, 

débito 

CPC 28.76 Divulgação, CPC 28.79 d 

Divulgação 

Propriedades de 

investimento no final do período 

X instante, 

débito 

CPC 26.54 b Divulgação, CPC 28.76 

Divulgação, CPC 28.79 d Divulgação 

Explicação de qualquer entidade aplicada 

ao modelo do valor justo ou de custo para 

mensurar propriedades de investimento 

texto CPC 28.75 a Divulgação 

Explicação das circunstâncias sob as 

quais arrendamentos operacionais 

classificados como propriedade de 

investimento 

texto CPC 28.75 b Divulgação 



165 

 

Descrição dos critérios utilizados para 

distinguir propriedades de investimento de 

propriedades ocupadas pelo dono e de 

propriedades detidas para venda no curso 

normal dos negócios 

texto CPC 28.75 c Divulgação 

Descrição da medida em que valor justo 

das propriedades para investimento é 

baseada na avaliação por avaliador 

independente 

texto CPC 28.75 e Divulgação 

Receita de aluguel de propriedades de 

investimento, líquida de despesas de 

funcionamento direto [título] 

    

Receita de aluguel de propriedades 

de investimento 

Duração X, 

crédito 
CPC 28.75 f (i) Divulgação 

Despesa operacional direta de 

propriedades de investimento [título] 
    

Despesa operacional direto de 

propriedade de investimento gerando renda 

(X) 

duração, 

débito 

CPC 28.75 f (ii) Divulgação 

Despesa operacional direto de 

propriedade de investimento não gerando 

renda 

(X) 

duração, 

débito 

CPC 28.75 f (iii) Divulgação 

Despesas operacionais directos 

totais de propriedade de investimento 

(X) 

duração, 

débito 

CPC 28.75 f prática comum 

Receita de aluguel de propriedades 

de investimento, líquida de despesas de 

funcionamento direto 

Duração X, 

crédito 
CPC 26.112 c prática comum 

Alteração cumulativa no valor justo 

reconhecido nos lucros ou prejuízos nas 

vendas de propriedades de investimento 

entre conjuntos de ativos mensurados 

usando modelos diferentes 

Duração X, 

crédito 
CPC 28.75 f (iv) Divulgação 

Explicação das restrições à capacidade de 

realização de propriedades de investimento 

ou remessa de rendimentos e proventos de 

alienação da propriedade de investimento 

texto CPC 28.75 g Divulgação 

Restrições à realização de propriedades 

de investimento ou a remessa de 

rendimentos e proventos de alienação da 

propriedade de investimento 

X instante CPC 28.75 g Divulgação 

Explicação das obrigações contratuais 

para comprar, construir ou desenvolver 

propriedades de investimento ou para 

reparações, manutenção ou aumentos 

texto CPC 28.75 h Divulgação 

Divulgação de ajustes significativos de 

valorização obtida [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 28.77 Divulgação 

Descrição das propriedades de 

investimento, pelo custo dentro modelo do 

justo valor 

texto CPC 28.78 a Divulgação 

Explicação do valor por que justo não 

pode ser mensurado de forma confiável para 

propriedades de investimento, pelo custo 

dentro modelo do justo valor 

texto CPC 28.78 b Divulgação 

Intervalo de estimativas dentro do qual o 

valor justo é provável que caia para 
texto CPC 28.78 c Divulgação 



166 

 

propriedades de investimento, pelo custo 

dentro modelo do justo valor 

Explicação de alienação da propriedade 

de investimento contabilizados pelo custo 

dentro modelo do justo valor 

texto CPC 28.78 d (i) Divulgação 

Propriedades de investimento escrituradas 

pelo custo dentro modelo do justo valor, no 

momento da venda 

X instante, 

débito 
CPC 28.78 d (ii) Divulgação 

Ganhos (perdas) na alienação de 

propriedades de investimento contabilizados 

pelo custo dentro modelo do justo valor 

X duração,  

crédito 
CPC 28.78 d (iii) Divulgação 

Método de depreciação, propriedade de 

investimento, modelo de custos 
texto CPC 28.79 a Divulgação 

Vidas úteis ou taxas de depreciação, 

propriedade de investimento, modelo de 

custos 

texto CPC 28.79 b Divulgação 

Descrição das propriedades de 

investimento em que a informação do valor 

justo não é confiável, modelo de custos 

texto CPC 28.79 e (i) Divulgação 

Explicação do valor por que justo não 

pode ser mensurado de forma confiável para 

propriedades de investimento, modelo de 

custos 

texto CPC 28.79 e (ii) Divulgação 

Intervalo de estimativas dentro do qual o 

valor justo é provável que caia para 

propriedades de investimento, modelo de 

custos 

texto CPC 28.79 e (iii) Divulgação 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Quadro 23 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 29 

CPC 29 - IAS 41 

[29.000.000] Notas - Ativos Biológicos 

Divulgação dos ativos biológicos, 

agricultura produto no ponto de colheita e 

de governo subsídios relacionados com 

ativos biológicos [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 29 - Divulgação  

Os ganhos (perdas) com o 

reconhecimento inicial dos ativos biológicos 

e produtos agrícolas para período atual 

X duração,  

crédito 
CPC 29.40 Divulgação  

Os ganhos (perdas) com alteração no 

valor justo menos os custos de venda de 

ativos biológicos para período atual 

X duração,  

crédito 
CPC 29.40 Divulgação  

Divulgação de informações detalhadas 

sobre ativos biológicos [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 29.43 Exemplo  

Divulgação de informações 

detalhadas sobre ativos biológicos [título] 
    

Divulgação de informações 

detalhadas sobre ativos biológicos [tabela] 
tabela CPC 29.43 Exemplo  

Ativos biológicos por tipo 

[eixo] 
eixo CPC 29.43 Exemplo  

Ativos biológicos, tipo 

[membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 29.43 Exemplo  

Ativos biológicos 

consumíveis [Membro] 
membro CPC 29.43 Exemplo  
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Portador de ativos 

biológicos [Membro] 
membro CPC 29.43 Exemplo  

Ativos biológicos por idade 

[eixo] 
eixo CPC 29.43 Exemplo  

Ativos biológicos, idade 

[membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 29.43 Exemplo  

Ativos biológicos 

maduros [Membro] 
membro CPC 29.43 Exemplo  

Ativos biológicos 

imaturos [Membro] 
membro CPC 29.43 Exemplo  

Divulgação de informações 

detalhadas sobre ativos biológicos [itens de 

linha] 

itens de 

linha 
  

Descrição dos ativos 

biológicos 
texto CPC 29.41 Divulgação  

Ativos biológicos 
X instante, 

débito 

CPC 26.54 f Divulgação , CPC 29.43 

Exemplo , CPC 29.50 Divulgação 

Descrição da natureza das 

atividades de ativos biológicos 
texto CPC 29.46 a Divulgação  

Descrição das medidas não-

financeiras ou estimativas das quantidades 

físicas de ativos e saída dos produtos 

agrícolas biológicos 

texto CPC 29.46 b Divulgação  

Ativos biológicos cujo título é restrito 
X instante, 

débito 
CPC 29.49 a Divulgação  

Ativos biológicos penhorados como 

garantia de passivos 

X instante, 

débito 
CPC 29.49 a Divulgação  

Compromissos para o desenvolvimento 

ou aquisição de ativos biológicos 

X instante, 

crédito 
CPC 29.49 b Divulgação  

Descrição da gestão de riscos financeiros 

relacionados com a actividade agrícola 
texto CPC 29.49 c Divulgação  

Divulgação de conciliação de alterações 

nos ativos biológicos [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 29.50 Divulgação  

Divulgação de conciliação de 

alterações nos ativos biológicos [título] 
    

Divulgação de conciliação de 

alterações nos ativos biológicos [tabela] 
tabela CPC 29.50 Divulgação  

Medição [eixo] eixo 
CPC 28.32A Divulgação , CPC 29.50 

Divulgação , CPC 46.93 a Divulgação 

Medição agregada 

[membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 28.32A Divulgação , CPC 29.50 

Divulgação , CPC 46.93 a Divulgação 

Pelo valor justo 

[membro] 
membro 

CPC 28.32A Divulgação , CPC 29.50 

Divulgação , CPC 46.93 a Divulgação 

Pelo custo 

[membro] 
membro 

CPC 28.32A Divulgação , CPC 29.50 

Divulgação , CPC 29.55 Divulgação 

Valor contábil, depreciação 

acumulada, amortização e valor recuperável 

do ativo e quantia escriturada bruta [eixo] 

eixo 

CPC 27.73 d Divulgação , CPC 27.73 e 

Divulgação , CPC 06.32 Divulgação , 

CPC 04.118 c Divulgação , CPC 04.118 

e Divulgação , CPC 28.76 Divulgação , 

CPC 28.79 c Divulgação , CPC 28.79 d 

Divulgação , CPC 29.50 Divulgação , 

CPC 29.54 f Divulgação , CPC 15. B67 

d Divulgação , eficaz 2018/01/01 CPC 

40.35H Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35I Divulgação , Data de 
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validade 2018/01/01 CPC 40.IG29 

prática comum 

Valor contábil 

[membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 27.73 e Divulgação , CPC 06.32 

Divulgação , CPC 04.118 e Divulgação , 

CPC 28.76 Divulgação , CPC 28.79 d 

Divulgação , CPC 29.50 Divulgação , 

CPC 15.B67 d Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.35H Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.35I 

Divulgação , Data de validade 

2018/01/01 CPC 40.IG29 a Exemplo 

Quantia escriturada 

bruta [membro] 
membro 

CPC 27.73 d Divulgação, CPC 06.32 

Divulgação, CPC 04.118 c Divulgação, 

CPC 28.79 c Divulgação, CPC 29.54 f 

Divulgação, CPC 15.B67 d Divulgação, 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35I 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 CPC 

40.35M Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35N Exemplo, Data de validade 

2018/01/01 CPC 40.IG29 prática comum 

Depreciação, 

amortização e impairment [membro] 
membro 

CPC 27.73 d Divulgação , CPC 27.75 b 

Divulgação , CPC 06.32 Divulgação , 

CPC 04.118 c Divulgação , CPC 28.79 c 

Divulgação , CPC 29.54 f Divulgação 

Depreciação e 

amortização acumuladas [membro] 
membro 

CPC 27.73 d prática comum , CPC 27.75 

b Divulgação , CPC 06.32 prática 

comum , CPC 04.118 c prática comum, 

CPC 28.79 c prática comum, CPC 29.54 

f prática comum 

Valor 

recuperável do ativo acumulada [membro] 
membro 

CPC 27.73 d prática comum , CPC 06.32 

A prática comum , CPC 04.118 c prática 

comum , CPC 28.79 c prática comum , 

CPC 29.54 f prática comum, CPC 

15.B67 d Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35H Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.35N Exemplo , Data 

de validade 2018/01/01 CPC 40.IG29 b 

Exemplo 

Divulgação de conciliação de 

alterações nos ativos biológicos [itens de 

linha] 

itens de 

linha 
  

Conciliação de alterações 

nos ativos biológicos [título] 
    

Ativos biológicos no 

início do período 

X instante, 

débito 

CPC 26.54 f Divulgação , CPC 29.43 

Exemplo , CPC 29.50 Divulgação 

Variações nos ativos 

biológicos [título] 
    

Outros do que por 

meio de combinações de negócios, ativos 

biológicos adições 

X duração, 

débito 
CPC 29.50 b Divulgação  

Aquisições por 

meio de combinações de negócios, ativos 

biológicos 

X duração, 

débito 
CPC 29.50 e Divulgação  
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Aumento (redução) 

por meio de diferenças cambiais líquidas, 

ativos biológicos 

X duração, 

débito 
CPC 29.50 f Divulgação  

Depreciação, os 

ativos biológicos 
(X) duração CPC 29.55 c Divulgação  

Perda por valor 

recuperável do ativo reconhecida nos lucros 

ou prejuízos, ativos biológicos 

(X) duração CPC 29.55 a Divulgação  

Reversão da perda 

por valor recuperável do ativo reconhecida 

nos lucros ou prejuízos, ativos biológicos 

X duração CPC 29.55 b Divulgação  

Ganhos (perdas) 

com ajuste de valor justo, os ativos 

biológicos [título] 

    

Ganhos 

(perdas) com ajuste do valor justo 

atribuíveis a modificações físicas, ativos 

biológicos 

X duração 
CPC 29 - Exemplo 1 XYZ Dairy Ltd 

Exemplo , CPC 29.51 Exemplo 

Ganhos 

(perdas) com ajuste do valor justo 

atribuíveis a modificações de preços, ativos 

biológicos 

X duração 
CPC 29 - Exemplo 1 XYZ Dairy Ltd 

Exemplo , CPC 29.51 Exemplo 

Total de 

ganhos (perdas) com ajuste a valor justo, os 

ativos biológicos 

X duração CPC 29.50 a Divulgação  

Aumento (redução) 

através de outras alterações, ativos 

biológicos 

X duração, 

débito 
CPC 29.50 g Divulgação  

Alienações, ativos 

biológicos 

(X) 

duração,  

crédito 

CPC 29.50 c Divulgação  

Diminuir devido à 

colheita, ativos biológicos 

(X) 

duração,  

crédito 

CPC 29.50 d Divulgação  

Diminuir através 

classificados como detidos para venda, 

ativos biológicos 

(X) 

duração,  

crédito 

CPC 29.50 c Divulgação  

Aumento total 

(redução) de ativos biológicos 

X duração, 

débito 
CPC 29.50 Divulgação  

Ativos biológicos no 

final do período 

X instante, 

débito 

CPC 26.,54 f Divulgação , CPC 29.43 

Exemplo , CPC 29.50 Divulgação 

Descrição dos ativos biológicos onde a 

informação do valor justo não é confiável 
texto CPC 29.54 a Divulgação  

Explicação do valor por que justo não 

pode ser mensurado de forma confiável para 

ativos biológicos, ao custo 

texto CPC 29.54 b Divulgação  

Intervalo de estimativas dentro do qual o 

valor justo é provável que caia para ativos 

biológicos, ao custo 

texto CPC 29.54 c Divulgação  

Método de depreciação, os ativos 

biológicos, ao custo 
texto CPC 29.54 d Divulgação  

Vidas úteis ou taxas de depreciação, os 

ativos biológicos, ao custo 
texto CPC 29.54 e Divulgação  

Descrição dos ativos biológicos 

previamente mensurados pelo custo 
texto CPC 29.56 a Divulgação  
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D41%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_54_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D41%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_54_d%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D41%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_54_e%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D41%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_56_a%26amp%3Bdoctype%3DStandard
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Explicação do valor justo por isso torna-

se confiável para ativos biológicos 

previamente mensurados pelo custo 

texto CPC 29.56 b Divulgação  

Explicação do efeito da mudança para o 

ativo biológico cujo justo valor se tornar 

fiavelmente mensurável 

texto CPC 29.56 c Divulgação  

Descrição da natureza e extensão dos 

subsídios do governo para a atividade 

agrícola reconhecidos nas demonstrações 

financeiras 

texto CPC 29.57 a Divulgação  

Descrição das condições não satisfeitas e 

outras contingências ligadas ao subsídio do 

governo para a atividade agrícola 

texto CPC 42.57 b Divulgação  

Explicação da diminuição significativa no 

nível de subsídios do governo para a 

atividade agrícola 

texto CPC 29.57 c Divulgação  

  Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

  Quadro 24 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 30 

CPC 30 - IAS 18 

[30.000.000] Notas - Receita 

Divulgação de receitas [bloco de texto] 
bloco de 

texto 

CPC 26 e prática comum , Data de 

validade 2017/01/01 CPC 30 - Divulgação  

Descrição de política contábil para 

reconhecimento de receita [bloco de texto] 

bloco de 

texto 

CPC 26.117 b prática comum , Data de 

validade 2017/01/01 CPC 30.35 a 

Divulgação 

  Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

   Quadro 25 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 31 

CPC 31 - IFRS 5 

[31.000.000] Notas - Ativo não corrente detido para venda e operações descontinuadas 

Operações de divulgação de ativos 

não correntes detidos para venda e 

descontinuadas [bloco de texto] 

bloco de 

texto 

CPC 31 - Apresentação e divulgação 

Divulgação 

Receitas, operações descontinuadas 
X duração  

crédito 
CPC 31.33 b (i) Divulgação 

Despesas, operações descontinuadas 
X duração 

de débito 
CPC 31.33 b (i) Divulgação 

Lucro (prejuízo) antes de impostos, 

operações descontinuadas 

X duração  

crédito 
CPC 31.33 b (i) Divulgação 

Gasto de impostos relacionado ao 

lucro (prejuízo) de atividades 

ordinárias das operações 

descontinuadas 

X duração 

de débito 

CPC 32.81 h (ii) Divulgação , CPC 31.33 b 

(ii) Divulgação 

Ganho (perda) reconhecido na 

mensuração pelo justo valor menos os 

custos de vender ou na alienação de 

ativos ou grupos para alienação que 

constituem a operação descontinuada 

X duração  

crédito 
CPC 31.33 b (iii) Divulgação 

Despesa de imposto relativo a um 

lucro (prejuízo) da descontinuação 

X duração 

de débito 

CPC 32.81 h (i) Divulgação , CPC 31.33 b 

(iv) Divulgação 

Fluxos de caixa contínua e operações 

descontinuadas [título] 
    

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D41%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_56_b%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D41%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_56_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D41%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_57_a%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D41%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_57_b%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D41%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_57_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
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Fluxos de caixa (usado em) atividades 

operacionais [título] 
    

Caixa líquido flui de (usado em) 

atividades operacionais, operações 

continuadas 

X duração 

de débito 
CPC 31.33 c Divulgação 

Caixa líquido flui de (usado em) 

atividades operacionais, operações 

descontinuadas 

X duração 

de débito 
CPC 31.33 c Divulgação 

Caixa líquido flui de (usado em) 

atividades operacionais 
X duração 

CPC 3.10 Divulgação , CPC 3.50 d 

Divulgação 

Fluxos de caixa (usado em) atividades 

de investimento [título] 
    

Caixa líquido flui de (usado em) 

atividades de investimento, operações 

continuadas 

X duração 

de débito 
CPC 31.33 c Divulgação 

Caixa líquido flui de (usado em) 

atividades de investimento, operações 

descontinuadas 

X duração 

de débito 
CPC 31.33 c Divulgação 

Caixa líquido flui de (usado em) 

atividades de investimento 

X duração 

de débito 

CPC 3.10 Divulgação , CPC 3.50 d 

Divulgação 

Fluxos de caixa (usado em) atividades 

de financiamento [título] 
    

Caixa líquido flui de (usado em) 

atividades de financiamento, 

operações continuadas 

X duração 

de débito 
CPC 31.33 c Divulgação 

Caixa líquido flui de (usado em) 

atividades de financiamento, 

operações descontinuadas 

X duração 

de débito 
CPC 31.33 c Divulgação 

Caixa líquido flui de (usado em) 

atividades de financiamento 

X duração 

de débito 

CPC 3.10 Divulgação , CPC 3.50 d 

Divulgação 

Aumento (redução) de caixa e 

equivalentes de caixa, operações 

descontinuadas 

X duração 

de débito 
CPC 31.33 c prática comum 

Receita de operações continuadas 

atribuíveis aos proprietários da 

controladora 

X duração  

crédito 
CPC 31.33 d Divulgação 

Resultado das operações 

descontinuadas atribuível aos 

proprietários da controladora 

X duração  

crédito 
CPC 31.33 d Divulgação 

Lucro (prejuízo) de operações 

continuadas atribuíveis aos interesses 

que não controlam 

X duração  

crédito 
CPC 31 - Exemplo 11 Exemplo 

Lucro (prejuízo) de operações 

descontinuadas atribuível aos 

interesses que não controlam 

X duração  

crédito 
CPC 31 - Exemplo 11 Exemplo 

Explicação da natureza e os 

ajustamentos de valores anteriormente 

apresentados em operações 

descontinuadas 

texto CPC 31.35 Divulgação 

Descrição do grupo de ativos ou 

eliminação não corrente detido para 

venda, que foram vendidos ou 

reclassificados 

texto CPC 31.41 a Divulgação 

Explicação dos fatos e circunstâncias 

da venda ou reclassificação e esperado 

disposição, forma e tempo 

texto CPC 31.41 b Divulgação 
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Ganhos (perdas) com aumento 

posterior no justo valor menos os 

custos de vender não em excesso de 

perda por valor recuperável do ativo 

acumulada reconhecida ou redução 

para o valor justo menos os custos de 

vender 

X duração  

crédito 
CPC 31.41 c Divulgação 

Descrição do segmento em que activo 

não corrente ou grupo de alienação 

mantidos para venda é apresentada 

texto CPC 31.41 d Divulgação 

Explicação do efeito das variações no 

plano de vender ativo ou grupo de 

alienação não correntes detidos para 

venda em resultados das operações 

para período atual 

texto CPC 31.42 Divulgação 

Explicação do efeito das variações no 

plano de vender ativo ou grupo de 

alienação não correntes detidos para 

venda em resultados das operações 

para período anterior 

texto CPC 31.42 Divulgação 

Descrição das alterações no plano de 

vender ativo ou grupo de eliminação 

não corrente detido para venda 

texto CPC 31.42 Divulgação 

  Fonte: Elaborado pela autora (2015).4 

 
  Quadro 26 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 31 

CPC 31 - IFRS 5 

[31.100.000] Eixo - Operações continuadas e descontinuadas 

Continuando e operações descontinuadas 

[eixo] 
eixo 

CPC 31 - Apresentação e divulgação 

Divulgação 

Operações continuadas e descontinuadas 

agregadas [membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 31 - Apresentação e divulgação 

Divulgação 

Operações continuadas [membro] membro 
CPC 31 - Apresentação e divulgação 

Divulgação 

Operações descontinuadas 

[membro] 
membro 

CPC 31 - Apresentação e divulgação 

Divulgação 

Grupos para alienação 

classificados como detidos para venda 

[membro] 

membro 
CPC 31 - Apresentação e divulgação de 

Divulgação , CPC 31,38 prática comum 

  Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

  Quadro 27 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 31 

CPC 31 - IFRS 5 

[31.200.000] Eixo - Ativos e passivos classificados como detidos para venda 

Ativos e passivos classificados como 

detidos para venda [eixo] 
eixo CPC 31.38 Divulgação 

                                                           
4 O CPC-31 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada, possui dois eixos: 

Operações continuadas e descontinuadas; Ativos e passivos classificados como detidos para venda, além 

da nota explicativa de ativo não corrente mantido para venda para operações descontinuadas. 

 

 
 

http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=62
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Ativos e passivos não classificados 

como detidos para venda [membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 31.38 Divulgação 

Ativos e passivos classificados 

como detidos para venda [membro] 
membro CPC 31.38 Divulgação 

Ativos não correntes detidos para 

venda [membro] 
membro 

CPC 46.IE60 Exemplo , CPC 31.38 

prática comum 

Grupos para alienação 

classificados como detidos para venda 

[membro] 

membro 
CPC 31 - Apresentação e divulgação de 

Divulgação , CPC 31,38 prática comum 

  Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Quadro 28 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 32 

CPC 32 - IAS 12 

[32.000.000] Notas - Imposto de renda 

Divulgação de imposto de renda [bloco de texto] 
bloco de 

texto 

CPC 32 - Divulgação 

Divulgação 

Os principais componentes de gasto (rendimento) 

[título] 
    

Despesa corrente (rendimento) e ajustes de 

impostos correntes de períodos anteriores [título] 
    

Despesa de imposto corrente (rendimentos) 

X 

duração, 

débito 

CPC 32.80 a 

Exemplo 

Ajustes por impostos correntes de períodos 

anteriores 

X 

duração, 

débito 

CPC 32.80 b 

Exemplo 

Total da despesa corrente (rendimento) e ajustes 

de impostos correntes de períodos anteriores 

X 

duração, 

débito 

CPC 32.80 prática 

comum 

Gastos de impostos diferidos (rendimentos), 

relativa a origem e reversão de diferenças temporárias 

X 

duração, 

débito 

CPC 32.80 c 

Exemplo 

Gastos de impostos diferidos (rendimentos), 

relativa a alterações na taxa de imposto ou imposição de 

novos impostos 

X 

duração, 

débito 

CPC 32.80 d 

Exemplo 

Benefício fiscal decorrente da perda fiscal não 

reconhecida anteriormente, crédito fiscal ou diferença 

temporária de período anterior utilizado para reduzir gasto 

de impostos correntes 

(X) 

duração,  

crédito 

CPC 32.80 e 

Exemplo 

Benefício fiscal decorrente da perda fiscal não 

reconhecida anteriormente, crédito fiscal ou diferença 

temporária de período anterior utilizado para reduzir 

gastos de impostos diferidos 

(X) 

duração,  

crédito 

CPC 32.80 f 

Exemplo 

Gastos de impostos diferidos decorrentes da 

redução ou reversão de write-down de ativo fiscal diferido 

X 

duração, 

débito 

CPC 32.80 g 

Exemplo 

Gasto (rendimento), relativa a alterações nas 

políticas contabilísticas e erros incluídos nos lucros ou 

prejuízos 

X 

duração, 

débito 

CPC 32.80 h 

Exemplo 

Ajustes por impostos diferidos de exercícios 

anteriores 

X 

duração, 

débito 

CPC 32.80 prática 

comum 

Outros componentes da despesa de imposto 

diferido (receitas) 

X 

duração, 

débito 

CPC 32.80 prática 

comum 
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Despesa de imposto total (renda) 

X 

duração, 

débito 

CPC 32.79 

Divulgação , CPC 32,81 c (i) 

Divulgação , CPC 32.81 c 

(ii) Divulgação , CPC 26.82 

d Divulgação , IAS 26.35 b 

(viii) Divulgação , CPC 

45.B13 g Divulgação, CPC 

22.23 h Divulgação 

O imposto corrente e diferido relacionado com itens 

debitados ou creditados directamente ao capital próprio 

[título] 

    

O imposto corrente relativas a itens creditados 

(pago) directamente ao capital próprio 

X 

duração, 

débito 

CPC 32.81 a 

Divulgação 

O imposto diferido relacionado com itens 

creditados (pago) directamente ao capital próprio 

X 

duração 

CPC 32.81 a 

Divulgação 

Imposto diferido e corrente agregado relacionado 

com itens creditados (pago) directamente ao capital 

próprio 

X 

duração, 

débito 

CPC 32.81 a 

Divulgação 

O imposto de renda relativo aos componentes de outros 

resultados abrangentes [título] 
    

O imposto de renda relativo a diferenças de câmbio 

na conversão de outros resultados abrangentes 

X 

duração, 

débito 

CPC 32.81 ab 

Divulgação , CPC 26.90 

Divulgação 

O imposto de renda relativo aos ativos financeiros 

disponíveis para venda de outros resultados abrangentes 

X 

duração, 

débito 

Data de validade 

2018/01/01 CPC 32.81 ab 

Divulgação , data de 

validade 2018/01/01 CPC 

26.90 Divulgação 

O imposto de renda relacionados com coberturas 

de fluxo de caixa de outros resultados abrangentes 

X 

duração, 

débito 

CPC 32.81 ab 

Divulgação , CPC 26.90 

Divulgação 

O imposto de renda relativo a alterações no 

excedente de revalorização de outros resultados 

abrangentes 

X 

duração, 

débito 

CPC 32.81 ab 

Divulgação , CPC 26.90 

Divulgação 

O imposto de renda relativo a novas medições dos 

planos de benefícios definidos de outro rendimento 

integral 

X 

duração, 

débito 

CPC 32.81 ab 

Divulgação , CPC 26.90 

Divulgação 

O imposto de renda relativo a investimentos em 

instrumentos de capital de outros resultados abrangentes 

X 

duração, 

débito 

Eficaz 2018/01/01 

CPC 32.81 ab Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 

26.90 Divulgação 

O imposto de renda relacionados com coberturas 

de investimentos líquidos em operações no exterior de 

outros resultados abrangentes 

X 

duração, 

débito 

CPC 32.81 ab 

Divulgação , CPC 26.90 

Divulgação 

O imposto de renda referente à variação de valor 

justo do passivo financeiro atribuível a alterações no risco 

de crédito da responsabilidade de outros resultados 

abrangentes 

X 

duração, 

débito 

Eficaz 2018/01/01 

CPC 32.81 ab Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 

26.90 Divulgação 

O imposto de renda relacionados com coberturas 

de investimentos em instrumentos de capital de outros 

resultados abrangentes 

X 

duração, 

débito 

Eficaz 2018/01/01 

CPC 32.81 ab Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 

26.90 Divulgação 

O imposto de renda relativo à variação no valor de 

valor de tempo de opções de outros resultados abrangentes 

X 

duração, 

débito 

Eficaz 2018/01/01 

CPC 32.81 ab Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 

26.90 Divulgação 
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O imposto de renda relativo à variação no valor dos 

elementos avançados de contratos a termo de outro 

rendimento integral 

X 

duração, 

débito 

Eficaz 2018/01/01 

CPC 32.81 ab Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 

26.90 Divulgação 

O imposto de renda relativo à variação no valor de 

moeda estrangeira espalha com base em outros resultados 

abrangentes 

X 

duração, 

débito 

Eficaz 2018/01/01 

CPC 32.81 ab Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 

26.90 Divulgação 

O imposto de renda relativo aos ativos financeiros 

mensurados ao justo valor através de outros resultados 

abrangentes 

X 

duração, 

débito 

Eficaz 2018/01/01 

CPC 32.81 ab Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 

26.90 Divulgação 

Imposto de renda agregada sobre componentes de 

outros resultados abrangentes 

X 

duração 

CPC 32.81 ab 

Divulgação , CPC 26.90 

Divulgação 

O imposto de renda relativo à participação de outros 

resultados abrangentes de coligadas e joint ventures 

contabilizadas utilizando método de equivalência 

patrimonial 

X 

duração, 

débito 

CPC 26.90 

Divulgação 

Despesa de imposto de operação descontinuada [título]     

Despesa de imposto relativo a um lucro (prejuízo) 

da descontinuação 

X 

duração, 

débito 

CPC 32.81 h (i) 

Divulgação , CPC 31.33 b 

(iv) Divulgação 

Gasto de impostos relacionado ao lucro (prejuízo) 

de atividades ordinárias das operações descontinuadas 

X 

duração, 

débito 

CPC 32.81 h (ii) 

Divulgação , CPC 31.33 b 

(ii) Divulgação 

Explicação das alterações nas taxas de imposto 

aplicáveis para exercício anterior 
texto 

CPC 32.81 d 

Divulgação 

Descrição do prazo de validade de diferenças 

temporárias dedutíveis, prejuízos fiscais não utilizados e 

créditos fiscais não utilizados 

texto 
CPC 32.81 e 

Divulgação 

Diferenças temporárias dedutíveis para os quais nenhum 

activo por impostos diferidos é reconhecido 

X 

instante 

CPC 32.81 e 

Divulgação 

Prejuízos fiscais não utilizados para os quais nenhum 

activo por impostos diferidos reconhecidos 

X 

instante 

CPC 32.81 e 

Divulgação 

Créditos fiscais não utilizados para os quais nenhum 

activo por impostos diferidos reconhecidos 

X 

instante 

CPC 32.81 e 

Divulgação 

As diferenças temporárias associadas a investimentos 

em subsidiárias, sucursais e associadas e interesses em 

empreendimentos conjuntos para os quais passivos por 

impostos diferidos não tenham sido reconhecidos 

X 

instante 

CPC 32.81 f 

Divulgação 

Divulgação de diferença temporária, perdas fiscais não 

utilizados e créditos fiscais não utilizados [bloco de texto] 

bloco de 

texto 

CPC 32.81 g 

Divulgação 

Divulgação de diferença temporária, perdas fiscais 

não utilizados e créditos fiscais não utilizados [título] 
    

Divulgação de diferença temporária, perdas 

fiscais não utilizados e créditos fiscais não utilizados 

[tabela] 

tabela 
CPC 32.81 g 

Divulgação 

Diferença temporária, perdas fiscais não 

utilizados e créditos fiscais não utilizados [eixo] 
eixo 

CPC 32.81 g 

Divulgação 

Diferença temporária, perdas fiscais 

não utilizados e créditos fiscais não utilizados [membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 32.81 g 

Divulgação 

As diferenças temporárias 

[Membro] 
membro 

CPC 32.81 g 

Divulgação 

Provisão para perdas de 

crédito [membro] 
membro 

CPC 32.81 g prática 

comum 
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Ganhos cambiais não 

realizados (prejuízos) [membro] 
membro 

CPC 32.81 g prática 

comum 

Outras diferenças 

temporárias [Membro] 
membro 

CPC 32.81 g prática 

comum 

Prejuízos fiscais não utilizados 

[Membro] 
membro 

CPC 32.81 g 

Divulgação 

Os créditos fiscais [Membro] membro 
CPC 32.81 g 

Divulgação 

Divulgação de diferença temporária, perdas 

fiscais não utilizados e não utilizados créditos fiscais [itens 

de linha] 

itens de 

linha 
  

Ativos e passivos fiscais diferidos [título]     

Os impostos diferidos ativos 

(X) 

instante, 

débito 

CPC 32.81 g (i) 

Divulgação , CPC 26.54 o 

de Divulgação , CPC 26.56 

Divulgação 

Os impostos diferidos passivos 

X 

instante, 

crédito 

CPC 32.81 g (i) 

Divulgação , CPC 26.54 o 

de Divulgação , CPC 26.56 

Divulgação 

Imposto diferido passivo líquido 

(ativo) 

X 

instante, 

crédito 

CPC 32.81 g (i) 

Divulgação 

O activo líquido e passivos fiscais diferidos 

[título] 
    

Os ativos por impostos diferidos 

X 

instante, 

débito 

CPC 32.81 g (i) 

prática comum 

Passivos de impostos diferidos 

X 

instante, 

crédito 

CPC 32.81 g (i) 

prática comum 

Gastos de impostos diferidos (rendimentos) 

[título] 
    

Gastos de impostos diferidos 

(rendimentos) 

X 

duração, 

débito 

CPC 32.81 g (ii) 

Divulgação 

Despesa de imposto diferido 

(receitas) reconhecidas nos lucros ou prejuízos 

X 

duração 

CPC 32.81 g (ii) 

Divulgação 

Reconciliação das alterações no passivo por 

impostos diferidos (ativo) [título] 
    

Imposto diferido passivo (ativo) no 

início do período 

X 

instante, 

crédito 

CPC 32.81 g (i) 

Divulgação 

Mudanças no imposto diferido passivo 

(activo) [título] 
    

Despesa de imposto diferido 

(receitas) reconhecidas nos lucros ou prejuízos 

X 

duração 

CPC 32.81 g (ii) 

Divulgação 

O imposto diferido relacionado 

com itens creditados (pago) directamente ao capital 

próprio 

X 

duração 

CPC 32.81 a 

Divulgação 

O imposto de renda relativo aos 

componentes de outros resultados abrangentes 

X 

duração 

CPC 32.81 ab 

Divulgação , CPC 26.90 

Divulgação 

Aumento (redução) por meio de 

combinações de negócios, imposto diferido passivo (ativo) 

X 

duração,  

crédito 

CPC 32.81 prática 

comum 
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Aumento (redução) através da 

perda do controle da subsidiária, diferido passivo fiscal 

(De ativos) 

X 

duração,  

crédito 

CPC 32.81 prática 

comum 

Aumento (redução) por meio de 

diferenças cambiais líquidas, passivo por impostos 

diferidos (De ativos) 

X 

duração,  

crédito 

CPC 32.81 prática 

comum 

Aumento total (redução) no 

passivo por impostos diferidos (ativo) 

X 

duração,  

crédito 

CPC 32.81 prática 

comum 

Imposto diferido passivo (ativo) no 

final do período 

X 

instante, 

crédito 

CPC 32.81 g (i) 

Divulgação 

Efeitos tributários dos dividendos propostos ou 

declarados antes de demonstrações financeiras autorizadas 

para emissão não reconhecidos como passivo 

X 

duração 

CPC 32.81 i 

Divulgação 

Aumento (diminuição) de valor reconhecido para a pré-

aquisição diferido ativo fiscal 

X 

duração, 

débito 

CPC 32.81 j 

Divulgação 

Descrição do evento ou alteração nas circunstâncias que 

causaram o reconhecimento de ativos fiscais diferidos 

adquiridos em combinação de negócios após a data de 

aquisição 

texto 
CPC 32.81 k 

Divulgação 

Descrição das provas que sustentam o reconhecimento 

de ativos por impostos diferidos quando a utilização é 

dependente de lucros tributáveis futuros em excesso dos 

lucros da reversão de diferenças temporárias tributáveis e 

entidade sofreu perda de jurisdição à qual diferido ativo 

fiscal refere- 

texto 
CPC 32.82 

Divulgação 

Activo por impostos diferidos quando a utilização é 

dependente de lucros tributáveis futuros em excesso dos 

lucros da reversão de diferenças temporárias tributáveis e 

entidade sofreu perda de jurisdição à qual ativo fiscal 

diferido refere- 

X 

instante, 

débito 

CPC 32.82 

Divulgação 

Descrição da natureza das conseqüências de imposto de 

renda em potencial que resultaria do pagamento de 

dividendo 

texto 
CPC 32.82A 

Divulgação 

Descrição dos montantes de imposto de renda 

consequências potenciais praticamente determináveis 
texto 

CPC 32.82A 

Divulgação 

Descrição de saber se há conseqüências de imposto de 

renda em potencial não determináveis praticamente 
texto 

CPC 32.82A 

Divulgação 

Reconciliação do lucro contabilístico multiplicado pelas 

alíquotas aplicáveis [título] 
    

Lucro contábil 

X 

duração,  

crédito 

CPC 32.81 c (ii) 

Divulgação , CPC 32.81 c (i) 

Divulgação 

Gasto (rendimento) a taxa de imposto aplicável 

X 

duração, 

débito 

CPC 32.81 c (i) 

Divulgação 

Efeito fiscal de receitas isentas de impostos 

(X) 

duração,  

crédito 

CPC 32.81 c (i) 

Divulgação 

Efeito fiscal da despesa não dedutível na 

determinação do lucro tributável (perda fiscal) 

X 

duração, 

débito 

CPC 32.81 c (i) 

Divulgação 
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Efeito fiscal de valor recuperável do ativo de 

goodwill 

X 

duração, 

débito 

CPC 32.81 c (i) 

prática comum 

Efeito fiscal de prejuízos fiscais 

X 

duração, 

débito 

CPC 32.81 c (i) 

Divulgação 

Efeito fiscal de taxas de tributação estrangeiras 

X 

duração, 

débito 

CPC 32.81 c (i) 

Divulgação 

Efeito fiscal de mudança na taxa de imposto 

X 

duração, 

débito 

CPC 32.81 c (i) 

Divulgação 

Outros efeitos fiscais para a reconciliação entre o 

lucro contábil e despesa de imposto (renda) 

X 

duração, 

débito 

CPC 32.81 c (i) 

Divulgação 

Despesa de imposto total (renda) 

X 

duração, 

débito 

CPC 32.79 

Divulgação , CPC 32.81 c (i) 

Divulgação , CPC 32.81 c 

(ii) Divulgação , CPC 26.82 

d Divulgação , IAS 26.35 b 

(viii) Divulgação , CPC 

45.B13 g Divulgação , CPC 

22.23 h Divulgação 

Reconciliação da taxa média efectiva de imposto ea taxa 

de imposto aplicável [título] 
    

Lucro contábil 

X 

duração,  

crédito 

CPC 32.81 c (ii) 

Divulgação , CPC 32.81 c (i) 

Divulgação 

Taxa de imposto aplicável 
X.XX 

duração 

CPC 32.81 c (ii) 

Divulgação 

Efeito da taxa de imposto das receitas isentas de 

impostos 

(X.XX) 

duração 

CPC 32.81 c (ii) 

Divulgação 

Taxa efeito da despesa não dedutível na 

determinação do lucro tributável de imposto (perda fiscal) 

X.XX 

duração 

CPC 32.81 c (ii) 

Divulgação 

Efeito da taxa de imposto de valor recuperável do 

ativo de goodwill 

X.XX 

duração 

CPC 32.81 c (ii) A 

prática comum 

Efeito da taxa de imposto de prejuízos fiscais 
X.XX 

duração 

CPC 32.81 c (ii) 

Divulgação 

Efeito da taxa de imposto de taxas de tributação 

estrangeiras 

X.XX 

duração 

CPC 32.81 c (ii) 

Divulgação 

Efeito da taxa de imposto de alteração na taxa de 

imposto 

X.XX 

duração 

CPC 32.81 c (ii) 

Divulgação 

Efeito da taxa de imposto de ajustes de impostos 

correntes de períodos anteriores 

X.XX 

duração 

CPC 32.81 c (ii) A 

prática comum 

Outros efeitos da taxa de imposto para a 

reconciliação entre o lucro contábil e despesa de imposto 

(renda) 

X.XX 

duração 

CPC 32.81 c (ii) 

Divulgação 

Alíquota efetiva média total 
X.XX 

duração 

CPC 32.81 c (ii) 

Divulgação 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 
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Quadro 29 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 33 

CPC 33 - IAS 19 

[33.000.000] Notas - Benefícios dos 

empregados 
    

Divulgação de benefícios dos empregados 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 33 - Âmbito Divulgação 

Divulgação de planos de benefícios 

definidos [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 33.138 Divulgação 

Divulgação de planos de benefícios 

definidos [título] 
    

Divulgação de planos de 

benefícios definidos [tabela] 
tabela CPC 33.138 Divulgação 

Planos de benefícios 

definidos [eixo] 
eixo CPC 33.138 Divulgação 

Planos de benefícios 

definidos [membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 33.138 Divulgação 

Planos de 

benefícios definidos Estrangeiros [membro] 
membro CPC 33.138 a Exemplo 

Doméstico planos 

de benefícios definidos [membro] 
membro CPC 33.138 a Exemplo 

Os planos de 

benefícios definidos multi-empregador 

[membro] 

membro 
CPC 33.33 b Divulgação , CPC 33.34 b 

Divulgação 

Os planos de 

benefícios definidos estatais [membro] 
membro CPC 33.45 Divulgação 

Planos de 

benefícios definidos que partilham riscos 

entre entidades sob controle comum 

    

[Membro] membro CPC 33.149 Divulgação 

A divulgação de planos de 

benefício definido [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Descrição do tipo de plano texto CPC 33.139 a Divulgação 

Descrição da natureza 

das prestações concedidas por plano 
texto CPC 33.139 uma (i) Divulgação 

Descrição do quadro 

regulamentar em que opera plano 
texto CPC 33.139 uma (ii) Divulgação 

Descrição do efeito do 

quadro regulamentar sobre o plano 
texto CPC 33.139 uma (ii) Divulgação 

Descrição das 

responsabilidades de qualquer outra 

entidade para a governação do plano 

texto CPC 33.139 uma (iii) Divulgação 

Descrição dos riscos a que 

expõe plano de entidade 
texto CPC 33.139 b Divulgação 

Descrição das 

concentrações significativas de risco 

relacionados a planejar 

texto CPC 33.139 b Divulgação 

Descrição do plano de 

alterações, reduções e liquidações 
texto CPC 33.139 c Divulgação 

Superávit (déficit) no 

plano [título] 
    

Obrigação de benefícios 

definidos, pelo valor presente 

(X) 

instante, 

crédito 

CPC 33.57 uma prática comum 



180 

 

Os ativos do plano, ao 

valor justo 

X instante, 

débito 
CPC 33.57 uma prática comum 

Excedente líquido 

(passivo a descoberto) em plano 

X instante, 

débito 
CPC 33.57 uma prática comum 

Descrição da ligação entre o 

direito ao reembolso ea obrigação 

relacionada 

texto CPC 33.140 b Divulgação 

Descrição de como entidade 

determinada máximo benefício económico 

disponível 

texto CPC 33.141 c (iv) Divulgação 

Próprios instrumentos 

financeiros da entidade incluída no valor 

justo dos ativos do plano 

X instante, 

débito 
CPC 33.143 Divulgação 

Propriedade ocupada por 

entidades incluídos no valor justo dos ativos 

do plano 

X instante, 

débito 
CPC 33.143 Divulgação 

Outros ativos utilizados por 

entidades incluídos no valor justo dos ativos 

do plano 

X instante, 

débito 
CPC 33.143 Divulgação 

Pressuposto actuarial de 

taxas de desconto 

X.XX 

instante 
CPC 33.144 prática comum 

Pressuposto actuarial de 

taxas esperadas de aumentos salariais 

X.XX 

instante 
CPC 33.144 prática comum 

Pressuposto actuarial das 

taxas de tendência dos custos médicos 

X.XX 

instante 
CPC 33.144 prática comum 

Pressuposto actuarial de 

taxas esperadas de aumentos de pensões 

X.XX 

instante 
CPC 33.144 prática comum 

Pressuposto actuarial de 

taxas esperadas de inflação 

X.XX 

instante 
CPC 33.144 prática comum 

Outros pressupostos 

actuariais materiais 

X.XX 

instante 
CPC 33.144 prática comum 

Descrição das estratégias 

correspondentes ativos e passivos usado por 

plano ou entidade para gerir o risco 

texto CPC 33.146 Divulgação 

Descrição das modalidades 

de financiamento e política de 

financiamento que afetam contribuições 

futuras 

texto 
CPC 33.147 a Divulgação , CPC 33.148 

a Divulgação 

Estimativa de contribuições a 

serem pagos a planejar para o próximo 

período de relatório anual 

X duração,  

crédito 

CPC 33.147 b Divulgação , CPC 33.148 

d (iii) Divulgação 

Divulgação de informação 

sobre o perfil da obrigação de benefício 

definido maturidade [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 33.147 c Divulgação 

Duração média 

ponderada da obrigação de benefício 

definido 

X.XX 

duração 
CPC 33.147 c Divulgação 

Descrição da medida em que 

entidade pode ser susceptível de multi-

empregador ou plano estadual de obrigações 

de outras entidades 

texto CPC 33.148 b Divulgação 

Descrição da alocação 

acordado de déficit ou superávit de multi-

empregador ou plano estatal na altura do 

encerramento do plano 

texto CPC 33.148 c (i) Divulgação 
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Descrição da alocação 

acordado de déficit ou superávit de multi-

empregador ou plano estatal sobre a retirada 

da entidade de plano 

texto CPC 33.148 c (ii) Divulgação 

Descrição do fato de que 

multi-empregador ou plano de estado é 

definido plano de benefício 

texto CPC 33.148 d (i) Divulgação 

Descrição da razão pela qual 

informações suficientes não está disponível 

para a conta para o empregador multi- ou 

plano estadual como plano de benefício 

definido 

texto CPC 33.148 d (ii) Divulgação 

Descrição das informações 

sobre superávit ou déficit de multi-

empregador ou plano estadual 

texto CPC 33.148 d (iv) Divulgação 

Descrição da base usada para 

determinar superávit ou déficit de multi-

empregador ou plano estadual 

texto CPC 33.148 d (iv) Divulgação 

Descrição das implicações de 

superávit ou déficit no multi-empregador ou 

plano estadual de entidade 

texto CPC 33.148 d (iv) Divulgação 

Nível de participação de 

entidade em comparação com outras 

entidades participantes 

X.XX 

instante 
CPC 33.148 d (v) Divulgação 

Descrição do acordo 

contratual ou a política expressa para 

debitar o custo líquido dos benefícios 

definidos 

texto CPC 33.149 a Divulgação 

Descrição da política para 

determinar a contribuição dos planos de 

benefícios definidos que partilham riscos 

entre entidades sob controle comum [bloco 

de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 33.149 b Divulgação 

Descrição de referência 

cruzada a divulgações sobre os planos que 

partilham riscos entre entidades sob 

controle comum nas demonstrações 

financeiras de outra entidade do grupo 

texto CPC 33.150 Divulgação 

Divulgação de passivo de benefício 

definido líquido (ativo) [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 33.140 a Divulgação 

Divulgação de responsabilidade 

líquido de benefícios definidos (ativos) 

[título] 

    

Divulgação de 

responsabilidade líquido de benefícios 

definidos (ativos) [tabela] 

tabela CPC 33.140 a Divulgação 

Planos de benefícios 

definidos [eixo] 
eixo CPC 33.138 Divulgação 

Planos de 

benefícios definidos [membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 33.138 Divulgação 

Planos de 

benefícios definidos Estrangeiros [membro] 
membro CPC 33.138 a Exemplo 

Doméstico 

planos de benefícios definidos [membro] 
membro CPC 33.138 a Exemplo 
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Os planos de 

benefícios definidos multi-empregador 

[membro] 

membro 
CPC 33.33 b Divulgação , CPC 33.34 b 

Divulgação 

Os planos de 

benefícios definidos estatais [membro] 
membro CPC 33.45 Divulgação 

Planos de 

benefícios definidos que partilham riscos 

entre entidades sob controle comum 

    

[Membro] membro CPC 33.149 Divulgação 

Passivo líquido de 

benefícios definidos (ativos) [eixo] 
eixo CPC 33.140 a Divulgação 

Passivo líquido de 

benefícios definidos (ativos) [membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 33.140 a Divulgação 

Valor 

presente da obrigação de benefício definido 

[membro] 

membro CPC 33.140 uma (ii) Divulgação 

Os ativos do 

plano [Membro] 
membro CPC 33.140 uma (i) Divulgação 

Efeito do teto 

de ativo [membro] 
membro CPC 33.140 uma (iii) Divulgação 

Divulgação de líquido 

passivo de benefícios definidos (ativos) 

[itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Passivo líquido de 

benefícios definidos (ativos) no início do 

período 

X instante, 

crédito 
CPC 33.140 a Divulgação 

Mudanças no passivo 

líquido de benefícios definidos (ativos) 

[título] 

    

Custo do serviço 

corrente, obrigação de benefício definido 

líquido (ativo) 

X duração,  

crédito 
CPC 33.141 a Divulgação 

A despesa de juros 

(rendimentos), a responsabilidade de 

benefícios definidos líquido (ativo) 

X duração,  

crédito 
CPC 33.141 b Divulgação 

Ganho (perda) 

sobre o reajuste, a responsabilidade líquido 

de benefícios definidos (ativos) [título] 

    

O retorno 

sobre os ativos do plano, definido líquido 

passivo de benefícios (ativo) 

(X) 

duração, 

débito 

CPC 33.141 c (i) Divulgação 

Perdas 

atuariais (ganhos) decorrentes de alterações 

de pressupostos demográficos, definido 

líquido passivo de benefícios (ativo) 

(X) 

duração, 

débito 

CPC 33.141 c (ii) Divulgação 

Perdas 

atuariais (ganhos) decorrentes de alterações 

de pressupostos financeiros, definido 

líquido passivo de benefícios (ativo) 

(X) 

duração, 

débito 

CPC 33.141 c (iii) Divulgação 

Perda (ganho) 

sobre mudanças no efeito de limitar líquido 

de benefícios definidos trunfo para teto de 

ativo, passivo de benefício definido líquido 

(ativo) 

(X) 

duração, 

débito 

CPC 33.141 c (iv) Divulgação 
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Perda total 

(ganho) sobre o reajuste, definido líquido 

passivo de benefícios (ativo) 

(X) 

duração, 

débito 

CPC 33.141 c Divulgação 

Custo do serviço 

passado e dos ganhos (perdas) decorrentes 

de assentamentos, passivo líquido de 

benefícios definidos (ativos) [título] 

    

Custo do 

serviço passado, obrigação de benefício 

definido líquido (ativo) 

X duração,  

crédito 
CPC 33.141 d Divulgação 

Perdas 

(ganhos) decorrentes de pagamentos, 

definido líquido passivo de benefícios 

(ativo) 

(X) 

duração, 

débito 

CPC 33.141 d Divulgação 

Custo do 

serviço passado líquido e ganhos (perdas) 

decorrentes de pagamentos, definido líquido 

passivo de benefícios (ativo) 

X duração,  

crédito 
CPC 33.141 d Divulgação 

Aumento (redução) 

por meio de mudanças nas taxas de câmbio, 

definido líquido passivo de benefícios 

(ativo) 

X duração,  

crédito 
CPC 33.141 e Divulgação 

Contribuições para 

planejar, passivo líquido de benefícios 

definidos (ativos) [título] 

    

Contribuições 

para planejar pelo empregador, obrigação de 

benefício definido líquido (ativo) 

(X) 

duração, 

débito 

CPC 33.141 f Divulgação 

Contribuições 

para planejar pelos participantes do plano, 

definido líquido passivo de benefícios 

(ativo) 

(X) 

duração, 

débito 

CPC 33.141 f Divulgação 

Total de 

contribuições para o plano, definido líquido 

passivo de benefícios (ativo) 

(X) 

duração, 

débito 

CPC 33.141 f Divulgação 

Os pagamentos de 

plano, a responsabilidade de benefícios 

definidos líquido (ativo) 

(X) 

duração, 

débito 

CPC 33.141 g Divulgação 

Os 

pagamentos relativos a assentamentos, 

definido líquido passivo de benefícios 

(ativo) 

(X) 

duração, 

débito 

CPC 33.141 g Divulgação 

Aumento (redução) 

por meio de combinações de negócios e 

alienações, obrigação de benefício definido 

líquido (ativo) 

X duração,  

crédito 
CPC 33.141 h Divulgação 

Aumento (redução) 

através de outras alterações, definido 

líquido passivo de benefícios (ativo) 

X duração,  

crédito 
CPC 33.141 prática comum 

Aumento total 

(redução) do passivo de benefício definido 

líquido (ativo) 

X duração,  

crédito 
CPC 33.141 Divulgação 

Passivo líquido de 

benefícios definidos (ativos) no final do 

período 

X instante, 

crédito 
CPC 33.140 a Divulgação 
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Divulgação dos direitos de 

reembolso [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 33.140 b Divulgação 

Divulgação dos direitos de 

reembolso [título] 
    

Divulgação dos direitos de 

reembolso [tabela] 
tabela CPC 33.140 b Divulgação 

Planos de benefícios 

definidos [eixo] 
eixo CPC 33.138 Divulgação 

Planos de 

benefícios definidos [membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 33.138 Divulgação 

Planos de 

benefícios definidos Estrangeiros [membro] 
membro CPC 33.138 a Exemplo 

Doméstico 

planos de benefícios definidos [membro] 
membro CPC 33.138 a Exemplo 

Os planos de 

benefícios definidos multi-empregador 

[membro] 

membro 
CPC 33.33 b Divulgação , CPC 33.34 b 

Divulgação 

Os planos de 

benefícios definidos estatais [membro] 
membro CPC 33.45 Divulgação 

Planos de 

benefícios definidos que partilham riscos 

entre entidades sob controle comum 

[Membro] 

membro CPC 33.149 Divulgação 

Divulgação dos direitos de 

reembolso [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Direitos de reembolso, 

pelo valor justo no início do período 

X instante, 

débito 
CPC 33.140 b Divulgação 

Mudanças nos direitos 

de reembolso [título] 
    

Receita de juros, 

direitos de reembolso 

X duração, 

débito 
CPC 33.141 b Divulgação 

Ganho (perda) 

sobre o reajuste, direitos de reembolso 

[título] 

    

Retorno sobre 

direitos de reembolso 

X duração, 

débito 
CPC 33.141 c (i) Divulgação 

Ganho (perda) 

sobre mudanças no efeito de limitar direitos 

de reembolso ao limite máximo de ativos, 

direitos de reembolso 

X duração, 

débito 
CPC 33.141 c (iv) Divulgação 

O ganho total 

(perda) sobre o reajuste, direitos de 

reembolso 

X duração, 

débito 
CPC 33.141 c Divulgação 

Aumento (redução) 

por meio de diferenças cambiais líquidas, 

direitos de reembolso, pelo valor justo 

X duração, 

débito 
CPC 33.141 e Divulgação 

Diminuir através 

de benefícios pagos, direitos de reembolso, 

pelo valor justo 

(X) 

duração,  

crédito 

CPC 33.141 g Divulgação 

Os 

pagamentos relativos a assentamentos, 

direitos de reembolso 

(X) 

duração,  

crédito 

CPC 33.141 g Divulgação 

Aumento (redução) 

por meio de combinações de negócios e 

alienações, direitos de reembolso 

X duração, 

débito 
CPC 33.141 h Divulgação 
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Aumento total 

(redução) em direitos de reembolso, pelo 

valor justo 

X duração, 

débito 
CPC 33.141 Divulgação 

Direitos de reembolso, 

pelo valor justo no final do período 

X instante, 

débito 
CPC 33.140 b Divulgação 

Divulgação do valor justo dos ativos 

do plano [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 33.142 Divulgação 

Divulgação do valor justo dos 

ativos do plano [título] 
    

Divulgação do valor justo 

dos ativos do plano [tabela] 
tabela CPC 33.142 Divulgação 

Planos de benefícios 

definidos [eixo] 
eixo CPC 33.138 Divulgação 

Planos de 

benefícios definidos [membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 33.138 Divulgação 

Planos de 

benefícios definidos Estrangeiros [membro] 
membro CPC 33.138 a Exemplo 

Doméstico 

planos de benefícios definidos [membro] 
membro CPC 33.138 a Exemplo 

Os planos de 

benefícios definidos multi-empregador 

[membro] 

membro 
CPC 33.33 b Divulgação , CPC 33.34 b 

Divulgação 

Os planos de 

benefícios definidos estatais [membro] 
membro CPC 33.45 Divulgação 

Planos de 

benefícios definidos que partilham riscos 

entre entidades sob controle comum 

[Membro] 

membro CPC 33.149 Divulgação 

Os níveis de hierarquia 

do valor justo [eixo] 
eixo 

CPC 33.142 Divulgação , IFRS 13,93 b 

Divulgação 

Todos os níveis de 

hierarquia do valor justo [Membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 33.142 Divulgação , IFRS 13,93 b 

Divulgação 

Nível 1 de 

hierarquia do valor justo [membro] 
membro 

CPC 33.142 Divulgação , IFRS 13,93 b 

Divulgação 

Nível 2 e 3 da 

hierarquia do valor justo [membro] 
membro CPC 33.142 Divulgação 

Divulgação do valor justo 

dos ativos do plano [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Caixa e equivalentes de 

caixa, montante pago ao valor justo dos 

ativos do plano 

X instante, 

débito 
CPC 33.142 a Exemplo 

Os instrumentos de 

capital, montante pago ao valor justo dos 

ativos do plano 

X instante, 

débito 
CPC 33.142 b Exemplo 

Os instrumentos de 

dívida, montante pago ao valor justo dos 

ativos do plano 

X instante, 

débito 
CPC 33.142 c Exemplo 

Bens imóveis, montante 

pago ao valor justo dos ativos do plano 

X instante, 

débito 
CPC 33.142 d Exemplo 

Derivados, quantidade 

contribuiu para valor justo dos ativos do 

plano 

X instante, 

débito 
CPC 33.142 e Exemplo 

Os fundos de 

investimento, montante pago ao valor justo 

dos ativos do plano 

X instante, 

débito 
CPC 33.142 f Exemplo 
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Títulos garantidos por 

ativos, montante pago ao valor justo dos 

ativos do plano 

X instante, 

débito 
CPC 33.142 g Exemplo 

Dívida estruturada, 

montante pago ao valor justo dos ativos do 

plano 

X instante, 

débito 
CPC 33.142 h Exemplo 

Outros ativos, 

quantidade contribuiu para valor justo dos 

ativos do plano 

X instante, 

débito 
CPC 33.142 prática comum 

Divulgação de análise de 

sensibilidade para pressupostos atuariais 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 33.145 Divulgação 

Divulgação de análise de 

sensibilidade para pressupostos atuariais 

[título] 

    

Divulgação de análise de 

sensibilidade para pressupostos actuariais 

[tabela] 

tabela CPC 33.145 Divulgação 

Planos de benefícios 

definidos [eixo] 
eixo CPC 33.138 Divulgação 

Planos de 

benefícios definidos [membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 33.138 Divulgação 

Planos de 

benefícios definidos Estrangeiros [membro] 
membro CPC 33.138 a Exemplo 

Doméstico 

planos de benefícios definidos [membro] 
membro CPC 33.138 a Exemplo 

Os planos de 

benefícios definidos multi-empregador 

[membro] 

membro 
CPC 33.33 b Divulgação , CPC 33.34 b 

Divulgação 

Os planos de 

benefícios definidos estatais [membro] 
membro CPC 33.45 Divulgação 

Planos de 

benefícios definidos que partilham riscos 

entre entidades sob controle comum 

    

[Membro] membro CPC 33.149 Divulgação 

Os pressupostos 

actuariais [eixo] 
eixo CPC 33.145 Divulgação 

Os pressupostos 

actuariais [Membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 33.145 Divulgação 

Pressuposto 

actuarial de taxas de desconto [membro] 
membro CPC 33.145 prática comum 

Pressuposto 

actuarial de taxas esperadas de aumentos 

salariais [Membro] 

membro CPC 33.145 prática comum 

Pressuposto 

actuarial das taxas de tendência dos custos 

médicos [membro] 

membro CPC 33.145 prática comum 

Pressuposto 

actuarial de taxas esperadas de aumentos de 

pensões [Membro] 

membro CPC 33.145 prática comum 

Pressuposto 

actuarial de taxas esperadas de inflação 

[membro] 

membro CPC 33.145 prática comum 

Outras 

premissas atuariais relevantes [Membro] 
membro CPC 33.145 prática comum 
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Divulgação de análise de 

sensibilidade para pressupostos atuariais 

[itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Percentagem de 

razoavelmente possível aumento 

pressuposto atuarial 

X.XX 

instante 
CPC 33.145 a Divulgação 

Aumento (redução) de 

obrigação de benefícios definidos, devido à 

razoavelmente possível aumento no 

pressuposto atuarial 

X instante, 

crédito 
CPC 33.145 a Divulgação 

Percentagem de 

razoavelmente possível diminuição no 

pressuposto actuarial 

X.XX 

instante 
CPC 33.145 a Divulgação 

Aumento (redução) de 

obrigação de benefícios definidos, devido à 

razoavelmente possível diminuição no 

pressuposto atuarial 

X instante, 

crédito 
CPC 33.145 a Divulgação 

Descrição dos métodos 

e pressupostos utilizados na elaboração de 

análise de sensibilidade para pressupostos 

atuariais 

texto CPC 33.145 b Divulgação 

Descrição das 

limitações dos métodos utilizados na 

preparação análise de sensibilidade para 

pressupostos atuariais 

texto CPC 33.145 b Divulgação 

Descrição de mudanças 

nos métodos e pressupostos utilizados na 

elaboração de análise de sensibilidade para 

pressupostos atuariais 

texto CPC 33.145 c Divulgação 

Descrição das razões 

para as alterações nos métodos e 

pressupostos utilizados na elaboração de 

análise de sensibilidade para pressupostos 

atuariais 

texto CPC 33.145 c Divulgação 

Divulgação de informações 

adicionais sobre planos de benefícios 

definidos [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 33.137 Divulgação 

Divulgação de análise do 

valor presente da obrigação de benefício 

definido que a distingue da natureza, 

características e riscos [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 33.137 Exemplo 

Gastos com os benefícios de terminação 
X duração, 

débito 
CPC 33.171 prática comum 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Quadro 30 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 40 

CPC 40 / CPC 38 - IFRS 7 

[40.000.000] Notas - Instrumentos financeiros 

Divulgação de instrumentos financeiros [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 40 - Âmbito Divulgação 

Divulgação de informações detalhadas sobre os 

instrumentos financeiros [bloco de texto] 

bloco de 

texto 

CPC 40.31 Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.35K 

Divulgação , CPC 40.7 

Divulgação 

Divulgação de informações detalhadas sobre os 

instrumentos financeiros [título] 
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Divulgação de informações detalhadas 

sobre os instrumentos financeiros [tabela] 
 tabela 

CPC 40.31 Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.35K 

Divulgação , CPC 40.7 

Divulgação 

Classes de instrumentos financeiros 

[eixo] 
 eixo 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35H 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35K Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.35M 

Divulgação , CPC 40.36 

Divulgação 

Instrumentos financeiros, classe 

[membro] 

membro 

[padrão] 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35H 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35K Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.35M 

Divulgação , CPC 40.36 

Divulgação 

Compromissos de empréstimo 

[Membro] 
membro 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35M 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.B8E Divulgação 

Contratos de garantia 

financeira [Membro] 
membro 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35M 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.B8E Divulgação 

Contas a receber [Membro] membro 

CPC 26.112 c prática comum , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.35H 

b (iii) Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.35M b (iii) 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35N Exemplo 

Ativos Contrato [Membro] membro 

2018/01/01 CPC 40.35H b (iii) 

eficaz de divulgação , efectiva 

2018/01/01 CPC 40.35M b (iii) 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35N Exemplo 

Recebíveis de locação 

[Membro] 
membro 

2018/01/01 CPC 40.35H b (iii) 

eficaz de divulgação , efectiva 

2018/01/01 CPC 40.35M b (iii) 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35N Exemplo 

Hipoteca [membro] membro 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20B Exemplo , CPC 

40.IG40B Exemplo 

Empréstimos ao consumidor 

[Membro] 
membro 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20C Exemplo , CPC 

40.IG40B Exemplo 

Crédito a empresas [Membro] membro 

CPC 26.112 c prática comum , 

eficaz 2018/01/01 CPC 

40.IG20C Exemplo 

Divulgação de informações detalhadas 

sobre os instrumentos financeiros [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Descrição da política contábil de 

reconhecimento no resultado diferença entre o valor 

justo no reconhecimento inicial e preço de transação 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 40.28 a Divulgação 

Reconciliação de diferença 

agregada entre valor justo no reconhecimento inicial e 

preço de transação ainda a ser reconhecida nos lucros 

ou prejuízos [título] 
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Diferença agregada entre o valor 

justo no reconhecimento inicial e preço de transação 

ainda a ser reconhecida nos lucros ou prejuízos no 

início do período 

X 

instante 
CPC 40.28 b Divulgação 

Mudanças na diferença total entre o 

valor justo no reconhecimento inicial e preço de 

transação ainda a ser reconhecida nos lucros ou 

prejuízos [título] 

    

Aumento (redução) através de 

novas operações, diferença entre o justo valor agregado 

no reconhecimento inicial e preço de transação ainda a 

ser reconhecida nos lucros ou prejuízos 

X 

duração 
CPC 40.IG14 Exemplo 

Aumento (redução) por meio de 

valores reconhecidos nos lucros ou prejuízos, diferença 

total entre o justo valor no reconhecimento inicial e 

preço de transação ainda a ser reconhecida nos lucros 

ou prejuízos 

X 

duração 
CPC 40.IG14 Exemplo 

Outros aumentos, diferença 

agregada entre o valor justo no reconhecimento inicial e 

preço de transação ainda a ser reconhecida nos lucros 

ou prejuízos 

X 

duração 
CPC 40.IG14 Exemplo 

Outras reduções, diferença 

agregada entre o valor justo no reconhecimento inicial e 

preço de transação ainda a ser reconhecida nos lucros 

ou prejuízos 

(X) 

duração 
CPC 40.IG14 Exemplo 

Aumento total (redução) da 

diferença entre o valor agregado justo no 

reconhecimento inicial e preço de transação ainda a ser 

reconhecida nos lucros ou prejuízos 

X 

duração 
CPC 40.28 b Exemplo 

Diferença agregada entre o valor 

justo no reconhecimento inicial e preço de transação 

ainda a ser reconhecido no resultado no final do 

período 

X 

instante 
CPC 40.28 b Divulgação 

Descrição da conclusão por que preço da 

transação não foi melhor evidência do valor justo 
texto CPC 40.28 c Divulgação 

Exposição máxima ao risco de crédito 
X 

instante 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35K 

a Disclosure , data de validade 

2018/01/01 CPC 40.36 a 

Divulgação 

Descrição da garantia detida como 

segurança e outras melhorias  crédito e seus efeitos 

financeiros no que respeita a quantia que melhor 

representa a exposição máxima 

texto 
Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.36 b Divulgação 

Descrição da garantia detida como 

segurança e outras melhorias  crédito 
texto 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35K 

b Divulgação 

Informações sobre garantia detida como 

segurança e outras melhorias  crédito para os ativos 

financeiros em valor recuperável do ativo a crédito 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35K 

c Divulgação 

Exposição máxima ao risco de crédito, 

instrumentos financeiros a que requisitos de valor 

recuperável do ativo em CPC 38 não são aplicadas 

X 

instante 

2018/01/01 eficaz CPC 40.36 a 

Divulgação 

Descrição da garantia detida como 

segurança e outras melhorias  crédito e seus efeitos 

financeiros no que respeita a quantia que melhor 

representa a exposição máxima, instrumentos 

texto 
2018/01/01 eficaz CPC 40.36 b 

Divulgação 
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financeiros a que requisitos de valor recuperável do 

ativo em CPC 38 não são aplicadas 

Divulgação de ativos financeiros [bloco de texto] 
bloco de 

texto 
CPC 40.7 Divulgação 

Divulgação de ativos financeiros [título]     

Divulgação de ativos financeiros [tabela] tabela CPC 40.7 Divulgação 

Classes de ativos financeiros [eixo] eixo CPC 40.6 Divulgação 

Ativos financeiros, classe 

[membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 40.6 Divulgação 

Ativos financeiros ao custo 

amortizado, classe [membro] 
membro CPC 40.B2 a Divulgação 

Hipoteca [membro] membro 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20B Exemplo , CPC 

40.IG40B Exemplo 

Empréstimos ao 

consumidor [Membro] 
membro 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20C Exemplo , CPC 

40.IG40B Exemplo 

O crédito a empresas 

[Membro] 
membro 

CPC 26.112 c prática comum , 

eficaz 2018/01/01 CPC 

40.IG20C Exemplo 

As contas a receber 

[Membro] 
membro 

CPC 26.112 c prática comum , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.35H 

b (iii) Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.35M b (iii) 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35N Exemplo 

Ativos financeiros ao valor 

justo, classe [membro] 
membro CPC 40.B2 a Divulgação 

Títulos para negociação 

[Membro] 
membro CPC 40.IG40B Exemplo 

Derivados [membro] membro 
IFRS 13.IE60 Exemplo , CPC 

40.IG40B Exemplo 

Contrato de opção 

[membro] 
membro CPC 26.112 c prática comum 

Contrato de futuros 

[membro] 
membro CPC 26.112 c prática comum 

Contrato de swap 

[membro] 
membro CPC 26.112 c prática comum 

Contrato a termo 

[membro] 
membro CPC 26.112 c prática comum 

Os investimentos de 

capital [Membro] 
membro CPC 40.IG40B Exemplo 

Os ativos financeiros fora 

âmbito da IFRS 7, classe [membro] 
membro CPC 40.B2 b Divulgação 

Categorias de ativos financeiros [eixo]  eixo CPC 40.8 Divulgação 

Os ativos financeiros, categoria 

[membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 40.8 Divulgação 

Ativos financeiros a valor 

justo por meio do resultado, categoria [membro] 
membro CPC 40.8 a Divulgação 

Ativos financeiros a valor 

justo por meio do resultado, designados no 

reconhecimento inicial ou subsequentemente, categoria 

[membro] 

membro CPC 40.8 a Divulgação 
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Ativos financeiros ao justo 

valor através de resultados, classificados como detidos 

para negociação, categoria [membro] 

membro 
Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.8 a Divulgação 

Ativos financeiros ao justo 

valor através de resultados, obrigatoriamente 

mensurados ao justo valor, categoria [membro] 

membro 
2018/01/01 eficaz CPC 40.8 a 

Divulgação 

Os ativos financeiros 

disponíveis para venda, categoria [membro] 
membro 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.8 d Divulgação 

Títulos mantidos até o 

vencimento, categoria [membro] 
membro 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.8 b Divulgação 

Os empréstimos e recebíveis, 

categoria [membro] 
membro 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.8 c Divulgação 

Ativos financeiros ao custo 

amortizado, categoria [membro] 
membro 

2018/01/01 eficaz CPC 40.8 f 

Divulgação 

Ativos financeiros a valor 

justo por meio do outro resultado abrangente, categoria 

[Membro] 

membro 
2018/01/01 eficaz CPC 40.8 h 

Divulgação 

Ativos financeiros mensurados 

ao justo valor através de outros resultados abrangentes, 

categoria [membro] 

membro 
2018/01/01 eficaz CPC 40.8 h 

Divulgação 

Os investimentos em 

instrumentos de capital designados ao justo valor 

através de outros resultados abrangentes [membro] 

membro 

2018/01/01 eficaz CPC 40.11A 

c Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.8 h 

Divulgação 

Divulgação de ativos financeiros [itens de 

linha] 

itens de 

linha 
  

Ativos financeiros 

X 

instante, 

débito 

CPC 40.25 Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.35H 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35I Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.35M 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35N Exemplo 

Os ativos financeiros ao valor justo, 

X 

instante, 

débito 

CPC 40.25 Divulgação 

Valor nocional 
X 

instante 
CPC 26.112 c prática comum 

Reconciliação das alterações na conta de 

provisão para perdas de crédito de ativos financeiros 

[título] 

    

Conta de provisão para perdas de 

crédito de ativos financeiros no início do período 

X 

instante, 

crédito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.16 Divulgação 

Mudanças na conta de provisão 

para perdas de crédito de ativos financeiros [título] 
    

Subsídio adicional reconhecido nos 

lucros ou prejuízos, conta de provisão para perdas de 

crédito de ativos financeiros 

X 

duração 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.16 prática comum 

Utilização, conta de provisão para 

perdas de crédito de ativos financeiros 

(X) 

duração, 

débito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.16 prática comum 

Reversão, conta de provisão para 

perdas de crédito de ativos financeiros 

(X) 

duração 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.16 prática comum 
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Aumento (redução) através de 

diferenças cambiais líquidas, conta de provisão para 

perdas de crédito de ativos financeiros 

X 

duração,  

crédito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.16 prática comum 

Aumento (redução) por meio de 

ajustes decorrentes da passagem do tempo, conta de 

provisão para perdas de crédito de ativos financeiros 

X 

duração,  

crédito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.16 prática comum 

Aumento (redução) através de 

outras alterações, conta de provisão para perdas de 

crédito de ativos financeiros 

X 

duração,  

crédito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.16 prática comum 

Aumento total (redução) da 

conta de provisão para perdas de crédito de ativos 

financeiros 

X 

duração,  

crédito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.16 Divulgação 

Conta de provisão para perdas de 

crédito de ativos financeiros no fim do período 

X 

instante, 

crédito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.16 Divulgação 

Perda por valor recuperável do ativo em 

ativos financeiros 

X 

duração, 

débito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.20 e Divulgação 

Informações sobre a qualidade  crédito 

de ativos financeiros nem devido nem depreciados 

últimos [bloco de texto] 

bloco de 

texto 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.36 c Divulgação 

Análise das exposições  crédito que 

utilizam o sistema de classificação  crédito externo 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.IG23 a Exemplo 

Descrição das agências de 

notação usado 
texto 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.IG24 b Exemplo 

Exposições  crédito são 

classificados 

X 

instante 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.IG24 c Exemplo 

Exposições  crédito cotados 
X 

instante 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.IG24 c Exemplo 

Descrição da relação entre as 

notações interna e externa 
texto 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.IG24 d Exemplo , data 

de validade 2018/01/01 CPC 

40.IG25 c Exemplo 

Análise das exposições  crédito que 

utilizam o sistema de classificação  crédito interno 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.IG23 a Exemplo 

Descrição do processo de 

notação  crédito interno 
texto 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.IG25 a Exemplo 

Descrição da relação entre as 

notações interna e externa 
texto 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.IG24 d Exemplo , data 

de validade 2018/01/01 CPC 

40.IG25 c Exemplo 

Descrição da natureza da 

contraparte 
texto 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.IG23 b Exemplo 

Descrição das informações 

históricas sobre os índices de inadimplência de 

contrapartes 

texto 
Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.IG23 c Exemplo 

Descrição de outras informações 

utilizadas na avaliação da qualidade do crédito 
texto 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.IG23 d Exemplo 

Os ativos financeiros anteriormente 

designado pelo justo valor através de resultados, mas já 

não assim designada, a aplicação inicial do CPC 38 

X 

instante, 

débito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.42I c 

Divulgação 

Os ativos financeiros anteriormente 

designado pelo justo valor através de resultados 

X 

instante, 

débito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.42I c 

Divulgação 
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reclassificados devido a exigências do CPC 38, a 

aplicação inicial do CPC 38 

Os ativos financeiros anteriormente 

designado pelo justo valor através de resultados 

reclassificados voluntariamente, a aplicação inicial do 

CPC 38 

X 

instante, 

débito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.42I c 

Divulgação 

Divulgação de notas  crédito externas [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.IG24 Exemplo 

Divulgação de notas  crédito externas [título]     

Divulgação de notas  crédito externas [tabela]  tabela 
Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.IG24 Exemplo 

Notas de crédito externas [eixo]  eixo 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20C Exemplo , data de 

validade 2018/01/01 CPC 

40.IG24 a Exemplo 

Total da entidade para as classes  

crédito externas [membro] 

membro 

[padrão] 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20C Exemplo , data de 

validade 2018/01/01 CPC 

40.IG24 a Exemplo 

Notas  crédito externas 

[Membro] 
membro 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20C Exemplo , data de 

validade 2018/01/01 CPC 

40.IG24 a Exemplo 

Classes de ativos financeiros [eixo]  eixo CPC 40.6 Divulgação 

Os ativos financeiros, classe 

[membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 40.6 Divulgação 

Ativos financeiros ao custo 

amortizado, classe [membro] 
membro CPC 40.B2 a Divulgação 

Hipoteca [membro] membro 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20B Exemplo , CPC 

40.IG40B Exemplo 

Empréstimos ao 

consumidor [Membro] 
membro 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20C Exemplo , CPC 

40.IG40B Exemplo 

O crédito a empresas 

[Membro] 
membro 

CPC 26.112 c prática comum , 

eficaz 2018/01/01 CPC 

40.IG20C Exemplo 

As contas a receber 

[Membro] 
membro 

CPC 26.112 c prática comum , 

eficaz2018/01/01  CPC 40.35H 

b (iii) Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.35M b (iii) 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35N Exemplo 

Ativos financeiros ao valor 

justo, classe [membro] 
membro CPC 40.B2 a Divulgação 

Títulos para negociação 

[Membro] 
membro CPC 40.IG40B Exemplo 

Derivados [membro] membro 
IFRS 13.IE60 Exemplo , CPC 

40.IG40B Exemplo 

Contrato de opção 

[membro] 
membro CPC 26.112 c prática comum 

Contrato de futuros 

[membro] 
membro CPC 26.112 c prática comum 

Contrato de swap 

[membro] 
membro CPC 26.112 c prática comum 
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Contrato a termo 

[membro] 
membro CPC 26.112 c prática comum 

Investimentos de capital 

[Membro] 
membro CPC 40.IG40B Exemplo 

Ativos financeiros fora âmbito 

da IFRS 7, classe [membro] 
membro CPC 40.B2 b Divulgação 

Divulgação de notas  crédito externas [itens 

de linha] 

itens de 

linha 
  

Exposição à crédito 
X 

instante 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.IG24 a Exemplo , data 

de validade 2018/01/01 CPC 

40.IG25 b Exemplo 

Divulgação de notas de crédito internas [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.IG25 Exemplo 

Divulgação de notas de crédito internas [título]     

Divulgação de notas de crédito internas 

[tabela] 
 tabela 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.IG25 Exemplo 

Notas de crédito internas [eixo]  eixo 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20C Exemplo , data de 

validade 2018/01/01 CPC 

40.IG25 b Exemplo 

Total da entidade para as classes  

crédito internas [membro] 

membro 

[padrão] 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20C Exemplo , data de 

validade 2018/01/01 CPC 

40.IG25 b Exemplo 

Notas de crédito internas 

[Membro] 
membro 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20C Exemplo , data de 

validade 2018/01/01 CPC 

40.IG25 b Exemplo 

Classes de ativos financeiros [eixo]  eixo CPC 40.6 Divulgação 

Ativos financeiros, classe 

[membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 40.6 Divulgação 

Ativos financeiros ao custo 

amortizado, classe [membro] 
membro CPC 40.B2 a Divulgação 

Hipoteca [membro] membro 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20B Exemplo , CPC 

40.IG40B Exemplo 

Empréstimos ao 

consumidor [Membro] 
membro 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20C Exemplo , CPC 

40.IG40B Exemplo 

O crédito a empresas 

[Membro] 
membro 

CPC 26.112 c prática comum , 

eficaz 2018/01/01 CPC 

40.IG20C Exemplo 

As contas a receber 

[Membro] 
membro 

CPC 26.112 c prática comum , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.35H 

b (iii) Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.35M b (iii) 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35N Exemplo 

Ativos financeiros ao valor 

justo, classe [membro] 
membro CPC 40.B2 a Divulgação 

Títulos para negociação 

[Membro] 
membro CPC 40.IG40B Exemplo 

Derivados [membro] membro 
IFRS 13.IE60 Exemplo , CPC 

40.IG40B Exemplo 
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Contrato de opção 

[membro] 
membro CPC 26.112 c prática comum 

Contrato de futuros 

[membro] 
membro CPC 26.112 c prática comum 

Contrato de swap 

[membro] 
membro CPC 26.112 c prática comum 

Contrato a termo 

[membro] 
membro CPC 26.112 c prática comum 

Os investimentos de 

capital [Membro] 
membro CPC 40.IG40B Exemplo 

Os ativos financeiros fora 

âmbito da IFRS 7, classe [membro] 
membro CPC 40.B2 b Divulgação 

Divulgação de notas  crédito internas [itens 

de linha] 

itens de 

linha 
  

Exposição  crédito 
X 

instante 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.IG24 a Exemplo , data 

de validade 2018/01/01 CPC 

40.IG25 b Exemplo 

Divulgação de passivos financeiros [bloco de texto] 
bloco de 

texto 
CPC 40.7 Divulgação 

Divulgação de passivos financeiros [título]     

Divulgação de passivos financeiros [tabela]  tabela CPC 40.7 Divulgação 

Classes de passivos financeiros [eixo]  eixo CPC 40.6 Divulgação 

Os passivos financeiros, classe 

[membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 40.6 Divulgação 

Passivos financeiros ao custo 

amortizado, classe [membro] 
membro CPC 40.B2 a Divulgação 

Passivos financeiros a valor 

justo, classe [membro] 
membro CPC 40.B2 a Divulgação 

Os passivos financeiros fora 

âmbito da IFRS 7, classe [membro] 
membro CPC 40.B2 b Divulgação 

Categorias de passivos financeiros [eixo]  eixo CPC 40.8 Divulgação 

Os passivos financeiros, categoria 

[membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 40.8 Divulgação 

Os passivos financeiros ao 

justo valor através de resultados, categoria [membro] 
membro CPC 40.8 e Divulgação 

Os passivos financeiros ao 

justo valor através de resultados, os designados no 

reconhecimento inicial ou subsequentemente, categoria 

[membro] 

membro CPC 40.8 e Divulgação 

Passivos financeiros a valor 

justo por meio do resultado que satisfaçam a definição 

de mantidos para negociação, a categoria [membro] 

membro CPC 40.8 e Divulgação 

Passivos financeiros ao custo 

amortizado, categoria [membro] 
membro 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.8 f Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.8 g 

Divulgação 

Divulgação de passivos financeiros [itens de 

linha] 

itens de 

linha 
  

Os passivos financeiros 

X 

instante, 

crédito 

CPC 40.25 Divulgação 

Passivos financeiros a valor justo 

X 

instante, 

crédito 

CPC 40.25 Divulgação 
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Os passivos financeiros anteriormente 

designado pelo justo valor através de resultados, mas já 

não assim designado, aplicação inicial do CPC 38 

X 

instante, 

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.42I c 

Divulgação 

Os passivos financeiros anteriormente 

designado pelo justo valor através de resultados 

reclassificados devido a exigências do CPC 38, a 

aplicação inicial do CPC 38 

X 

instante, 

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.42I c 

Divulgação 

Os passivos financeiros anteriormente 

designado pelo justo valor através de resultados 

reclassificados voluntariamente, a aplicação inicial do 

CPC 38 

X 

instante, 

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.42I c 

Divulgação 

Designada empréstimos ou recebíveis ao valor justo 

por meio do resultado [título] 
    

A exposição máxima ao risco de crédito de 

empréstimos ou recebíveis 

X 

instante 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.9 a Divulgação 

Montante em que os empréstimos ou recebíveis 

relacionados com derivados  crédito ou instrumentos 

similares permitem mitigar a exposição máxima ao 

risco de crédito 

X 

instante 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.9 b Divulgação 

Aumento (diminuição) no justo valor dos 

empréstimos ou recebíveis, atribuíveis a mudanças no 

risco de crédito dos ativos financeiros 

X 

duração, 

débito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.9 c Divulgação 

Aumento acumulado (diminuição) no justo 

valor do empréstimo ou a receber, atribuível a 

alterações no risco de crédito dos ativos financeiros 

X 

instante, 

débito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.9 c Divulgação 

Aumento (diminuição) no justo valor dos 

empréstimos ou recebíveis relacionados com derivados  

crédito ou instrumentos similares 

X 

duração 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.9 d Divulgação 

Aumento acumulado (diminuição) no justo 

valor dos empréstimos ou recebíveis relacionados 

derivados  crédito ou instrumentos similares 

X 

instante 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.9 d Divulgação 

Os ativos financeiros designados como 

mensurados ao justo valor através de resultados [título] 
    

A exposição máxima ao risco de crédito dos 

ativos financeiros designados como mensurados ao 

justo valor através de resultados 

X 

instante 

2018/01/01 eficaz CPC 40.9 a 

Divulgação 

Valor pelo qual os ativos financeiros designados 

como mensurados ao justo valor através de resultados 

relacionados com derivados  crédito ou instrumentos 

similares permitem mitigar a exposição máxima ao 

risco de crédito 

X 

instante 

2018/01/01 eficaz CPC 40.9 b 

Divulgação 

Aumento (diminuição) de valor justo dos ativos 

financeiros designados como mensurados ao justo valor 

através de resultados, atribuível a alterações no risco de 

crédito dos ativos financeiros 

X 

duração, 

débito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.9 c 

Divulgação 

Aumento (diminuição) no justo valor dos ativos 

financeiros designados acumulada como mensurados ao 

justo valor através de resultados, atribuível a alterações 

no risco de crédito dos ativos financeiros 

X 

instante, 

débito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.9 c 

Divulgação 

Aumento (diminuição) de valor justo dos ativos 

financeiros designados como mensurados ao justo valor 

através de resultados relacionados com derivados  

crédito ou instrumentos similares 

X 

duração 

2018/01/01 eficaz CPC 40.9 d 

Divulgação 

Aumento (diminuição) no justo valor dos ativos 

financeiros designados acumulada como mensurados ao 

X 

instante 

2018/01/01 eficaz CPC 40.9 d 

Divulgação 
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justo valor através de resultados relacionados com 

derivados  crédito ou instrumentos similares 

Passivos financeiros designados ao justo valor 

através de resultados [título] 
    

Aumento (diminuição) no justo valor do passivo 

financeiro atribuível a mudanças no risco de crédito do 

passivo 

X 

duração,  

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.10A 

um Disclosure , data de 

validade 2018/01/01 CPC 40.10 

a Divulgação 

Aumento acumulado (diminuição) no justo 

valor do passivo financeiro atribuível a mudanças no 

risco de crédito do passivo 

X 

instante, 

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.10A 

um Disclosure , uma CPC 40.10 

Divulgação 

Diferença entre a quantia escriturada de um 

passivo financeiro e quantidade contratualmente 

obrigada a pagar no vencimento ao detentor da 

obrigação 

X 

instante 

2018/01/01 eficaz CPC 40.10A 

b Divulgação , CPC 40.10 b 

Divulgação 

Transferências de ganho acumulado (prejuízo) 

no capital próprio quando as alterações no risco de 

crédito do passivo são apresentados em outros 

resultados abrangentes 

X 

duração 

2018/01/01 eficaz CPC 40.10 c 

Divulgação 

Descrição das razões para as transferências de 

ganho acumulado (prejuízo) no capital próprio quando 

as alterações no risco de crédito do passivo são 

apresentados em outros resultados abrangentes 

texto 
2018/01/01 eficaz CPC 40.10 c 

Divulgação 

Valor apresentado em outros resultados 

abrangentes realizado na baixa do passivo financeiro 

X 

duração 

2018/01/01 eficaz CPC 40.10 d 

Divulgação 

Descrição dos métodos para determinar 

quantidade de mudanças no valor justo dos ativos e 

passivos financeiros atribuíveis a mudanças no risco de 

crédito 

texto CPC 40.11 a Divulgação 

Descrição dos motivos e factores relevantes por 

que quantidade de mudanças no valor justo dos ativos e 

passivos financeiros atribuíveis a mudanças no risco de 

crédito não são representados fielmente 

texto CPC 40.11 b Divulgação 

Descrição da metodologia ou metodologias 

usadas para determinar se apresentando efeitos das 

mudanças no risco de crédito do passivo em outros 

resultados abrangentes iria criar ou ampliar 

descasamento contábil no resultado 

texto 
2018/01/01 eficaz CPC 40.11 c 

Divulgação 

Descrição dos investimentos em instrumentos 

patrimoniais designados pelo valor justo por meio do 

resultado abrangente 

texto 
2018/01/01 eficaz CPC 40.11A 

a Divulgação 

Descrição da razão para usar apresentação 

alternativa 
texto 

2018/01/01 eficaz CPC 40.11A 

b Divulgação 

Divulgação do valor justo dos investimentos em 

instrumentos patrimoniais designados pelo valor justo 

por meio do resultado abrangente [bloco de texto] 

bloco de 

texto 

2018/01/01 eficaz CPC 40.11A 

c Divulgação 

Divulgação do valor justo dos investimentos em 

instrumentos patrimoniais designados pelo valor justo 

por meio do resultado abrangente [título] 

    

Divulgação do valor justo dos investimentos em 

instrumentos patrimoniais designados pelo valor justo 

por meio do resultado abrangente [tabela] 

 tabela 
2018/01/01 eficaz CPC 40.11A 

c Divulgação 

Os investimentos em instrumentos de capital 

designados ao justo valor através de outros resultados 

abrangentes [eixo] 

 eixo 
2018/01/01 eficaz CPC 40.11A 

c Divulgação 
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Os investimentos em instrumentos de capital 

designados ao justo valor através de outros resultados 

abrangentes [membro] 

membro 

[padrão] 

2018/01/01 eficaz CPC 40.11A 

c Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.8 h 

Divulgação 

Divulgação do valor justo dos investimentos em 

instrumentos patrimoniais designados pelo valor justo 

por meio do resultado abrangente [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Os investimentos em instrumentos de capital 

designados ao justo valor através de outros resultados 

abrangentes 

X 

instante, 

débito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.11A 

c Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.8 h 

Divulgação 

Dividendos reconhecidos para os investimentos 

em instrumentos de capital designadas ao justo valor 

através de outros resultados abrangentes, realizada no 

final do período de reporte 

X 

duração,  

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.11A 

d Divulgação 

Dividendos reconhecidos para os investimentos 

em instrumentos de capital designadas ao justo valor 

através de outros resultados abrangentes, 

desreconhecido durante o período de 

X 

duração,  

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.11A 

d Divulgação 

Explicação de transferência de ganho ou perda 

acumulado no patrimônio líquido dos investimentos em 

instrumentos de capital designados ao justo valor 

através de outros resultados abrangentes 

texto 
2018/01/01 eficaz CPC 40.11A 

e Divulgação 

Descrição da razão de escoamento dos 

investimentos em instrumentos patrimoniais designados 

ao justo valor através de outros resultados abrangentes 

texto 
2018/01/01 eficaz CPC 40.11B 

a Divulgação 

Justo valor de investimentos em instrumentos 

patrimoniais designados pelo valor justo por meio do 

resultado abrangente na data do desreconhecimento 

X 

instante, 

débito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.11B 

b Divulgação 

Ganho acumulado (perda) na alienação de 

investimentos em instrumentos patrimoniais designados 

ao justo valor através de outros resultados abrangentes 

X 

duração,  

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.11B 

c Divulgação 

Reclassificação de ativos financeiros ao justo valor 

através de resultados 

X 

duração,  

crédito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.12 Divulgação , data de 

validade 2018/01/01 CPC 

40.12A a Divulgação 

Reclassificação para ativos financeiros ao justo valor 

através de resultados 

X 

duração, 

débito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.12 Divulgação 

Reclassificação de ativos financeiros disponíveis 

para venda 

X 

duração,  

crédito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.12 Divulgação , data de 

validade 2018/01/01 CPC 

40.12A a Divulgação 

Reclassificação para ativos financeiros disponíveis 

para venda 

X 

duração, 

débito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.12 Divulgação 

Reclassificação de investimentos detidos até à 

maturidade 

X 

duração,  

crédito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.12 Divulgação 

Reclassificação em investimentos detidos até à 

maturidade 

X 

duração, 

débito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.12 Divulgação 

Reclassificação de empréstimos e recebíveis 

X 

duração,  

crédito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.12 Divulgação 
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Reclassificação em empréstimos e recebíveis 

X 

duração, 

débito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.12 Divulgação 

Os ativos financeiros reclassificados fora de ativos 

financeiros ao justo valor através de resultados, a 

quantia escriturada 

X 

instante, 

débito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.12A b Divulgação 

Os ativos financeiros reclassificados de ativos 

financeiros pelo valor justo por meio do resultado, a 

valor justo 

X 

instante, 

débito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.12A b Divulgação 

Os ativos financeiros reclassificados fora de ativos 

financeiros disponíveis para venda, a quantia 

escriturada 

X 

instante, 

débito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.12A b Divulgação 

Os ativos financeiros reclassificados fora de ativos 

financeiros disponíveis para venda, ao valor justo 

X 

instante, 

débito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.12A b Divulgação 

Explicação dos fatos e circunstâncias que indiquem 

situação rara de reclassificação de ativos financeiros ao 

justo valor através de resultados 

texto 
Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.12A c Divulgação 

Ganhos de valor justo (perdas) em ativos financeiros 

reclassificados fora de ativos financeiros ao justo valor 

através dos lucros ou prejuízos reconhecidos nos lucros 

ou prejuízos 

X 

duração,  

crédito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.12A d Divulgação 

Ganhos de valor justo (perdas) em ativos financeiros 

reclassificados fora de ativos financeiros disponíveis 

para venda reconhecidos em outros resultados 

abrangentes 

X 

duração,  

crédito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.12A d Divulgação 

Ganhos de valor justo (perdas) em ativos financeiros 

reclassificados fora de ativos financeiros ao justo valor 

através de resultados que não sejam reconhecidos nos 

lucros ou prejuízos 

X 

duração,  

crédito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.12A e Divulgação 

Ganhos de valor justo (perdas) em ativos financeiros 

reclassificados fora de ativos financeiros disponíveis 

para venda não são reconhecidas em outros resultados 

abrangentes 

X 

duração,  

crédito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.12A e Divulgação 

Ganhos (perdas) em ativos financeiros reclassificados 

fora de ativos financeiros ao justo valor através dos 

lucros ou prejuízos reconhecidos nos lucros ou 

prejuízos 

X 

duração,  

crédito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.12A e Divulgação 

Ganhos (perdas) em ativos financeiros reclassificados 

fora de ativos financeiros disponíveis para venda 

reconhecidas nos lucros ou prejuízos 

X 

duração,  

crédito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.12A e Divulgação 

O rendimento de ativos financeiros reclassificados de 

ativos financeiros pelo valor justo por meio do 

resultado reconhecido nos lucros ou prejuízos 

X 

duração,  

crédito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.12A e Divulgação 

O rendimento de ativos financeiros reclassificados fora 

de ativos financeiros disponíveis para venda 

reconhecidas nos lucros ou prejuízos 

X 

duração,  

crédito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.12A e Divulgação 

As despesas com ativos financeiros reclassificados a 

partir dos ativos financeiros ao justo valor através de 

resultados reconhecidos nos lucros ou prejuízos 

X 

duração, 

débito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.12A e Divulgação 

As despesas com ativos financeiros reclassificados fora 

de ativos financeiros disponíveis para venda 

reconhecidas nos lucros ou prejuízos 

X 

duração, 

débito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.12A e Divulgação 

Taxa de juros efetiva de ativos financeiros 

reclassificados de ativos financeiros ao valor justo por 

meio do resultado 

X.XX 

instante 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.12A f Divulgação 
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Fluxos de caixa estimados de ativos financeiros 

reclassificados de ativos financeiros pelo valor justo 

por meio do resultado 

X 

duração, 

débito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.12A f Divulgação 

Taxa de juros efetiva de ativos financeiros 

reclassificados fora de ativos financeiros disponíveis 

para venda 

X.XX 

instante 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.12A f Divulgação 

Fluxos de caixa estimados ativos financeiros 

reclassificados fora de ativos financeiros disponíveis 

para venda 

X 

duração, 

débito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.12A f Divulgação 

Divulgação de transferência de ativos financeiros 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 

Divulgação eficaz 2018/01/01 

CPC 40.12B 

Divulgação de transferência de ativos 

financeiros [título] 
    

Divulgação de transferência de ativos 

financeiros [tabela] 
 tabela 

Divulgação eficaz 2018/01/01 

CPC 40.12B 

Eventos de transferência de ativos 

financeiros [eixo] 
 eixo 

Divulgação eficaz 2018/01/01 

CPC 40.12B 

Eventos de transferência de ativos 

financeiros [membro] 

membro 

[padrão] 

Divulgação eficaz 2018/01/01 

CPC 40.12B 

Divulgação de reclassificação de ativos 

financeiros [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Data de transferência de ativos 

financeiros devido à mudança de modelo de negócios 

yyyy-

mm-dd 

aaaa-

mm-dd 

2018/01/01 eficaz CPC 40.12B 

a Divulgação 

Explicação de mudança no modelo de 

negócios de gestão de ativos financeiros 
texto 

2018/01/01 eficaz CPC 40.12B 

b Divulgação 

Descrição do efeito da alteração do 

modelo de negócios de gestão de ativos financeiros nas 

demonstrações financeiras 

texto 
2018/01/01 eficaz CPC 40.12B 

b Divulgação 

Reclassificação de ativos financeiros 

fora do mensurados pelo custo amortizado em 

mensurados ao justo valor através de resultados 

X 

duração 

2018/01/01 eficaz CPC 40.12B 

c Divulgação 

Reclassificação de ativos financeiros 

fora do mensurados ao justo valor através de resultados 

em mensurados pelo custo amortizado 

X 

duração 

2018/01/01 eficaz CPC 40.12B 

c Divulgação 

Reclassificação de ativos financeiros 

fora do mensurados pelo custo amortizado em 

mensurados ao justo valor através de outros resultados 

abrangentes 

X 

duração 

2018/01/01 eficaz CPC 40.12B 

c Divulgação 

Reclassificação de ativos financeiros 

fora do mensurados ao justo valor através de outros 

resultados abrangentes para mensurados pelo custo 

amortizado 

X 

duração 

2018/01/01 eficaz CPC 40.12B 

c Divulgação 

Reclassificação de ativos financeiros 

fora do mensurados ao justo valor através de outros 

resultados abrangentes para mensurados ao justo valor 

através de resultados 

X 

duração 

2018/01/01 eficaz CPC 40.12B 

c Divulgação 

Reclassificação de ativos financeiros 

fora do mensurados ao justo valor através de resultados 

em mensurados ao justo valor através de outros 

resultados abrangentes 

X 

duração 

2018/01/01 eficaz CPC 40.12B 

c Divulgação 

Taxa de juro efectiva determinada na data de 

reclassificação para ativos transferidos para fora do seu 

justo valor através de resultados ou perda categoria em 

X.XX 

instante 

2018/01/01 eficaz CPC 40.12C 

a Divulgação 
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custo amortizado ou valor justo por meio de outra 

categoria resultados abrangentes 

A receita de juros reconhecida para ativos 

reclassificados fora de justo valor através dos lucros ou 

perda categoria em custo amortizado ou valor justo por 

meio de outra categoria resultados abrangentes 

X 

duração,  

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.12C 

b Divulgação 

Valor justo dos ativos financeiros reclassificados fora 

de justo valor através dos lucros ou perda categoria em 

custo amortizado ou valor justo por meio de outra 

categoria resultados abrangentes 

X 

instante, 

débito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.12D 

a Divulgação 

Justo valor ganho (perda) que teria sido reconhecido 

nos lucros ou prejuízos se os ativos financeiros não 

tivesse sido reclassificado 

X 

duração,  

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.12D 

b Divulgação 

Valor justo dos ativos financeiros reclassificados fora 

de justo valor através de outra categoria resultado 

abrangente na categoria custo amortizado 

X 

instante, 

débito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.12D 

a Divulgação 

Ganho de valor justo (perda), que teria sido 

reconhecido em outro rendimento integral se os ativos 

financeiros não tivesse sido reclassificado 

X 

duração,  

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.12D 

b Divulgação 

Divulgação de compensação de ativos e passivos 

financeiros [bloco de texto] 

bloco de 

texto 

CPC 40 - Compensação ativos e 

passivos financeiros Divulgação 

Divulgação de compensação de ativos 

financeiros [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 40.13C Divulgação 

Divulgação de compensação de ativos 

financeiros [título] 
    

Divulgação de compensação de ativos 

financeiros [tabela] 
 tabela CPC 40.13C Divulgação 

Tipos de ativos financeiros [eixo]  eixo 
CPC 40.B51 Divulgação , CPC 

40.B52 Divulgação 

Os ativos financeiros, tipo 

[membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 40.B51 Divulgação , CPC 

40.B52 Divulgação 

Contrapartes [eixo]  eixo CPC 40.B52 Divulgação 

Contrapartes [membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 40.B52 Divulgação 

Contrapartes 

individualmente insignificantes [Membro] 
membro CPC 40.B52 Divulgação 

Divulgação de compensação de ativos 

financeiros [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Ativos financeiros líquidos sujeitos 

a compensação, acordos principais de compensação 

executória ou acordos semelhantes [título] 

    

Ativos financeiros líquidos 

sujeitos a compensação, acordos principais de 

compensação executórias ou acordos semelhantes em 

demonstração da posição financeira [título] 

    

Ativos financeiros brutos 

sujeitos a compensação, acordos principais de 

compensação executória ou acordos semelhantes 

X 

instante, 

débito 

CPC 40.13C a Divulgação 

Passivos financeiros 

brutos deduzidos os ativos financeiros sujeitos a 

compensação, acordos principais de compensação 

executória ou acordos semelhantes 

(X) 

instante, 

crédito 

CPC 40.13C b Divulgação 

Ativos financeiros 

líquidos sujeitos a compensação, acordos principais de 

X 

instante, 

débito 

CPC 40.13C c Divulgação 
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compensação executórias ou acordos semelhantes em 

demonstração da posição financeira 

Valores sujeitos a acordo 

principal de compensação aplicável ou acordo similar 

não imputadas ativos financeiros [título] 

    

Instrumentos financeiros 

sujeitos a acordo principal de compensação aplicável 

ou acordo similar não imputadas ativos financeiros 

(X) 

instante, 

crédito 

CPC 40.IG40D Exemplo 

Garantia recebida em 

dinheiro sujeito a acordo principal de compensação 

aplicável ou acordo similar não imputadas ativos 

financeiros 

(X) 

instante, 

crédito 

CPC 40.IG40D Exemplo 

Total de valores sujeitos a 

acordo principal de compensação aplicável ou acordo 

similar não imputadas ativos financeiros 

(X) 

instante, 

crédito 

CPC 40.13C d Divulgação 

Ativos financeiros líquidos 

sujeitos a compensação, acordos principais de 

compensação executória ou acordos semelhantes 

X 

instante, 

débito 

CPC 40.13C e Divulgação 

Descrição dos direitos de compensação 

associados a ativos financeiros sujeitos a acordo 

principal de compensação aplicável ou acordo 

semelhante 

texto CPC 40.13E Divulgação 

Descrição das diferenças de mensuração de 

ativos financeiros sujeitos a compensação, acordos 

principais de compensação executória ou acordos 

semelhantes 

texto CPC 40.B42 Divulgação 

Divulgação de conciliação dos ativos 

financeiros sujeitos a compensação, acordos principais 

de compensação executórias ou acordos semelhantes 

aos itens de linha individuais na demonstração da 

posição financeira [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 40.B46 Divulgação 

Divulgação de compensação dos passivos 

financeiros [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 40.13C Divulgação 

Divulgação de compensação dos passivos 

financeiros [título] 
    

Divulgação de compensação dos 

passivos financeiros [tabela] 
 tabela CPC 40.13C Divulgação 

Tipos de passivos financeiros [eixo]  eixo 
CPC 40.B51 Divulgação , CPC 

40.B52 Divulgação 

Os passivos financeiros, tipo 

[membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 40.B51 Divulgação , CPC 

40.B52 Divulgação 

Contrapartes [eixo]  eixo CPC 40.B52 Divulgação 

Contrapartes [membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 40.B52 Divulgação 

Contrapartes 

individualmente insignificantes [Membro] 
membro CPC 40.B52 Divulgação 

Divulgação de compensação dos 

passivos financeiros [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Passivos financeiros líquidos 

sujeitos a compensação, acordos principais de 

compensação executória ou acordos semelhantes 

[título] 

    

Passivos financeiros líquidos 

sujeitos a compensação, acordos principais de 
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compensação executórias ou acordos semelhantes em 

demonstração da posição financeira [título] 

Passivos financeiros 

brutos sujeitos a compensação, acordos principais de 

compensação executória ou acordos semelhantes 

X 

instante, 

crédito 

CPC 40.13C a Divulgação 

Ativos financeiros brutos 

imputadas passivos financeiros sujeitos a compensação, 

acordos principais de compensação executória ou 

acordos semelhantes 

(X) 

instante, 

débito 

CPC 40.13C b Divulgação 

Passivos financeiros 

líquidos sujeitos a compensação, acordos principais de 

compensação executórias ou acordos semelhantes em 

demonstração da posição financeira 

X 

instante, 

crédito 

CPC 40.13C c Divulgação 

Valores sujeitos a acordo 

principal de compensação aplicável ou acordo similar 

não imputadas responsabilidades financeiras [título] 

    

Instrumentos financeiros 

sujeitos a acordo principal de compensação aplicável 

ou acordo similar não imputadas responsabilidades 

financeiras 

(X) 

instante, 

débito 

CPC 40.IG40D Exemplo 

Garantias em dinheiro 

recebidas sujeitas a acordo principal de compensação 

aplicável ou acordo similar não imputadas 

responsabilidades financeiras 

(X) 

instante, 

débito 

CPC 40.IG40D Exemplo 

Total de valores sujeitos a 

acordo principal de compensação aplicável ou acordo 

similar não imputadas responsabilidades financeiras 

(X) 

instante, 

débito 

CPC 40.13C d Divulgação 

Passivos financeiros líquidos 

sujeitos a compensação, acordos principais de 

compensação executória ou acordos semelhantes 

X 

instante, 

crédito 

CPC 40.13C e Divulgação 

Descrição dos direitos de compensação 

associados com passivos financeiros sujeitos a acordo 

principal de compensação aplicável ou acordo 

semelhante 

texto CPC 40.13E Divulgação 

Descrição das diferenças de medição para 

passivos financeiros sujeitos a compensação, acordos 

principais de compensação executória ou acordos 

semelhantes 

texto CPC 40.B42 Divulgação 

Divulgação de conciliação dos passivos 

financeiros sujeitos a compensação, acordos principais 

de compensação executórias ou acordos semelhantes 

aos itens de linha individuais na demonstração da 

posição financeira [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 40.B46 Divulgação 

Os ativos financeiros dados como garantia de 

passivos ou passivos contingentes 

X 

instante, 

débito 

CPC 40.14 a Divulgação 

Descrição dos termos e condições de ativos 

financeiros dados como garantia de passivos ou 

passivos contingentes 

texto CPC 40.14 b Divulgação 

Garantias detidas permissão para ser vendido ou 

repenhorada na ausência de inadimplência pelo 

proprietário da garantia, pelo valor justo 

X 

instante, 

débito 

CPC 40.15 a Divulgação 

Colateral vendido ou repenhorada na ausência de 

inadimplência pelo proprietário da garantia, pelo valor 

justo 

X 

instante, 

débito 

CPC 40.15 b Divulgação 
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Explicação de se entidade tem obrigação de devolver 

a garantia vendida ou repenhorada na ausência de 

inadimplência pelo proprietário da garantia 

texto CPC 40.15 b Divulgação 

Descrição dos termos e condições associados ao uso 

da entidade da caução que pode ser vendido ou 

repenhorada na ausência de inadimplência pelo 

proprietário da garantia 

texto CPC 40.15 c Divulgação 

Descrição dos instrumentos financeiros compostos 

com múltiplos derivados embutidos 
texto CPC 40.17 Divulgação 

Descrição de detalhes de inadimplência durante o 

período de do capital, juros, fundo de garantia, prazos 

de resgate ou de empréstimos a pagar 

texto CPC 40.18 a Divulgação 

Os empréstimos a pagar em cumprimento 

X 

instante, 

crédito 

CPC 40.18 b Divulgação 

Explicação de se incumprimento foi sanado ou os 

termos dos empréstimos a pagar renegociados antes de 

demonstrações financeiras foram autorizadas para 

emissão 

texto CPC 40.18 c Divulgação 

Descrição dos pormenores relativos a infrações que 

permitiram credor para exigir o reembolso acelerado 

durante período do capital, juros, fundo de amortização 

ou resgate termos de empréstimos a pagar 

texto CPC 40.19 Divulgação 

Empréstimos a pagar em cumprimento que 

permitiram credor para exigir o reembolso acelerado 

X 

instante, 

crédito 

CPC 40.19 Divulgação 

Explicação de se brechas que permitiram credor para 

exigir o reembolso acelerado foram corrigidos ou 

termos de empréstimos a pagar renegociados antes de 

demonstrações financeiras foram autorizadas para 

emissão 

texto CPC 40.19 Divulgação 

Rendimento, despesa, ganhos ou perdas de 

instrumentos financeiros [título] 
    

Os ganhos (perdas) com instrumentos 

financeiros [título] 
    

Ganhos (perdas) em ativos financeiros ao justo 

valor através de resultados, os designados no 

reconhecimento inicial ou subsequentemente 

X 

duração,  

crédito 

CPC 40.20 a (i) Divulgação 

Ganhos (perdas) em ativos financeiros ao justo 

valor através de resultados, os classificados como 

detidos para negociação 

X 

duração,  

crédito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.20 a (i) Divulgação 

Ganhos (perdas) em ativos financeiros ao justo 

valor através de resultados, obrigatoriamente 

mensurados ao justo valor 

X 

duração,  

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.20 a 

(i) Divulgação 

Total de ganhos (perdas) com ativos 

financeiros ao justo valor através de resultados 

X 

duração,  

crédito 

CPC 40.20 a (i) Divulgação 

Ganhos (perdas) sobre os passivos 

financeiros ao justo valor através de resultados, 

designados no reconhecimento inicial ou 

subsequentemente 

X 

duração,  

crédito 

CPC 40.20 a (i) Divulgação 

Ganhos (perdas) reconhecidos em outros 

resultados abrangentes sobre passivos financeiros ao 

justo valor através de resultados, os designados no 

reconhecimento inicial ou subsequentemente 

X 

duração,  

crédito 

CPC 40.20 a (i) Divulgação 
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Ganhos (perdas) reconhecidos em lucros 

ou perdas em passivos financeiros ao justo valor através 

de resultados, os designados no reconhecimento inicial 

ou subsequentemente 

X 

duração,  

crédito 

CPC 40.20 a (i) Divulgação 

Os ganhos (perdas) com passivos financeiros 

ao justo valor através de resultados, os classificados 

como detidos para negociação 

X 

duração,  

crédito 

CPC 40.20 a (i) Divulgação 

Total de ganhos (perdas) sobre os passivos 

financeiros ao justo valor através de resultados 

X 

duração,  

crédito 

CPC 40.20 a (i) Divulgação 

Os ganhos (perdas) com investimentos 

detidos até à maturidade 

X 

duração,  

crédito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.20 a (iii) Divulgação 

Ganhos (perdas) em empréstimos e recebíveis 

X 

duração,  

crédito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.20 a (iv) Divulgação 

Ganhos (perdas) em ativos financeiros 

disponíveis para venda 

X 

duração,  

crédito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.20 a (ii) Divulgação 

Ganhos (perdas) com a remensuração de 

ativos financeiros disponíveis para venda, antes de 

impostos 

X 

duração,  

crédito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 26.91 b Divulgação , data 

de validade 2018/01/01 CPC 

40.20 a (ii) Divulgação 

Os ajustamentos de reclassificação em 

ativos financeiros disponíveis para venda, antes de 

impostos 

X 

duração, 

débito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 26.92 Divulgação , data de 

validade 2018/01/01 CPC 40.20 

a (ii) Divulgação 

Os ganhos (perdas) com passivos financeiros 

ao custo amortizado 

X 

duração,  

crédito 

CPC 40.20 a (v) Divulgação 

Os ganhos (perdas) com ativos financeiros ao 

custo amortizado 

X 

duração,  

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.20 

um (vi) Divulgação 

Outros resultados abrangentes, antes de 

impostos, ganhos (perdas) de investimentos em 

instrumentos de capital 

X 

duração,  

crédito 

Eficaz 2018/01/01 CPC 26.7 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 26.91 b Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.20 

um (vii) Divulgação 

Outros resultados abrangentes, antes de 

impostos, os ativos financeiros mensurados ao justo 

valor através de outros resultados abrangentes 

X 

duração,  

crédito 

Eficaz 2018/01/01 CPC 26.7 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 26.91 b Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.20 a 

(viii) Divulgação 

Os ganhos (perdas) com ativos financeiros 

mensurados ao justo valor através de outros resultados 

abrangentes, antes de impostos 

X 

duração,  

crédito 

Eficaz 2018/01/01 CPC 26.91 b 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.20 a (viii) Divulgação 

Os ajustamentos de reclassificação de ativos 

financeiros mensurados ao justo valor através de outros 

resultados abrangentes, antes de impostos 

X 

duração, 

débito 

Eficaz 2018/01/01 CPC 26.92 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.20 a (viii) Divulgação 

A receita de juros e despesas de juros para os 

ativos ou passivos financeiros não ao justo valor através 

de resultados [título] 

    

A receita de juros de ativos financeiros não 

ao justo valor através de resultados 

X 

duração,  

crédito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.20 b Divulgação 
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A despesa de juros para passivos financeiros 

não ao justo valor através de resultados 

X 

duração, 

débito 

CPC 40.20 b Divulgação 

A receita de juros de ativos financeiros 

mensurados pelo custo amortizado 

X 

duração,  

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.20 b 

Divulgação 

A receita de juros de ativos financeiros 

mensurados ao justo valor através de outros resultados 

abrangentes 

X 

duração,  

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.20 b 

Divulgação 

Taxa de receitas e despesas [título]     

Taxa de renda (despesa) de resultados de 

ativos financeiros ou passivos financeiros não ao justo 

valor através de resultados 

X 

duração,  

crédito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.20 c (i) Divulgação 

Taxa de renda (despesa) decorrente de 

confiança e atividades fiduciárias 

X 

duração,  

crédito 

CPC 40.20 c (ii) Divulgação 

Taxa de renda decorrente de ativos 

financeiros não ao justo valor através de resultados 

X 

duração,  

crédito 

Eficazes 2018/01/01 CPC 40.20 

c (i) Divulgação 

Taxa de despesa decorrente de passivos 

financeiros não ao justo valor através de resultados 

X 

duração, 

débito 

Eficazes 2018/01/01 CPC 40.20 

c (i) Divulgação 

A receita de juros sobre ativos financeiros em 

valor recuperável do ativo acumulada [título] 
    

A receita de juros sobre ativos financeiros em 

valor recuperável do ativo acumulada 

X 

duração,  

crédito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.20 d Divulgação 

Ganho (perda) decorrente de baixa de ativos 

financeiros mensurados pelo custo amortizado [título] 
    

Os ganhos resultantes da baixa de ativos 

financeiros mensurados pelo custo amortizado 

X 

duração,  

crédito 

Divulgação eficaz 2018/01/01 

CPC 40.20A 

As perdas resultantes da baixa de ativos 

financeiros mensurados pelo custo amortizado 

(X) 

duração, 

débito 

Divulgação eficaz 2018/01/01 

CPC 40.20A 

Ganho líquido (perda) decorrente de baixa de 

ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado 

X 

duração,  

crédito 

CPC 26.82 aa Divulgação 

Descrição da razão para baixa de ativos 

financeiros mensurados pelo custo amortizado 
texto 

Divulgação eficaz 2018/01/01 

CPC 40.20A 

Divulgação de contabilização de hedge [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.22 Divulgação 

Divulgação de informações detalhadas sobre 

hedges [bloco de texto] 

bloco de 

texto 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.22 Divulgação 

Divulgação de informações detalhadas sobre 

hedges [título] 
    

Divulgação de informações detalhadas 

sobre hedges [tabela] 
 tabela 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.22 Divulgação 

Tipos de coberturas [eixo]  eixo 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.22 Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.24A 

Divulgação , 2018/01/01 eficaz 

CPC 40.24B Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.24C 

Divulgação 
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Hedges [membro] 
membro 

[padrão] 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.22 Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.24A 

Divulgação , 2018/01/01 eficaz 

CPC 40.24B Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.24C 

Divulgação 

Hedges de valor justo 

[Membro] 
membro 

CPC 38.86 a divulgação , 

efectiva 2018/01/01 CPC 

40.24A Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.24B 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.24C Divulgação 

Hedges de fluxo de caixa 

[Membro] 
membro 

CPC 38.86 b Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.24A 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.24B Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.24C 

Divulgação 

Hedges de investimento 

líquido em operações no exterior [membro] 
membro 

CPC 38.86 c Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.24A 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.24B Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.24C 

Divulgação 

Divulgação de informações detalhadas 

sobre hedges [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Descrição do tipo de cobertura texto 
Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.22 a Divulgação 

Descrição dos instrumentos 

financeiros designados como instrumentos de cobertura 
texto 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.22 b Divulgação 

Instrumentos financeiros 

designados como instrumentos de cobertura, pelo valor 

justo 

X 

instante 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.22 b Divulgação 

Descrição da natureza dos riscos a 

serem cobertos 
texto 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.22 c Divulgação 

Descrição dos períodos em que os fluxos de 

caixa esperados para ocorrer 
texto 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.23 a Divulgação 

Descrição dos períodos em que os fluxos de 

caixa afetar os resultados 
texto 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.23 a Divulgação 

Descrição das transações previstas para as quais 

a contabilização de hedge haviam sido usados em 

período anterior, mas que já não são esperados para 

ocorrer 

texto 

2018/01/01 eficaz CPC 40.23F 

Divulgação , data de validade 

2018/01/01 CPC 40.23 b 

Divulgação 

Ganhos (perdas) com instrumento de cobertura, 

cobertura de justo valor 

X 

duração,  

crédito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.24 a (i) Divulgação 

Ganhos (perdas) com item coberto atribuível ao 

risco coberto, cobertura de justo valor 

X 

duração,  

crédito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.24 a (ii) Divulgação 

Os ganhos (perdas) com inefetividade do hedge 

de fluxo de caixa reconhecidos nos lucros ou prejuízos 

X 

duração,  

crédito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.24 b Divulgação 

Os ganhos (perdas) com inefetividade do hedge 

de investimentos líquidos em operações estrangeiras 

reconhecidas nos lucros ou prejuízos 

X 

duração,  

crédito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.24 c Divulgação 
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Divulgação de contabilidade geral de hedge [bloco 

de texto] 

bloco de 

texto 

2018/01/01 eficaz CPC 40 - A 

contabilidade de cobertura de 

Divulgação 

Descrição de referência cruzada para 

divulgações sobre contabilidade de cobertura 

apresentados fora das demonstrações financeiras 

texto 
Divulgação eficaz 2018/01/01 

CPC 40.21B 

Divulgação de estratégia de gerenciamento de 

risco relacionado à contabilidade de cobertura [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 

Divulgação eficaz 2018/01/01 

CPC 40.22A 

Divulgação de estratégia de gerenciamento de 

risco relacionado à contabilidade de cobertura [título] 
    

Divulgação de estratégia de 

gerenciamento de risco relacionado à contabilidade de 

cobertura [tabela] 

 tabela 
Divulgação eficaz 2018/01/01 

CPC 40.22A 

Tipos de riscos [eixo]  eixo 

2018/01/01 eficaz CPC 40.21C 

Divulgação , CPC 40.33 

Divulgação , CPC 40.34 

Divulgação 

Riscos [membro] 
membro 

[padrão] 

2018/01/01 eficaz CPC 40.21C 

Divulgação , CPC 40.33 

Divulgação , CPC 40.34 

Divulgação 

Risco de crédito 

[membro] 
membro CPC 40.32 Exemplo 

Risco de liquidez 

[membro] 
membro CPC 40.32 Exemplo 

Risco de mercado 

[membro] 
membro CPC 40.32 Exemplo 

Risco de moeda 

[membro] 
membro 

CPC 40 - Definido termos 

Divulgação 

Risco de taxa de 

juros [membro] 
membro 

CPC 40 - Definido termos 

Divulgação 

Outro risco de preço 

[membro] 
membro 

CPC 40 - Definido termos 

Divulgação 

Risco de preço Equity [membro] membro CPC 40.IG32 Exemplo 

Risco de preço de commodities [membro] membro CPC 40.IG32 Exemplo 

Risco de pagamento antecipado [membro] membro CPC 40.IG32 Exemplo 

Risco de valor residual [membro] membro CPC 40.IG32 Exemplo 

Efeito de diversificação 

de risco [membro] 
membro CPC 40.32 prática comum 

Divulgação de estratégia de 

gerenciamento de risco relacionado à contabilidade de 

cobertura [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Explicação da estratégia de 

gerenciamento de risco relacionado à contabilidade de 

cobertura [bloco de texto] 

bloco de 

texto 

Divulgação eficaz 2018/01/01 

CPC 40.22A 

Descrição dos instrumentos de 

cobertura utilizados para cobrir exposições ao risco e 

como eles são usados 

texto 
2018/01/01 eficaz CPC 40.22B 

a Divulgação 

Descrição de como entidade 

determina relação econômica entre item coberto e 

instrumento de hedge para fins de avaliação da eficácia 

de hedge 

texto 
2018/01/01 eficaz CPC 40.22B 

b Divulgação 
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Descrição de como entidade 

estabelece rácio de cobertura e quais as fontes de 

ineficácia de cobertura são 

texto 
2018/01/01 eficaz CPC 40.22B 

c Divulgação 

Informações sobre como entidade 

componente de risco determinado designado como item 

coberto [Bloco de texto] 

bloco de 

texto 

2018/01/01 eficaz CPC 40.22C 

a Divulgação 

Informações sobre componente de 

risco como designado refere-se a item coberto na sua 

totalidade [bloco de texto] 

bloco de 

texto 

2018/01/01 eficaz CPC 40.22C 

b Divulgação 

Informações sobre a estratégia de 

gestão de risco máximo em relação à cobertura de 

relações que redefine entidade freqüentemente 

texto 
2018/01/01 eficaz CPC 40.23C 

b (i) Divulgação 

Descrição de como entidade 

reflecte a sua estratégia de gestão de risco, usando a 

contabilização de hedge e designar relações de 

cobertura que freqüentemente redefine 

texto 
2018/01/01 eficaz CPC 40.23C 

b (ii) Divulgação 

Indicação de relacionamentos com 

que freqüência de cobertura são interrompido e 

reiniciado 

texto 
2018/01/01 eficaz CPC 40.23C 

b (iii) Divulgação 

Descrição do fato e razão pela qual 

volume de relacionamentos de cobertura em que a 

isenção se aplica em IFRS 7.23C não é representativo 

de volumes normais 

texto 
Eficazes 2018/01/01 CPC 

40.24D Divulgação 

Divulgação de informações sobre 

os termos e condições de instrumentos de hedge e como 

eles afetam os fluxos de caixa futuros [bloco de texto] 

bloco de 

texto 

Divulgação eficaz 2018/01/01 

CPC 40.23A 

Divulgação de informações sobre 

os termos e condições de instrumentos de hedge e como 

eles afetam os fluxos de caixa futuros [título] 

    

Divulgação de informações sobre 

os termos e condições de instrumentos de hedge e como 

eles afetam os fluxos de caixa futuros [tabela] 

tabela 
Divulgação eficaz 2018/01/01 

CPC 40.23A 

Tipos de riscos [eixo] eixo 

2018/01/01 eficaz CPC 40.21C 

Divulgação , CPC 40.33 

Divulgação , CPC 40.34 

Divulgação 

Riscos [membro] 
membro 

[padrão] 

2018/01/01 eficaz CPC 40.21C 

Divulgação , CPC 40.33 

Divulgação , CPC 40.34 

Divulgação 

Risco de crédito 

[membro] 
membro CPC 40.32 Exemplo 

Risco de liquidez 

[membro] 
membro CPC 40.32 Exemplo 

Risco de mercado 

[membro] 
membro CPC 40.32 Exemplo 

Risco de moeda 

[membro] 
membro 

CPC 40 - Definido termos 

Divulgação 

Risco de taxa de 

juros [membro] 
membro 

CPC 40 - Definido termos 

Divulgação 

Outro risco de preço 

[membro] 
membro 

CPC 40 - Definido termos 

Divulgação 

Risco de preço Equity [membro] membro CPC 40.IG32 Exemplo 

Risco de preço de commodities [membro] membro CPC 40.IG32 Exemplo 

Risco de pagamento antecipado [membro] membro CPC 40.IG32 Exemplo 
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Risco de valor residual [membro] membro CPC 40.IG32 Exemplo 

Efeito de diversificação 

de risco [membro] 
membro CPC 40.32 prática comum 

Instrumentos de hedge [eixo] eixo 

2018/01/01 eficaz CPC 40.23A 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.24A Divulgação 

Instrumentos de hedge 

[Membro] 

membro 

[padrão] 

2018/01/01 eficaz CPC 40.23A 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.24A Divulgação 

Maturidade [eixo] eixo 

CPC 26.61 Divulgação , CPC 

6.31 b Divulgação , CPC 6.35 a 

Divulgação , CPC 6.47 a 

Divulgação , CPC 6.56 a 

divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.23B a divulgação , CPC 

40.42E e Divulgação , CPC 

40.B11 Exemplo 

Faixas horárias agregados 

[Membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 26.61 Divulgação , CPC 

6.31 b Divulgação , CPC 6.35 a 

Divulgação , CPC 6.47 a 

Divulgação , CPC 6.56 a 

divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.23B a divulgação , CPC 

40.B11 Exemplo , CPC 40.B35 

Exemplo 

No prazo máximo de três 

meses [membro] 
membro 

CPC 26.112 c prática comum , 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.IG28 a Exemplo 

O mais tardar um 

mês [membro] 
membro 

CPC 40.B11 a Exemplo , CPC 

40.B35 a Exemplo 

Prazo máximo de 

um mês e não mais tardar três meses [membro] 
membro 

CPC 40.B11 b Exemplo , CPC 

40.B35 b Exemplo 

Prazo de três meses e não 

mais de um ano [membro] 
membro CPC 40.B11 c Exemplo 

      

Prazo de três meses 

e não mais de seis meses [membro] 
membro 

CPC 40.B35 c Exemplo , Data 

de validade 2018/01/01 CPC 

40.IG28 b Exemplo 

Prazo máximo de 

seis meses e não mais de um ano [membro] 
membro 

CPC 40.B35 d Exemplo , Data 

de validade 2018/01/01 CPC 

40.IG28 c Exemplo 

Mais de um ano 

[membro] 
membro 

CPC 26.61 b Divulgação , Data 

de validade 2018/01/01 CPC 

40.IG28 d Exemplo 

Mais de um ano e 

não mais de cinco anos [membro] 
membro 

CPC 6.31 b (ii) Divulgação , 

CPC 6.35 a (ii) Divulgação , 

CPC 6.47 a (ii) Divulgação , 

CPC 6.56 a (ii) Divulgação , 

CPC 40.B11 d Exemplo 

Mais de um ano e 

não mais tardar três anos [membro] 
membro CPC 40.B35 e Exemplo 

Prazo de três anos e 

não superior a cinco anos [membro] 
membro CPC 40.B35 f Exemplo 

Mais de cinco anos 

[membro] 
membro 

CPC 6.31 b (iii) Divulgação , 

CPC 6.35 a (iii) Divulgação , 

CPC 6.47 a (iii) Divulgação , 
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CPC 6.56 a (iii) Divulgação , 

CPC 40.B35 g Exemplo 

Divulgação de informações sobre os termos e 

condições de instrumentos de hedge e como eles afetam 

os fluxos de caixa futuros [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Montante nominal do instrumento 

de cobertura 

X.XX 

instante 

2018/01/01 eficaz CPC 40.23B 

um Disclosure , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.24A d 

Divulgação 

Preço médio do instrumento de 

cobertura 

X.XX 

instante 

2018/01/01 eficaz CPC 40.23B 

b Divulgação 

Taxa média de instrumento de 

cobertura 

X.XX 

instante 

2018/01/01 eficaz CPC 40.23B 

b Divulgação 

Descrição das fontes de ineficácia 

de cobertura deverá afectar relacionamento de 

cobertura 

texto 
Eficazes 2018/01/01 CPC 

40.23D Divulgação 

Descrição das fontes de ineficácia 

de cobertura que surgiu na cobertura relacionamento 
texto 

Divulgação eficaz 2018/01/01 

CPC 40.23E 

Explicação da ineficácia de 

cobertura resultante de fontes que surgiu na cobertura 

relacionamento 

texto 
Divulgação eficaz 2018/01/01 

CPC 40.23E 

Descrição das transações previstas para as quais a 

contabilização de hedge haviam sido usados em 

período anterior, mas que já não são esperados para 

ocorrer 

texto 

2018/01/01 eficaz CPC 40.23F 

Divulgação , data de validade 

2018/01/01 CPC 40.23 b 

Divulgação 

Divulgação de informações detalhadas sobre os 

instrumentos de cobertura [bloco de texto] 

bloco de 

texto 

Divulgação eficaz 2018/01/01 

CPC 40.24A 

Divulgação de informações detalhadas sobre 

os instrumentos de cobertura [título] 
    

Divulgação de informações detalhadas 

sobre os instrumentos de cobertura [tabela] 
tabela 

Divulgação eficaz 2018/01/01 

CPC 40.24A 

Tipos de riscos [eixo] eixo 

2018/01/01 eficaz CPC 40.21C 

Divulgação , CPC 40.33 

Divulgação , CPC 40.34 

Divulgação 

Riscos [membro] 
membro 

[padrão] 

2018/01/01 eficaz CPC 40.21C 

Divulgação , CPC 40.33 

Divulgação , CPC 40.34 

Divulgação 

Risco de crédito 

[membro] 
membro CPC 40.32 Exemplo 

Risco de liquidez 

[membro] 
membro CPC 40.32 Exemplo 

Risco de mercado 

[membro] 
membro CPC 40.32 Exemplo 

Risco de moeda 

[membro] 
membro 

CPC 40 - Definido termos 

Divulgação 

Risco de taxa de 

juros [membro] 
membro 

CPC 40 - Definido termos 

Divulgação 

Outro risco de preço 

[membro] 
membro 

CPC 40 - Definido termos 

Divulgação 

Risco de preço Equity [membro] membro CPC 40.IG32 Exemplo 

Risco de preço de commodities [membro] membro CPC 40.IG32 Exemplo 

Risco de pagamento antecipado [membro] membro CPC 40.IG32 Exemplo 

Risco de valor residual [membro] membro CPC 40.IG32 Exemplo 
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Efeito de diversificação 

de risco [membro] 
membro CPC 40.32 prática comum 

Tipos de coberturas [eixo] eixo 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.22 Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.24A 

Divulgação , 2018/01/01 eficaz 

CPC 40.24B Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.24C 

Divulgação 

Hedges [membro] 
membro 

[padrão] 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.22 Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.24A 

Divulgação , 2018/01/01 eficaz 

CPC 40.24B Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.24C 

Divulgação 

Hedges de valor justo 

[Membro] 
membro 

CPC 38.86 a divulgação , 

efectiva 2018/01/01 CPC 

40.24A Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.24B 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.24C Divulgação 

Hedges de fluxo de caixa 

[Membro] 
membro 

CPC 38.86 b Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.24A 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.24B Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.24C 

Divulgação 

Hedges de investimento 

líquido em operações no exterior [membro] 
membro 

CPC 38.86 c Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.24A 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.24B Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.24C 

Divulgação 

Instrumentos de hedge [eixo] eixo 

2018/01/01 eficaz CPC 40.23A 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.24A Divulgação 

Instrumentos de hedge 

[Membro] 

membro 

[padrão] 

2018/01/01 eficaz CPC 40.23A 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.24A Divulgação 

Divulgação de informações detalhadas 

sobre instrumentos de hedge [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Instrumento de cobertura, ativos 

X 

instante, 

débito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.24A 

a Divulgação 

Instrumento de cobertura, passivos 

X 

instante, 

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.24A 

a Divulgação 

Descrição do item de linha na 

demonstração da posição financeira que inclui 

instrumento de cobertura 

texto 
2018/01/01 eficaz CPC 40.24A 

b Divulgação 

Ganho (perda) sobre a mudança no 

valor justo do instrumento de hedge utilizado como 

base para o reconhecimento de ineficácia de cobertura 

X 

duração,  

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.24A 

c Divulgação 

Montante nominal do instrumento 

de cobertura 

X.XX 

instante 

2018/01/01 eficaz CPC 40.23B 

um Disclosure , eficaz 
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2018/01/01 CPC 40.24A d 

Divulgação 

Divulgação de informações detalhadas sobre 

itens cobertos [bloco de texto] 

bloco de 

texto 

Divulgação eficaz 2018/01/01 

CPC 40.24B 

Divulgação de informações detalhadas sobre 

itens cobertos [título] 
    

Divulgação de informações detalhadas 

sobre itens cobertos [tabela] 
tabela 

Divulgação eficaz 2018/01/01 

CPC 40.24B 

Tipos de riscos [eixo] eixo 

2018/01/01 eficaz CPC 40.21C 

Divulgação , CPC 40.33 

Divulgação , CPC 40.34 

Divulgação 

Riscos [membro] 
membro 

[padrão] 

2018/01/01 eficaz CPC 40.21C 

Divulgação , CPC 40.33 

Divulgação , CPC 40.34 

Divulgação 

Risco de crédito 

[membro] 
membro CPC 40.32 Exemplo 

Risco de liquidez 

[membro] 
membro CPC 40.32 Exemplo 

Risco de mercado 

[membro] 
membro CPC 40.32 Exemplo 

Risco de moeda 

[membro] 
membro 

CPC 40 - Definido termos 

Divulgação 

Risco de taxa de 

juros [membro] 
membro 

CPC 40 - Definido termos 

Divulgação 

Outro risco de preço 

[membro] 
membro 

CPC 40 - Definido termos 

Divulgação 

Risco de preço Equity [membro] membro CPC 40.IG32 Exemplo 

Risco de preço de commodities [membro] membro CPC 40.IG32 Exemplo 

Risco de pagamento antecipado [membro] membro CPC 40.IG32 Exemplo 

Risco de valor residual [membro] membro CPC 40.IG32 Exemplo 

Efeito de diversificação 

de risco [membro] 
membro CPC 40.32 prática comum 

Tipos de coberturas [eixo]  eixo 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.22 Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.24A 

Divulgação , 2018/01/01 eficaz 

CPC 40.24B Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.24C 

Divulgação 

Hedges [membro] 
membro 

[padrão] 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.22 Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.24A 

Divulgação , 2018/01/01 eficaz 

CPC 40.24B Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.24C 

Divulgação 

Hedges de valor justo 

[Membro] 
membro 

CPC 38.86 a divulgação , 

efectiva 2018/01/01 CPC 

40.24A Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.24B 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.24C Divulgação 
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Hedges de fluxo de caixa 

[Membro] 
membro 

CPC 38.86 b Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.24 A 

Divulgação , eficaz2018/01/01 

CPC 40.24B Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.24C 

Divulgação 

Hedges de investimento 

líquido em operações no exterior [membro] 
membro 

CPC 38.86 c Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.24A 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.24B Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.24C 

Divulgação 

Itens cobertos [eixo] eixo 
Divulgação eficaz 2018/01/01 

CPC 40.24B 

Itens cobertos [Membro] 
membro 

[padrão] 

Divulgação eficaz 2018/01/01 

CPC 40.24B 

Divulgação de informações detalhadas 

sobre itens cobertos [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Cobertos de itens, bens 

X 

instante, 

débito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.24B 

um (i) Divulgação 

Item coberto, passivos 

X 

instante, 

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.24B 

um (i) Divulgação 

Ajuste de cobertura de justo valor 

acumulado no item coberto incluído no valor contábil, 

ativos 

X 

instante, 

débito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.24B 

a (ii) Divulgação 

Ajuste de cobertura de justo valor 

acumulado no item coberto incluído no valor contábil, 

passivos 

X 

instante, 

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.24B 

a (ii) Divulgação 

Descrição do item de linha na 

demonstração da posição financeira que inclui item 

coberto 

texto 
2018/01/01 eficaz CPC 40.24B 

a (iii) Divulgação 

Ganho (perda) na variação do valor 

justo do item coberto utilizadas como base para o 

reconhecimento de ineficácia de cobertura 

X 

duração,  

crédito 

2018/01/01 CPC 40.24B um 

(iv) efetiva divulgação , efectiva 

2018/01/01 CPC 40.24B b (i) 

Divulgação 

Ajuste acumulado de cobertura de 

justo valor remanescente na demonstração da posição 

financeira de item coberto que deixou de ser ajustada 

para fins de cobertura ganhos e perdas, ativos 

X 

instante, 

débito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.24B 

a (v) Divulgação 

Ajuste acumulado de cobertura de 

justo valor remanescente na demonstração da posição 

financeira de item coberto que deixou de ser ajustada 

para fins de cobertura ganhos e perdas, passivos 

X 

instante, 

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.24B 

a (v) Divulgação 

Reserva de hedge de fluxo de caixa, 

sebes continuadas 

X 

instante, 

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.24B 

b (ii) Divulgação 

Reserva de diferenças de câmbio 

em tradução, conversão contínua 

X 

instante, 

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.24B 

b (ii) Divulgação 

Reserva de hedge de fluxo de caixa, 

as relações de cobertura para a qual a contabilização de 

hedge não é mais aplicada 

X 

instante, 

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.24B 

b (iii) Divulgação 

Reserva de diferenças de câmbio 

em tradução, relações de cobertura para a qual a 

contabilização de hedge não é mais aplicada 

X 

instante, 

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.24B 

b (iii) Divulgação 
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Divulgação de informações sobre 

os montantes que afetaram demonstração do resultado 

abrangente como resultado da contabilização de hedge 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 

Divulgação eficaz 2018/01/01 

CPC 40.24C 

Divulgação de informações sobre os 

montantes que afetaram demonstração do resultado 

abrangente como resultado da contabilização de hedge 

[título] 

    

Divulgação de informações sobre os montantes que 

afetaram demonstração do resultado abrangente como 

resultado da contabilização de hedge [tabela] 

tabela 
Divulgação eficaz 2018/01/01 

CPC 40.24C 

Tipos de riscos [eixo] eixo 

2018/01/01 eficaz CPC 40.21C 

Divulgação , CPC 40.33 

Divulgação , CPC 40.34 

Divulgação 

Riscos [membro] 
membro 

[padrão] 

2018/01/01 eficaz CPC 40.21C 

Divulgação , CPC 40.33 

Divulgação , CPC 40.34 

Divulgação 

Risco de crédito 

[membro] 
membro CPC 40.32 Exemplo 

Risco de liquidez 

[membro] 
membro CPC 40.32 Exemplo 

Risco de mercado 

[membro] 
membro CPC 40.32 Exemplo 

Risco de moeda 

[membro] 
membro 

CPC 40 - Definido termos 

Divulgação 

Risco de taxa de 

juros [membro] 
membro 

CPC 40 - Definido termos 

Divulgação 

Outro risco de preço 

[membro] 
membro 

CPC 40 - Definido termos 

Divulgação 

Risco de preço Equity [membro] membro CPC 40.IG32 Exemplo 

Risco de preço de commodities [membro] membro CPC 40.IG32 Exemplo 

Risco de pagamento antecipado [membro] membro CPC 40.IG32 Exemplo 

Risco de valor residual [membro] membro CPC 40.IG32 Exemplo 

Efeito de diversificação 

de risco [membro] 
membro CPC 40.32 prática comum 

Tipos de coberturas [eixo] eixo 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.22 Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.24A 

Divulgação , 2018/01/01 eficaz 

CPC 40.24B Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.24C 

Divulgação 

Hedges [membro] 
membro 

[padrão] 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.22 Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.24A 

Divulgação , 2018/01/01 eficaz 

CPC 40.24B Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.24C 

Divulgação 

Hedges de valor justo 

[Membro] 
membro 

CPC 38.86 a divulgação , 

efectiva 2018/01/01 CPC 

40.24A Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.24B 
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Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.24C Divulgação 

Hedges de fluxo de caixa 

[Membro] 
membro 

CPC 38.86 b Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.24A 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.24B Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.24C 

Divulgação 

Hedges de investimento 

líquido em operações no exterior [membro] 
membro 

CPC 38.86 c Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.24A 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.24B Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.24C 

Divulgação 

Divulgação de informações sobre os montantes que 

afetaram demonstração do resultado abrangente como 

resultado da contabilização de hedge [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Ganho (perda) na ineficácia de 

cobertura [título] 
    

Ganho (perda) na 

inefetividade do hedge reconhecidos nos lucros ou 

prejuízos 

X 

duração,  

crédito 

2018/01/01 CPC 40.24C um (i) 

eficaz de divulgação , efectiva 

2018/01/01 CPC 40.24C b (ii) 

Divulgação 

Ganho (perda) na 

inefetividade do hedge reconhecidos em outros 

resultados abrangentes 

X 

duração,  

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.24C 

um (i) Divulgação 

O ganho total (perda) sobre 

ineficácia de cobertura 

X 

duração,  

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.24C 

um (i) Divulgação 

Descrição do item de linha na demonstração do 

resultado abrangente que inclui a reconhecida ineficácia 

de cobertura 

texto 

2018/01/01 eficaz CPC 40.24C 

a (ii) Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.24C b (iii) 

Divulgação 

Ganhos (perdas) com hedge de 

fluxo de caixa, líquida de impostos 

X 

duração,  

crédito 

CPC 26.91 a divulgação , Data 

de validade 2018/01/01 CPC 

40.23 c Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.24C b (i) A 

divulgação , efectiva 

2018/01/01 CPC 40.24E a 

Divulgação 

Ganhos (perdas) com coberturas de 

investimentos líquidos em operações no exterior, 

líquidos de impostos 

X 

duração,  

crédito 

CPC 26.91 a Divulgação , CPC 

38,102 a Divulgação , 

2018/01/01 CPC 40.24C b (i) A 

partir de Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.24E a 

Divulgação , efectiva 

2018/01/01 CPC 38.6.5.13 a 

Divulgação 

Os ajustamentos de reclassificação 

de hedge de fluxo de caixa, líquida de impostos 

X 

duração, 

débito 

CPC 26.92 Divulgação , Data 

de validade 2018/01/01 CPC 

40.23 d Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.24C b (iv) 

divulgação , efectiva 

2018/01/01 CPC 40.24E a 

Divulgação 
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Os ajustamentos de reclassificação 

de hedge de fluxo de caixa para uma cobertura de 

fluxos de caixa futuros não são mais esperados para 

ocorrer, líquidos de impostos 

X 

duração, 

débito 

2018/01/01 CPC 40.24C b (iv) 

efetiva divulgação , efectiva 

2018/01/01 CPC 40.24E a 

Divulgação 

Os ajustamentos de reclassificação de hedge de fluxo 

de caixa para o qual Hedged item afectado lucro ou 

prejuízo, líquido de imposto 

X 

duração, 

débito 

2018/01/01 CPC 40.24C b (iv) 

efetiva divulgação , efectiva 

2018/01/01 CPC 40.24E a 

Divulgação 

Os ajustamentos de reclassificação 

em coberturas de investimentos líquidos em operações 

no exterior, líquidos de impostos 

X 

duração, 

débito 

CPC 26.92 Divulgação , CPC 

38,102 Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.24C b (iv) 

divulgação , efectiva 

2018/01/01 CPC 40.24E a 

Divulgação , efectiva 

2018/01/01 CPC 38.6.5.14 

Divulgação 

Descrição do item de linha na 

demonstração do resultado abrangente que inclui 

ajustes de reclassificação 

texto 
2018/01/01 eficaz CPC 40.24C 

b (v) Divulgação 

Hedging ganhos (perdas) para 

cobertura de grupo de itens com posições de risco de 

compensação 

X 

duração,  

crédito 

2018/01/01 CPC 40.24C b (vi) 

eficaz de divulgação , 

2018/01/01 eficazes CPC 

38.6.6.4 Divulgação 

Divulgação de informações sobre os riscos  

crédito designados como mensurados ao justo valor 

através de resultados [bloco de texto] 

bloco de 

texto 

Divulgação eficaz 2018/01/01 

CPC 40.24 g 

Divulgação de informações sobre os riscos  

crédito designados como mensurados ao justo valor 

através de resultados [título] 

    

Divulgação de informações sobre os 

riscos  crédito designados como mensurados ao justo 

valor através de resultados [tabela] 

tabela 
Divulgação eficaz 2018/01/01 

CPC 40.24 g 

Instrumentos financeiros 

mensurados ao justo valor através de resultados porque 

derivado crédito é usado para gerenciar o risco de 

crédito [eixo] 

eixo 
Divulgação eficaz 2018/01/01 

CPC 40.24 g 

Instrumentos financeiros 

mensurados ao justo valor através de resultados porque 

derivado crédito é usado para gerenciar o risco de 

crédito [membro] 

membro 

[padrão] 

Divulgação eficaz 2018/01/01 

CPC 40.24 g 

Divulgação de informações sobre os 

riscos  crédito designados como mensurados ao justo 

valor através de resultados [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Reconciliação do valor nominal de 

derivativo  crédito [título] 
    

Derivativo  crédito, montante 

nominal no início do período 

X 

instante 

2018/01/01 eficaz CPC 40.24 g 

um Divulgação 

Mudanças no valor nominal de 

derivativo  crédito [título] 
    

Aumento total (redução) 

do derivado  crédito, montante nominal 

X 

duração 

2018/01/01 eficaz CPC 40.24 g 

a Divulgação 

Derivativo  crédito, montante 

nominal no final do período 

X 

instante 

2018/01/01 eficaz CPC 40.24 g 

a Divulgação 

Conciliação do valor justo dos 

derivativos de crédito [título] 
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Derivativo de crédito, o justo 

valor no início do período 

X 

instante, 

débito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.24 g 

a Divulgação 

Alterações no valor justo dos 

derivativos  crédito [título] 
    

Aumento total (redução) 

do derivado  crédito, o valor justo 

X 

duração, 

débito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.24 g 

a Divulgação 

Derivativo de crédito, o justo 

valor no final do período 

X 

instante, 

débito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.24 g 

a Divulgação 

Ganho (perda) na designação 

de instrumento financeiro como mensurados ao justo 

valor através de resultados porque derivado  crédito é 

usado para gerenciar risco de crédito 

X 

duração,  

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.24 g 

b Divulgação 

O valor justo de instrumentos 

financeiros com a descontinuação da medição pelo 

justo valor através dos lucros ou prejuízos porque 

derivado  crédito é usado para gerenciar o risco de 

crédito, os ativos 

X 

instante, 

débito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.24 g 

c Divulgação 

O valor justo de instrumentos 

financeiros com a descontinuação da medição pelo 

justo valor através dos lucros ou prejuízos porque 

derivado  crédito é usado para gerenciar o risco de 

crédito, passivos 

X 

instante, 

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.24 g 

c Divulgação 

Valor nominal ou principal 

instrumento financeiro com a descontinuação da 

medição pelo justo valor através dos lucros ou prejuízos 

porque derivado  crédito é usado para gerenciar risco de 

crédito 

X 

instante 

2018/01/01 eficaz CPC 40.24 g 

c Divulgação 

Divulgação de informações 

sobre possíveis diferenças entre o valor contábil eo 

valor justo dos contratos descritos no IFRS 7,29 b e c 

IFRS 7,29 [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 40.30 Divulgação 

Descrição do fato de que a 

informação ao justo valor não foi divulgado porque 

justo valor dos instrumentos não podem ser mensurado 

de forma confiável 

texto CPC 40.30 a Divulgação 

Descrição dos instrumentos 

financeiros, seu valor contábil, e explicação de por que 

o valor justo não pode ser mensurado de forma 

confiável 

texto CPC 40.30 b Divulgação 

Informações sobre o mercado de instrumentos 

financeiros 
texto CPC 40.30 c Divulgação 

Informações sobre se e como entidade pretende 

alienar os instrumentos financeiros 
texto CPC 40.30 d Divulgação 

Explicação do fato de que os instrumentos 

financeiros cujo justo valor anteriormente não pôde ser 

mensurado de forma confiável são desreconhecidos 

texto CPC 40.30 e Divulgação 

Instrumentos financeiros cujo justo valor 

anteriormente não pôde ser mensurado de forma 

confiável no momento do desreconhecimento 

X 

instante 
CPC 40.30 e Divulgação 

Ganho (perda) reconhecido no 

desreconhecimento de instrumentos financeiros cujo 

justo valor anteriormente não pôde ser mensurado de 

forma confiável 

X 

duração,  

crédito 

CPC 40.30 e Divulgação 
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Descrição de referência cruzada a divulgações 

sobre a natureza ea extensão dos riscos resultantes de 

instrumentos financeiros 

texto CPC 40.B6 Divulgação 

Divulgação da natureza e extensão dos riscos 

resultantes de instrumentos financeiros [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 40.31 Divulgação 

Divulgação da natureza e extensão dos riscos 

resultantes de instrumentos financeiros [título] 
    

Divulgação da natureza e extensão dos riscos 

resultantes de instrumentos financeiros [tabela] 
 tabela 

CPC 40.33 Divulgação , CPC 

40.34 Divulgação 

Tipos de riscos [eixo] eixo 

2018/01/01 eficaz CPC 40.21C 

Divulgação , CPC 40.33 

Divulgação , CPC 40.34 

Divulgação 

Riscos [membro] 
membro 

[padrão] 

2018/01/01 eficaz CPC 40.21C 

Divulgação , CPC 40.33 

Divulgação , CPC 40.34 

Divulgação 

Risco de crédito [membro] membro CPC 40.32 Exemplo 

Risco de liquidez [membro] membro CPC 40.32 Exemplo 

Risco de mercado [membro] membro CPC 40.32 Exemplo 

Risco de moeda 

[membro] 
membro 

CPC 40 - Definido termos 

Divulgação 

Risco de taxa de juros 

[membro] 
membro 

CPC 40 - Definido termos 

Divulgação 

Outro risco de preço 

[membro] 
membro 

CPC 40 - Definido termos 

Divulgação 

Risco de preço 

Equity [membro] 
membro CPC 40.IG32 Exemplo 

Risco de preço de 

commodities [membro] 
membro CPC 40.IG32 Exemplo 

Risco de pagamento 

antecipado [membro] 
membro CPC 40.IG32 Exemplo 

Risco de valor 

residual [membro] 
membro CPC 40.IG32 Exemplo 

Efeito de diversificação de 

risco [membro] 
membro CPC 40.32 prática comum 

Divulgação da natureza e extensão dos riscos 

resultantes de instrumentos financeiros [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Descrição da exposição ao risco texto CPC 40.33 a Divulgação 

Descrição dos objectivos, políticas e 

processos de gestão de risco 
texto CPC 40.33 b Divulgação 

Métodos utilizados para medir o risco texto CPC 40.33 b Divulgação 

Descrição das alterações na exposição 

ao risco 
texto CPC 40.33 c Divulgação 

Descrição das alterações no objectivos, 

políticas e processos de gestão de risco 
texto CPC 40.33 c Divulgação 

Descrição de mudanças nos métodos 

utilizados para medir o risco 
texto CPC 40.33 c Divulgação 

Resumo dos dados quantitativos sobre a 

exposição da entidade ao risco [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 40.34 a Divulgação 

Descrição de concentrações de risco texto CPC 40.34 c Divulgação 

Descrição de como a administração 

determina as concentrações 
texto CPC 40.B8 a Divulgação 
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Descrição da característica 

partilhada por concentração 
texto CPC 40.B8 b Divulgação 

Exposição ao risco associado a 

mecanismos de partilha de característica 

X 

instante 
CPC 40.B8 c Divulgação 

Informações adicionais sobre a 

exposição entidade ao risco 
texto CPC 40.35 Divulgação 

A análise de sensibilidade para os tipos 

de risco de mercado [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 40.40 a Divulgação 

Divulgação de risco de crédito [bloco de texto] 
bloco de 

texto 

CPC 26.10 e prática comum , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40 - 

Divulgação de Risco de crédito 

Descrição de referência cruzada para 

divulgações sobre risco de crédito apresentados fora 

das demonstrações financeiras 

texto 
Divulgação eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35C 

Explicação das práticas de gestão de risco de 

crédito e como eles se relacionam com o 

reconhecimento e mensuração de perdas de crédito 

previstas [bloco de texto] 

bloco de 

texto 

Divulgação eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35F 

Informações sobre como entidade 

determinado se o risco de crédito dos instrumentos 

financeiros aumentou significativamente desde o 

reconhecimento inicial 

texto 
2018/01/01 eficaz CPC 40.35F 

a Divulgação 

Informações sobre definições de padrão da 

entidade 
texto 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35F 

b Divulgação 

Informações sobre como instrumentos foram 

agrupados se perdas de crédito previstas foram medidos 

em base colectiva 

texto 
2018/01/01 eficaz CPC 40.35F 

c Divulgação 

Informações sobre como entidade determinou 

que os ativos financeiros são ativos financeiros com 

crédito prejudicado 

texto 
2018/01/01 eficaz CPC 40.35F 

d Divulgação 

Informações sobre a política de write-off da 

entidade 
texto 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35F 

e Divulgação 

Informações sobre como requisitos para a 

modificação dos fluxos de caixa contratuais dos ativos 

financeiros foram aplicadas 

texto 
2018/01/01 eficaz CPC 40.35F f 

Divulgação 

Explicação de insumos, pressupostos e 

técnicas de estimativa usada para aplicar requisitos de 

valor recuperável do ativo [bloco de texto] 

bloco de 

texto 

Divulgação eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35 g 

Descrição da base de insumos e pressupostos 

e técnicas de estimativa utilizado para medir 12 meses e 

vida útil prevista perdas crédito 

texto 
2018/01/01 eficaz CPC 40.35 g 

a (i) Divulgação 

Descrição da base de insumos e pressupostos 

e técnicas de estimativa usadas para determinar se o 

risco de crédito dos instrumentos financeiros têm 

aumentado significativamente desde o reconhecimento 

inicial 

texto 
2018/01/01 eficaz CPC 40.35 g 

a (ii) Divulgação 

Descrição da base de insumos e pressupostos 

e técnicas de estimativa usadas para determinar se ativo 

financeiro é ativo financeiro com deficiência  crédito 

texto 
2018/01/01 eficaz CPC 40.35 g 

a (iii) Divulgação 

Descrição das informações como 

prospectivas foi incorporado determinação de perdas 

esperadas 

texto 
2018/01/01 eficaz CPC 40.35 g 

b Divulgação 

Descrição de mudanças nas técnicas de 

estimativa ou pressupostos significativos feitos ao 

aplicar os requisitos de valor recuperável do ativo e 

razões das alterações previstas 

texto 
2018/01/01 eficaz CPC 40.35 g 

c Divulgação 
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2018/01/01 eficaz CPC 40.35H 

Divulgação , eficaz 

Divulgação de reconciliação das alterações 

no subsídio de perda e explicação de alterações na 

quantia escriturada bruta de instrumentos financeiros 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 

2018/01/01 CPC 40.35I 

Divulgação 

Divulgação de reconciliação das alterações 

no subsídio de perda e explicação de alterações na 

quantia escriturada bruta de instrumentos financeiros 

[título] 

    

Divulgação de reconciliação das alterações 

no subsídio de perda e explicação de alterações na 

quantia escriturada bruta de instrumentos financeiros 

[tabela] 

tabela 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35H 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35I Divulgação 

Classes de instrumentos financeiros 

[eixo] 
eixo 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35H 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35K Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.35M 

Divulgação , CPC 40.36 

Divulgação 

Instrumentos financeiros, 

classe [membro] 

membro 

[padrão] 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35H 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35K Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.35M 

Divulgação , CPC 40.36 

Divulgação 

Os compromissos de 

empréstimo [Membro] 
membro 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35M 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.B8E Divulgação 

Contratos de garantia 

financeira [Membro] 
membro 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35M 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.B8E Divulgação 

Contas a receber 

[Membro] 
membro 

CPC 26.112 c prática comum , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.35H 

b (iii) Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.35M b (iii) 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35N Exemplo 

Ativos Contrato 

[Membro] 
membro 

2018/01/01 CPC 40.35H b (iii) 

eficaz de divulgação , efectiva 

2018/01/01 CPC 40.35M b (iii) 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35N Exemplo 

Recebíveis de locação 

[Membro] 
membro 

2018/01/01 CPC 40.35H b (iii) 

eficaz de divulgação , efectiva 

2018/01/01 CPC 40.35M b (iii) 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35N Exemplo 

Hipoteca [membro] membro 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20B Exemplo , CPC 

40.IG40B Exemplo 

Empréstimos ao 

consumidor [Membro] 
membro 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20C Exemplo , CPC 

40.IG40B Exemplo 

Crédito a empresas 

[Membro] 
membro 

CPC 26.112 c prática comum , 

eficaz 2018/01/01 CPC 

40.IG20C Exemplo 
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Tipo de medição de perdas crédito 

previstas [eixo] 
 eixo 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35H 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35M Divulgação 

Tipo de medição de perdas 

crédito previstas [membro] 

membro 

[padrão] 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35H 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35M Divulgação 

Perda de crédito previstas 

em 12 meses [Membro] 
membro 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35H 

um Disclosure , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.35M a 

Divulgação 

Estimativa da vida útil 

perdas de crédito [Membro] 
membro 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35H 

b Divulgação , 2018/01/01 

eficazes CPC 40.35M b 

Divulgação 

Método de avaliação de perdas de 

crédito previstas [eixo] 
 eixo 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20B Exemplo 

Método de avaliação de perdas 

de crédito previstas [membro] 

membro 

[padrão] 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20B Exemplo 

Perdas de crédito 

previstas avaliado individualmente [membro] 
membro 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20B Exemplo 

Perdas de crédito 

previstas avaliados coletivamente [membro] 
membro 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20B Exemplo 

    
2018/01/01 eficaz CPC 40.35H 

Divulgação , eficaz 

Valor recuperável do ativo de 

crédito de instrumentos financeiros [eixo] 
 eixo 

2018/01/01 CPC 40.35M 

Divulgação 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35H 

Divulgação , eficaz 

Valor recuperável do ativo de 

crédito de instrumentos financeiros [membro] 

membro 

[padrão] 

2018/01/01 CPC 40.35M 

Divulgação 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35H 

Divulgação , eficaz 

Instrumentos financeiros 

não-prejudicada crédito [membro] 
membro 

2018/01/01 CPC 40.35M 

Divulgação 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35H 

Divulgação , eficaz 

Instrumentos financeiros 

com problemas de crédito [membro] 
membro 

2018/01/01 CPC 40.35M 

Divulgação 

Instrumentos 

financeiros adquiridos ou originados com deficiência de 

crédito [membro] 

membro 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35H 

c Divulgação , 2018/01/01 

eficazes CPC 40.35M c 

Divulgação 

Os instrumentos 

financeiros  crédito-prejudicada após a compra ou 

originação [Membro] 

membro 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35H 

b (ii) Divulgação , 2018/01/01 

eficazes CPC 40.35M b (ii) 

Divulgação 

Valor contábil, depreciação 

acumulada, amortização e valor recuperável do ativo e 

quantia escriturada bruta [eixo] 

eixo 

CPC 266.73 d Divulgação , 

CPC 266.73 e Divulgação , 

CPC 6.32 Divulgação , IAS 

38,118 c Divulgação , IAS 

38,118 e Divulgação , IAS 

40.76 Divulgação , IAS 40.79 c 

Divulgação , IAS 40.79 d 

Divulgação , IAS 41.50 

Divulgação , IAS 41.54 f 

Divulgação , CPC 15. B67 d 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 
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CPC 40.35H Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.35I 

Divulgação , Data de validade 

2018/01/01 CPC 40.IG29 

prática comum 

Valor contábil [membro] 
membro 

[padrão] 

CPC 266.73 e Divulgação , 

CPC 6.32 Divulgação , IAS 

38,118 e Divulgação , IAS 

40.76 Divulgação , IAS 40.79 d 

Divulgação , IAS 41.50 

Divulgação , CPC 15.B67 d 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35H Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.35I 

Divulgação , Data de validade 

2018/01/01 CPC 40.IG29 a 

Exemplo 

Quantia escriturada bruta 

[membro] 
membro 

CPC 266.73 d Divulgação , 

CPC 6.32 Divulgação , IAS 

38,118 c Divulgação , IAS 

40.79 c Divulgação , IAS 41.54 

f Divulgação , CPC 15.B67 d 

Divulgação , 2018/01/01 eficaz 

CPC 40.35I Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.35M 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35N Exemplo , Data de 

validade 2018/01/01 CPC 

40.IG29 prática comum 

Valor recuperável do 

ativo acumulada [membro] 
membro 

CPC 266.73 d prática comum , 

CPC 6.32 A prática comum , 

IAS 38,118 c prática comum , 

IAS 40,79 c prática comum , 

IAS 41.54 f prática comum , 

CPC 15.B67 d Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.35H 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35N Exemplo , Data de 

validade 2018/01/01 CPC 

40.IG29 b Exemplo 

Divulgação de reconciliação das 

alterações no subsídio de perda e explicação de 

alterações na quantia escriturada bruta de instrumentos 

financeiros [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Os ativos financeiros no início do 

período 

X 

instante, 

débito 

CPC 40.25 Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.35H 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35I Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.35M 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35N Exemplo 

Aumento (redução) em ativos 

financeiros [título] 
    

Aumento (redução) através de 

transferências, ativos financeiros 

X 

duração, 

débito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35I d 

Exemplo , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.IG20B Exemplo 
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Diminuir através 

desreconhecimento, ativos financeiros 

(X) 

duração,  

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35I c 

Exemplo , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.IG20B Exemplo 

Aumento graças à originação 

ou aquisição, os ativos financeiros 

X 

duração, 

débito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35I a 

Exemplo , efectiva 2018/01/01 

CPC 40.IG20B Exemplo 

Diminuir através write-off, os 

ativos financeiros 

(X) 

duração,  

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35I c 

Exemplo , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.IG20B Exemplo 

Aumento (redução) por meio 

de mudanças em modelos ou parâmetros de risco, 

ativos financeiros 

X 

duração, 

débito 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20B Exemplo 

Aumento (redução) através da 

modificação dos fluxos de caixa contratuais, ativos 

financeiros 

X 

duração, 

débito 

Eficaz b 2018/01/01 CPC 

40.35I Exemplo 

Aumento (redução) por meio 

de câmbio e outros movimentos, os ativos financeiros 

[título] 

    

Aumento (redução) por 

meio de câmbio de moeda estrangeira, os ativos 

financeiros 

X 

duração, 

débito 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20B Exemplo 

Aumento (redução) 

através de outros movimentos, ativos financeiros 

X 

duração, 

débito 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20B Exemplo 

Aumento total (redução) 

por meio de câmbio e outros movimentos, os ativos 

financeiros 

X 

duração, 

débito 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20B Exemplo 

Aumento total (redução) em 

ativos financeiros 

X 

duração, 

débito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35H 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35I Divulgação 

Ativos financeiros no fim do 

período 

X 

instante, 

débito 

CPC 40.25 Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.35H 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35I Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.35M 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35N Exemplo 

A exposição a risco de crédito em 

compromissos de empréstimos e contratos de garantia 

financeira no início do período 

X 

instante, 

crédito 

2018/01/01 eficaz IFRS 

Divulgação 7.35H, 2018/01/01 

eficaz CPC 40.35I Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.35M 

Divulgação 

Aumento (redução) da exposição ao 

risco de crédito em compromissos de empréstimos e 

contratos de garantia financeira [título] 

    

Aumento (redução) por meio 

de transferências, a exposição ao risco de crédito em 

compromissos de empréstimos e contratos de garantia 

financeira 

X 

duração,  

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35I d 

Exemplo , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.IG20B Exemplo 

Diminuir através 

desreconhecimento, a exposição ao risco de crédito em 

compromissos de empréstimos e contratos de garantia 

financeira 

(X) 

duração, 

débito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35I c 

Exemplo , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.IG20B Exemplo 

Aumento graças à originação 

ou aquisição, a exposição ao risco de crédito em 

compromissos de empréstimos e contratos de garantia 

financeira 

X 

duração,  

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35I a 

Exemplo , efectiva 2018/01/01 

CPC 40.IG20B Exemplo 
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Aumento (redução) por meio 

de mudanças em modelos ou parâmetros de risco, a 

exposição ao risco de crédito em compromissos de 

empréstimos e contratos de garantia financeira 

X 

duração,  

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20B Exemplo 

Aumento (redução) através da 

modificação dos fluxos de caixa contratuais, a 

exposição ao risco de crédito em compromissos de 

empréstimos e contratos de garantia financeira 

X 

duração,  

crédito 

Eficaz b 2018/01/01 CPC 

40.35I Exemplo 

Aumento (redução) por meio 

de câmbio e outros movimentos, a exposição ao risco 

de crédito em compromissos de empréstimos e 

contratos de garantia financeira [título] 

    

Aumento (redução) por meio 

da troca de moeda estrangeira, a exposição ao risco de 

crédito em compromissos de empréstimos e contratos 

de garantia financeira 

X 

duração,  

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20B Exemplo 

Aumento (redução) através de 

outros movimentos, a exposição ao risco de crédito em 

compromissos de empréstimos e contratos de garantia 

financeira 

X 

duração,  

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20B Exemplo 

Aumento total (redução) por 

meio de câmbio e outros movimentos, a exposição ao 

risco de crédito em compromissos de empréstimos e 

contratos de garantia financeira 

X 

duração,  

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20B Exemplo 

Aumento total (redução) da 

exposição ao risco de crédito em compromissos de 

empréstimos e contratos de garantia financeira 

X 

duração,  

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35H 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35I Divulgação 

A exposição a risco de crédito em 

compromissos de empréstimos e contratos de garantia 

financeira no final do período 

X 

instante, 

crédito 

2018/01/01 eficaz IFRS 

Divulgação 7.35H, 2018/01/01 

eficaz CPC 40.35I Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.35M 

Divulgação 

Perdas de crédito esperados não 

descontados no reconhecimento inicial em ativos 

financeiros com crédito prejudicado adquiridos ou 

originados inicialmente reconhecidos 

X 

duração,  

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35H 

c Divulgação 

Explicação das razões para as 

alterações na provisão para perda de instrumentos 

financeiros 

texto 
2018/01/01 eficaz CPC 40.B8D 

Exemplo 

Explicação de mudanças 

significativas na forma como a quantia escriturada 

bruta de instrumentos financeiros contribuiu para 

alterações na provisão para perdas 

texto 
Divulgação eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35I 

Ativos financeiros com características 

contratuais dos fluxos modificados durante o período 

de informação, enquanto subsídio perda medida a vida 

útil esperada perdas  crédito, o custo amortizado antes 

de modificação 

X 

duração, 

débito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35J a 

Divulgação 

Ativos financeiros com fluxos de caixa 

contratuais modificados durante o período de 

informação, enquanto subsídio perda medida a vida útil 

esperada perdas crédito, ganho de modificação 

(prejuízo) 

X 

duração,  

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35J a 

Divulgação 

Ativos financeiros com fluxos de caixa 

contratuais modificados enquanto subsídio perda 

medida a vida útil esperada perdas de crédito para os 

quais subsídio perda alterados durante o período de 

X 

instante, 

débito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35J b 

Divulgação 
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informação a 12 meses perdas de crédito previstas, 

quantia escriturada bruta 

Os ativos financeiros baixados durante o 

período de informação e ainda sujeitos a medidas de 

controlo, montante contratual pendente 

X 

instante, 

débito 

Divulgação eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35L 

Informações sobre grupos ou carteiras de 

instrumentos financeiros com características 

particulares que podem afetar grande parte desse grupo 

texto 
Divulgação eficaz 2018/01/01 

CPC 40.B8H 

Divulgação de risco de crédito [bloco de texto] 
bloco de 

texto 

Divulgação eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35M 

Divulgação de risco de crédito [título]     

Divulgação de risco de crédito [tabela] tabela 
Divulgação eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35M 

Notas de crédito externas [eixo] eixo 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20C Exemplo , data de 

validade 2018/01/01 CPC 

40.IG24 a Exemplo 

Total da entidade para as 

classes  crédito externas [membro] 

membro 

[padrão] 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20C Exemplo , data de 

validade 2018/01/01 CPC 

40.IG24 a Exemplo 

Notas de crédito externas 

[Membro] 
membro 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20C Exemplo , data de 

validade 2018/01/01 CPC 

40.IG24 a Exemplo 

Notas de crédito internas [eixo] eixo 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20C Exemplo , data de 

validade 2018/01/01 CPC 

40.IG25 b Exemplo 

Total da entidade para as 

classes  crédito internas [membro] 

membro 

[padrão] 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20C Exemplo , data de 

validade 2018/01/01 CPC 

40.IG25 b Exemplo 

Notas de crédito internas 

[Membro] 
membro 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20C Exemplo , data de 

validade 2018/01/01 CPC 

40.IG25 b Exemplo 

Probabilidade de incumprimento 

[eixo] 
eixo 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20C Exemplo 

Total da entidade para a 

probabilidade de incumprimento [membro] 

membro 

[padrão] 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20C Exemplo 

Probabilidade de 

incumprimento [membro] 
membro 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20C Exemplo 

Classes de instrumentos financeiros 

[eixo] 
eixo 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35H 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35K Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.35M 

Divulgação , CPC 40.36 

Divulgação 

Instrumentos financeiros, 

classe [membro] 

membro 

[padrão] 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35H 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35K Divulgação , 

Divulgação eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35M, CPC 40.36 

Divulgação 
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Compromissos de 

empréstimo [Membro] 
membro 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35M 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.B8E Divulgação 

Contratos de garantia 

financeira [Membro] 
membro 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35M 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.B8E Divulgação 

Contas a receber 

[Membro] 
membro 

CPC 26.112 c prática comum , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.35H 

b (iii) Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.35M b (iii) 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35N Exemplo 

Ativos Contrato 

[Membro] 
membro 

2018/01/01 CPC 40.35H b (iii) 

eficaz de divulgação , efectiva 

2018/01/01 CPC 40.35M b (iii) 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35N Exemplo 

Recebíveis de locação 

[Membro] 
membro 

2018/01/01 CPC 40.35H b (iii) 

eficaz de divulgação , efectiva 

2018/01/01 CPC 40.35M b (iii) 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35N Exemplo 

Hipotecas [membro] membro 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20B Exemplo , CPC 

40.IG40B Exemplo 

Empréstimos ao 

consumidor [Membro] 
membro 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20C Exemplo , CPC 

40.IG40B Exemplo 

Crédito a empresas 

[Membro] 
membro 

CPC 26.112 c prática comum , 

eficaz 2018/01/01 CPC 

40.IG20C Exemplo 

Tipo de medição de perdas de 

crédito previstas [eixo] 
eixo 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35H 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35M Divulgação 

Tipo de medição de perdas de 

crédito previstas [membro] 

membro 

[padrão] 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35H 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35M Divulgação 

Perdas de crédito 

previstas em 12 meses [Membro] 
membro 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35H 

um Disclosure , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.35M a 

Divulgação 

Estimativa da vida útil 

perdas de crédito [Membro] 
membro 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35H 

b Divulgação , 2018/01/01 

eficazes CPC 40.35M b 

Divulgação 

Método de avaliação de perdas de 

crédito previstas [eixo] 
eixo 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20B Exemplo 

Método de avaliação de perdas 

de crédito previstas [membro] 

membro 

[padrão] 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20B Exemplo 

Perdas de crédito 

previstas avaliado individualmente [membro] 
membro 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20B Exemplo 

Perdas de crédito 

previstas avaliados coletivamente [membro] 
membro 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20B Exemplo 

Valor recuperável do ativo de 

crédito de instrumentos financeiros [eixo] 
 eixo 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35H 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35M Divulgação 
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Valor recuperável do ativo de 

crédito de instrumentos financeiros [membro] 

membro 

[padrão] 

018/01/01 eficaz CPC 40.35H 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35M Divulgação 

Instrumentos financeiros 

não-prejudicada crédito [membro] 
membro 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35H 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35M Divulgação 

Instrumentos financeiros 

com problemas de crédito [membro] 
membro 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35H 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35M Divulgação 

Instrumentos 

financeiros adquiridos ou originados com deficiência de 

crédito [membro] 

membro 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35H 

c Divulgação , 2018/01/01 

eficazes CPC 40.35M c 

Divulgação 

Os instrumentos 

financeiros  crédito-prejudicada após a compra ou 

originação [Membro] 

membro 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35H 

b (ii) Divulgação , 2018/01/01 

eficazes CPC 40.35M b (ii) 

Divulgação 

Valor contábil, depreciação 

acumulada, amortização e valor recuperável do ativo e 

quantia escriturada bruta [eixo] 

eixo 

CPC 266.73 d Divulgação , 

CPC 266.73 e Divulgação , 

CPC 6.32 Divulgação , IAS 

38,118 c Divulgação , IAS 

38,118 e Divulgação , IAS 

40.76 Divulgação , IAS 40.79 c 

Divulgação , IAS 40.79 d 

Divulgação , IAS 41.50 

Divulgação , IAS 41.54 f 

Divulgação , CPC 15. B67 d 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35H Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.35I 

Divulgação , Data de validade 

2018/01/01 CPC 40.IG29 

prática comum 

Valor contábil [membro] 
membro 

[padrão] 

CPC 266.73 e Divulgação , 

CPC 6.32 Divulgação , IAS 

38,118 e Divulgação , IAS 

40.76 Divulgação , IAS 40.79 d 

Divulgação , IAS 41.50 

Divulgação , CPC 15.B67 d 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35H Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.35I 

Divulgação , Data de validade 

2018/01/01 CPC 40.IG29 a 

Exemplo 

Quantia escriturada bruta 

[membro] 
membro 

CPC 266.73 d Divulgação , 

CPC 6.32 Divulgação , IAS 

38,118 c Divulgação , IAS 

40.79 c Divulgação , IAS 41.54 

f Divulgação , CPC 15.B67 d 

Divulgação , 2018/01/01 eficaz 

CPC 40.35I Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.35M 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35N Exemplo , Data de 

validade 2018/01/01 CPC 

40.IG29 prática comum 
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Valor recuperável do 

ativo acumulada [membro] 
membro 

CPC 266.73 d prática comum , 

CPC 6.32 A prática comum , 

IAS 38,118 c prática comum , 

IAS 40,79 c prática comum , 

IAS 41.54 f prática comum , 

CPC 15.B67 d Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.35H 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35N Exemplo , Data de 

validade 2018/01/01 CPC 

40.IG29 b Exemplo 

Divulgação de risco de crédito [itens de 

linha] 

itens de 

linha 
  

Ativos financeiros 

X 

instante, 

débito 

CPC 40.25 Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.35H 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35I Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.35M 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35N Exemplo 

A exposição a risco de crédito em 

compromissos de empréstimos e contratos de garantia 

financeira 

X 

instante, 

crédito 

2018/01/01 eficaz IFRS 

Divulgação 7.35H, 2018/01/01 

eficaz CPC 40.35I Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.35M 

Divulgação 2018/01/01 eficaz 

CPC 40.35N Exemplo 

Divulgação de matriz disposição [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35N 

Exemplo 

Divulgação de matriz disposição [título]     

Divulgação de matriz disposição [tabela]  tabela 
2018/01/01 eficaz CPC 40.35N 

Exemplo 

Classes de instrumentos financeiros 

[eixo] 
 eixo 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35H 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35K Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.35M 

Divulgação , CPC 40.36 

Divulgação 

Instrumentos financeiros, 

classe [membro] 

membro 

[padrão] 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35H 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35K Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.35M 

Divulgação , CPC 40.36 

Divulgação 

Compromissos de 

empréstimo [Membro] 
membro 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35M 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.B8E Divulgação 

Contratos de garantia 

financeira [Membro] 
membro 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35M 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.B8E Divulgação 

Contas a receber 

[Membro] 
membro 

CPC 26.112 c prática comum , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.35H 

b (iii) Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.35M b (iii) 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35N Exemplo 
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Ativos Contrato 

[Membro] 
membro 

2018/01/01 CPC 40.35H b (iii) 

eficaz de divulgação , efectiva 

2018/01/01 CPC 40.35M b (iii) 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35N Exemplo 

Recebíveis de locação 

[Membro] 
membro 

2018/01/01 CPC 40.35H b (iii) 

eficaz de divulgação , efectiva 

2018/01/01 CPC 40.35M b (iii) 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35N Exemplo 

Hipoteca [membro] membro 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20B Exemplo , CPC 

40.IG40B Exemplo 

Empréstimos ao 

consumidor [Membro] 
membro 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20C Exemplo , CPC 

40.IG40B Exemplo 

O crédito a empresas 

[Membro] 
membro 

CPC 26.112 c prática comum , 

eficaz 2018/01/01 CPC 

40.IG20C Exemplo 

Devido estatuto passado [eixo]  eixo 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35N 

Exemplo , data de validade 

2018/01/01 CPC 40.37 prática 

comum 

Devido estatuto passado 

[membro] 

membro 

[padrão] 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35N 

Exemplo , data de validade 

2018/01/01 CPC 40.37 prática 

comum 

Atual [membro] membro 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.37 prática comum , 

eficaz 2018/01/01 CPC 

40.IG20D Exemplo 

Mais tardar um mês e não 

mais tardar dois meses [membro] 
membro 

CPC 26.112 c prática comum , 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.37 prática comum , 

eficaz 2018/01/01 CPC 

40.IG20D Exemplo 

Mais tardar dois meses e 

não mais tardar três meses [membro] 
membro 

CPC 26.112 c prática comum , 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.37 prática comum , 

eficaz 2018/01/01 CPC 

40.IG20D Exemplo 

Mais tardar três meses 

[membro] 
membro 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.37 prática comum , 

eficaz 2018/01/01 CPC 

40.IG20D Exemplo 

Valor contábil, depreciação 

acumulada, amortização e valor recuperável do ativo e 

quantia escriturada bruta [eixo] 

eixo 

CPC 266.73 d Divulgação , 

CPC 266.73 e Divulgação , 

CPC 6.32 Divulgação , IAS 

38,118 c Divulgação , IAS 

38,118 e Divulgação , IAS 

40.76 Divulgação , IAS 40.79 c 

Divulgação , IAS 40.79 d 

Divulgação , IAS 41.50 

Divulgação , IAS 41.54 f 

Divulgação , CPC 15. B67 d 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35H Divulgação , 
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eficaz 2018/01/01 CPC 40.35I 

Divulgação , Data de validade  

2018/01/01 CPC 40.IG29 

prática comum 

Valor contábil [membro] 
membro 

[padrão] 

CPC 266.73 e Divulgação , 

CPC 6.32 Divulgação , IAS 

38,118 e Divulgação , IAS 

40.76 Divulgação , IAS 40.79 d 

Divulgação , IAS 41.50 

Divulgação , CPC 15.B67 d 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35H Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.35I 

Divulgação , Data de validade 

2018/01/01 CPC 40.IG29 a 

Exemplo 

Quantia escriturada bruta 

[membro] 
membro 

CPC 266.73 d Divulgação , 

CPC 6.32 Divulgação , IAS 

38,118 c Divulgação , IAS 

40.79 c Divulgação , IAS 41.54 

f Divulgação , CPC 15.B67 d 

Divulgação , 2018/01/01 eficaz 

CPC 40.35I Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.35M 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35N Exemplo , Data de 

validade 2018/01/01 CPC 

40.IG29 prática comum 

Valor recuperável do 

ativo acumulada [membro] 
membro 

CPC 266.73 d prática comum , 

CPC 6.32 A prática comum , 

IAS 38,118 c prática comum , 

IAS 40,79 c prática comum , 

IAS 41.54 f prática comum , 

CPC 15.B67 d Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.35H 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35N Exemplo , Data de 

validade 2018/01/01 CPC 

40.IG29 b Exemplo 

Divulgação de matriz disposição [itens 

de linha] 

itens de 

linha 
  

Ativos financeiros 

X 

instante, 

débito 

CPC 40.25 Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.35H 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35I Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.35M 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35N Exemplo 

Esperado taxa de perda  crédito 
X.XX 

instante 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20D Exemplo 

Divulgação de ativos financeiros que são ou passado 

[bloco de texto] devido ou prejudicada 

bloco de 

texto 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.37 Divulgação 

Divulgação de ativos financeiros que estão 

vencidos ou prejudicada [título] 
    

Divulgação de ativos financeiros que estão 

vencidos ou prejudicada [tabela] 
tabela 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.37 Divulgação 

Classes de ativos financeiros [eixo] eixo CPC 40.6 Divulgação 
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Os ativos financeiros, classe 

[membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 40.6 Divulgação 

Ativos financeiros ao custo 

amortizado, classe [membro] 
membro CPC 40.B2 a Divulgação 

Hipoteca [membro] membro 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20B Exemplo , CPC 

40.IG40B Exemplo 

Empréstimos ao 

consumidor [Membro] 
membro 

2018/01/01 eficaz CPC 

40.IG20C Exemplo , CPC 

40.IG40B Exemplo 

O crédito a empresas 

[Membro] 
membro 

CPC 26.112 c prática comum , 

eficaz 2018/01/01 CPC 

40.IG20C Exemplo 

As contas a receber 

[Membro] 
membro 

CPC 26.112 c prática comum , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.35H 

b (iii) Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.35M b (iii) 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35N Exemplo 

Ativos financeiros ao valor 

justo, classe [membro] 
membro CPC 40.B2 a Divulgação 

Títulos para negociação 

[Membro] 
membro CPC 40.IG40B Exemplo 

Derivados [membro] membro 
IFRS 13.IE60 Exemplo , CPC 

40.IG40B Exemplo 

Contrato de opção 

[membro] 
membro CPC 26.112 c prática comum 

Contrato de futuros 

[membro] 
membro CPC 26.112 c prática comum 

Contrato de swap 

[membro] 
membro CPC 26.112 c prática comum 

Contrato a termo 

[membro] 
membro CPC 26.112 c prática comum 

Os investimentos de 

capital [Membro] 
membro CPC 40.IG40B Exemplo 

Os ativos financeiros fora 

âmbito da IFRS 7, classe [membro] 
membro CPC 40.B2 b Divulgação 

Impairment de ativos financeiros [eixo] eixo 
Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.37 Divulgação 

Total da entidade para valor 

recuperável do ativo de ativos financeiros [membro] 

membro 

[padrão] 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.37 Divulgação 

Ativos financeiros nem 

passado devido nem prejudicada [membro] 
membro 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.37 prática comum 

Ativos financeiros vencidos 

mas não prejudicada [membro] 
membro 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.37 a Divulgação 

Ativos financeiros prejudicada 

[membro] 
membro 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.37 prática comum 

Ativos financeiros 

avaliados individualmente para perdas de crédito 

[membro] 

membro 
Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.37 b Divulgação 

Ativos financeiros 

avaliados coletivamente para perdas de crédito 

[membro] 

membro 
Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.37 prática comum 
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Valor contábil, depreciação acumulada, 

amortização e valor recuperável do ativo e quantia 

escriturada bruta [eixo] 

eixo 

CPC 266.73 d Divulgação , 

CPC 266.73 e Divulgação , 

CPC 6.32 Divulgação , IAS 

38,118 c Divulgação , IAS 

38,118 e Divulgação , IAS 

40.76 Divulgação , IAS 40.79 c 

Divulgação , IAS 40.79 d 

Divulgação , IAS 41.50 

Divulgação , IAS 41.54 f 

Divulgação , CPC 15. B67 d 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35H Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.35I 

Divulgação , Data de validade 

2018/01/01 CPC 40.IG29 

prática comum 

Valor contábil [membro] 
membro 

[padrão] 

CPC 266.73 e Divulgação , 

CPC 6.32 Divulgação , IAS 

38,118 e Divulgação , IAS 

40.76 Divulgação , IAS 40.79 d 

Divulgação , IAS 41.50 

Divulgação , CPC 15.B67 d 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35H Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.35I 

Divulgação , Data de validade 

2018/01/01 CPC 40.IG29 a 

Exemplo 

Valor contábil [membro] 
membro 

[padrão] 

CPC 266.73 e Divulgação , 

CPC 6.32 Divulgação , IAS 

38,118 e Divulgação , IAS 

40.76 Divulgação , IAS 40.79 d 

Divulgação , IAS 41.50 

Divulgação , CPC 15.B67 d 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35H Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.35I 

Divulgação , Data de validade 

2018/01/01 CPC 40.IG29 a 

Exemplo 

Quantia escriturada bruta 

[membro] 
membro 

CPC 266.73 d Divulgação , 

CPC 6.32 Divulgação , IAS 

38,118 c Divulgação , IAS 

40.79 c Divulgação , IAS 41.54 

f Divulgação , CPC 15.B67 d 

Divulgação , 2018/01/01 eficaz 

CPC 40.35I Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.35M 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35N Exemplo , Data de 

validade 2018/01/01 CPC 

40.IG29 prática comum 

Valor recuperável do ativo 

acumulada [membro] 
membro 

CPC 266.73 d prática comum , 

CPC 6.32 A prática comum , 

IAS 38,118 c prática comum , 

IAS 40,79 c prática comum , 

IAS 41.54 f prática comum , 

CPC 15.B67 d Divulgação , 
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eficaz 2018/01/01 CPC 40.35H 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35N Exemplo , Data de 

validade 2018/01/01 CPC 

40.IG29 b Exemplo 

Devido estatuto passado [eixo] eixo 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35N 

Exemplo , data de validade 

2018/01/01 CPC 40.37 prática 

comum 

Devido estatuto passado [membro] 
membro 

[padrão] 

2018/01/01 eficaz CPC 40.35N 

Exemplo , data de validade 

2018/01/01 CPC 40.37 prática 

comum 

Atual [membro] membro 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.37 prática comum , 

eficaz 2018/01/01 CPC 

40.IG20D Exemplo 

Mais tardar um mês e não 

mais tardar dois meses [membro] 
membro 

CPC 26.112 c prática comum , 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.37 prática comum , 

eficaz 2018/01/01 CPC 

40.IG20D Exemplo 

Mais tardar dois meses e não 

mais tardar três meses [membro] 
membro 

CPC 26.112 c prática comum , 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.37 prática comum , 

eficaz 2018/01/01 CPC 

40.IG20D Exemplo 

Mais tardar três meses 

[membro] 
membro 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.37 prática comum , 

eficaz 2018/01/01 CPC 

40.IG20D Exemplo 

Divulgação de ativos financeiros que estão 

últimos itens de linha [] devido ou depreciados 

itens de 

linha 
  

Ativos financeiros 

X 

instante, 

débito 

CPC 40.25 Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.35H 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35I Divulgação , eficaz  

2018/01/01 CPC 40.35M 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35N Exemplo 

Análise da idade dos ativos financeiros 

que estão vencidos mas sem valor recuperável do ativo 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.37 a Divulgação 

Análise de ativos financeiros que são 

determinados individualmente para ser prejudicada 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.37 b Divulgação 

Descrição da garantia detida e outras 

melhorias crédito, os ativos financeiros que são 

determinados individualmente para ser prejudicada 

texto 
Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.IG29 c Exemplo 

Os ativos financeiros que são 

determinados individualmente para ser prejudicada, 

valor justo de garantias detidas e outras melhorias  

crédito 

X 

instante, 

débito 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.IG29 c Exemplo 

Descrição da natureza dos ativos obtidos 

tomando posse de garantia ou através de outras 

melhorias  crédito 

texto CPC 40.38 a Divulgação 
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Bens obtidos tomando posse de garantia ou através 

de outras melhorias  crédito 

X 

instante, 

débito 

CPC 40.38 a Divulgação 

Descrição de políticas para alienação ou para 

utilização na operação de ativos obtidos tomando posse 

de garantias ou outro reforço  crédito [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 40.38 b Divulgação 

Divulgação de análise da maturidade dos passivos 

financeiros não derivados [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 40.39 a Divulgação 

Divulgação de análise da maturidade dos 

passivos financeiros não derivados [título] 
    

Divulgação de análise da maturidade dos 

passivos financeiros não derivados [tabela] 
tabela CPC 40.39 a Divulgação 

Maturidade [eixo] eixo 

CPC 26.61 Divulgação , CPC 

6.31 b Divulgação , CPC 6.35 a 

Divulgação , CPC 6.47 a 

Divulgação , CPC 6.56 a 

divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.23B a divulgação , CPC 

40.42E e Divulgação , CPC 

40.B11 Exemplo 

Faixas horárias agregados 

[Membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 26.61 Divulgação , CPC 

6.31 b Divulgação , CPC 6.35 a 

Divulgação , CPC 6.47 a 

Divulgação , CPC 6.56 a 

divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.23B a divulgação , CPC 

40.B11 Exemplo , CPC 40.B35 

Exemplo 

    
CPC 26.112 c prática comum , 

Data de validade 

No prazo máximo de três 

meses [membro] 
membro 

2018/01/01 CPC 40.IG28 a 

Exemplo 

O mais tardar um mês 

[membro] 
membro 

CPC 40.B11 a Exemplo , CPC 

40.B35 a Exemplo 

Prazo máximo de um mês 

e não mais tardar três meses [membro] 
membro 

CPC 40.B11 b Exemplo , CPC 

40.B35 b Exemplo 

Prazo de três meses e não mais 

de um ano [membro] 
membro CPC 40.B11 c Exemplo 

Prazo de três meses e não 

mais de seis meses [membro] 
membro 

CPC 40.B35 c Exemplo , Data 

de validade 2018/01/01 CPC 

40.IG28 b Exemplo 

Prazo máximo de seis 

meses e não mais de um ano [membro] 
membro 

CPC 40.B35 d Exemplo , Data 

de validade2018/01/01 CPC 

40.IG28 c Exemplo 

Mais de um ano [membro] membro 

CPC 26.61 b Divulgação , Data 

de validade 2018/01/01 CPC 

40.IG28 d Exemplo 

Mais de um ano e não 

mais de cinco anos [membro] 
membro 

CPC 6.31 b (ii) Divulgação , 

CPC 6.35 a (ii) Divulgação , 

CPC 6.47 a (ii) Divulgação , 

CPC 6.56 a (ii) Divulgação , 

CPC 40.B11 d Exemplo 

Mais de um ano e 

não mais tardar três anos [membro] 
membro CPC 40.B35 e Exemplo 

Prazo de três anos e 

não superior a cinco anos [membro] 
membro CPC 40.B35 f Exemplo 
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Mais de cinco anos 

[membro] 
membro 

CPC 6.31 b (iii) Divulgação , 

CPC 6.35 a (iii) Divulgação , 

CPC 6.47 a (iii) Divulgação , 

CPC 6.56 a (iii) Divulgação , 

CPC 40.B35 g Exemplo 

Divulgação de análise da maturidade dos 

passivos financeiros não derivados [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Passivos financeiros não derivativos, 

fluxos de caixa não descontados 

X 

instante, 

crédito 

CPC 40.39 a Divulgação 

Obrigações brutas de arrendamento 

financeiro 

X 

instante, 

crédito 

CPC 40.B11D a Exemplo 

Divulgação de análise da maturidade dos passivos 

financeiros derivados [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 40.39 b Divulgação 

Divulgação de análise da maturidade dos 

passivos financeiros derivados [título] 
    

Divulgação de análise da maturidade dos 

passivos financeiros derivados [tabela] 
 tabela CPC 40.39 b Divulgação 

Maturidade [eixo] eixo 

CPC 26.61 Divulgação , CPC 

6.31 b Divulgação , CPC 6.35 a 

Divulgação , CPC 6.47 a 

Divulgação , CPC 6.56 a 

divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.23B a divulgação , CPC 

40.42E e Divulgação , CPC 

40.B11 Exemplo 

Faixas horárias agregados 

[Membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 26.61 Divulgação , CPC 

6.31 b Divulgação , CPC 6.35 a 

Divulgação , CPC 6.47 a 

Divulgação , CPC 6.56 a 

divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.23B a divulgação , CPC 

40.B11 Exemplo , CPC 40.B35 

Exemplo 

No prazo máximo de três 

meses [membro] 
membro 

CPC 26.112 c prática comum , 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.IG28 a Exemplo 

O mais tardar um mês 

[membro] 
membro 

CPC 40.B11 a Exemplo , CPC 

40.B35 a Exemplo 

Prazo máximo de um mês 

e não mais tardar três meses [membro] 
membro 

CPC 40.B11 b Exemplo , CPC 

40.B35 b Exemplo 

Prazo de três meses e não mais 

de um ano [membro] 
membro CPC 40.B11 c Exemplo 

Prazo de três meses e não 

mais de seis meses [membro] 
membro 

CPC 40.B35 c Exemplo , Data 

de validade 2018/01/01 CPC 

40.IG28 b Exemplo 

Prazo máximo de seis 

meses e não mais de um ano [membro] 
membro 

CPC 40.B35 d Exemplo , Data 

de validade 2018/01/01 CPC 

40.IG28 c Exemplo 

Mais de um ano [membro] membro 

CPC 26.61 b Divulgação , Data 

de validade 2018/01/01 CPC 

40.IG28 d Exemplo 

Mais de um ano e não 

mais de cinco anos [membro] 
membro 

CPC 6.31 b (ii) Divulgação , 

CPC 6.35 a (ii) Divulgação , 

CPC 6.47 a (ii) Divulgação , 
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CPC 6.56 a (ii) Divulgação , 

CPC 40.B11 d Exemplo 

Mais de um ano e 

não mais tardar três anos [membro] 
membro CPC 40.B35 e Exemplo 

Prazo de três anos e 

não superior a cinco anos [membro] 
membro CPC 40.B35 f Exemplo 

Mais de cinco anos 

[membro] 
membro 

CPC 6.31 b (iii) Divulgação , 

CPC 6.35 a (iii) Divulgação , 

CPC 6.47 a (iii) Divulgação , 

CPC 6.56 a (iii) Divulgação , 

CPC 40.B35 g Exemplo 

Divulgação de análise da maturidade dos 

passivos financeiros derivados [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Os passivos financeiros derivativos, os 

fluxos de caixa não descontados 

X 

instante, 

crédito 

CPC 40.39 b Divulgação 

Preços especificados em contratos a 

prazo de compra de ativos financeiros em troca de 

dinheiro 

X 

instante, 

crédito 

CPC 40.B11D b Exemplo 

Quantias líquidas para receber (-

fixo) swaps de taxa de juro flutuante de pagamento para 

os quais os fluxos de caixa líquidos são trocadas 

X 

instante, 

crédito 

CPC 40.B11D c Exemplo 

Quantias contratuais a ser trocadas 

em instrumentos financeiros derivativos para os quais 

os fluxos de caixa brutos são trocados 

X 

instante, 

crédito 

CPC 40.B11D d Exemplo 

Compromissos de empréstimos 

brutos 

X 

instante, 

crédito 

CPC 40.B11D e Exemplo 

Divulgação de como entidade administra o risco de 

liquidez [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 40.39 c Divulgação 

Divulgação de análise da maturidade dos ativos 

financeiros detidos para gestão do risco de liquidez 

[título] 

    

Divulgação de análise da maturidade dos 

ativos financeiros detidos para o gerenciamento de 

risco de liquidez [tabela] 

 tabela CPC 40.B11E Divulgação 

Maturidade [eixo]  eixo 

CPC 26.61 Divulgação , CPC 

6.31 b Divulgação , CPC 6.35 a 

Divulgação , CPC 6.47 a 

Divulgação , CPC 6.56 a 

divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.23B a divulgação , CPC 

40.42E e Divulgação , CPC 

40.B11 Exemplo 

Faixas horárias agregados 

[Membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 26.61 Divulgação , CPC 

6.31 b Divulgação , CPC 6.35 a 

Divulgação , CPC 6.47 a 

Divulgação , CPC 6.56 a 

divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.23B a divulgação , CPC 

40.B11 Exemplo , CPC 40.B35 

Exemplo 

No prazo máximo de três 

meses [membro] 
membro 

CPC 26.112 c prática comum , 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.IG28 a Exemplo 

O mais tardar um mês 

[membro] 
membro 

CPC 40.B11 a Exemplo , CPC 

40.B35 a Exemplo 
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Prazo máximo de um mês 

e não mais tardar três meses [membro] 
membro 

CPC 40.B11 b Exemplo , CPC 

40.B35 b Exemplo 

Prazo de três meses e não mais 

de um ano [membro] 
membro CPC 40.B11 c Exemplo 

Prazo de três meses e não 

mais de seis meses [membro] 
membro 

CPC 40.B35 c Exemplo , Data 

de validade 2018/01/01 CPC 

40.IG28 b Exemplo 

Prazo máximo de seis 

meses e não mais de um ano [membro] 
membro 

CPC 40.B35 d Exemplo , Data 

de validade 2018/01/01 CPC 

40.IG28 c Exemplo 

Mais de um ano [membro] membro 

CPC 26.61 b Divulgação , Data 

de validade 2018/01/01 CPC 

40.IG28 d Exemplo  

Mais de um ano e não 

mais de cinco anos [membro] 
membro 

CPC 6.31 b (ii) Divulgação , 

CPC 6.35 a (ii) Divulgação , 

CPC 6.47 a (ii) Divulgação , 

CPC 6.56 a (ii) Divulgação , 

CPC 40.B11 d Exemplo 

Mais de um ano e 

não mais tardar três anos [membro] 
membro CPC 40.B35 e Exemplo 

Prazo de três anos e 

não superior a cinco anos [membro] 
membro CPC 40.B35 f Exemplo 

Mais de cinco anos 

[membro] 
membro 

CPC 6.31 b (iii) Divulgação , 

CPC 6.35 a (iii) Divulgação , 

CPC 6.47 a (iii) Divulgação , 

CPC 6.56 a (iii) Divulgação , 

CPC 40.B35 g Exemplo 

Divulgação de análise da maturidade dos 

ativos financeiros detidos para o gerenciamento de 

risco de liquidez [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Os ativos financeiros mantidos pela 

gestão do risco de liquidez 

X 

instante, 

débito 

CPC 40.B11E Divulgação 

Divulgação de instrumentos financeiros por tipo de 

taxa de juro [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 40.39 prática comum 

Divulgação de instrumentos financeiros por tipo 

de taxa de juro [título] 
    

Divulgação de instrumentos financeiros por 

tipo de taxa de juro [tabela] 
 tabela CPC 40.39 prática comum 

Tipos de taxas de juro [eixo]  eixo CPC 40.39 prática comum 

Tipos de taxas de juros [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 40.39 prática comum 

Taxa de juros flutuante 

[membro] 
membro CPC 40.39 prática comum 

Taxa de juros fixa [membro] membro CPC 40.39 prática comum 

Divulgação de instrumentos financeiros por 

tipo de taxa de juro [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Ativos financeiros 

X 

instante, 

débito 

CPC 40.25 Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.35H 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35I Divulgação , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.35M 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.35N Exemplo 
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Passivos financeiros 

X 

instante, 

crédito 

CPC 40.25 Divulgação 

Divulgação de informações detalhadas sobre 

empréstimos [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 40.7 Prática comum 

Divulgação de informações detalhadas sobre 

empréstimos [título] 
    

Divulgação de informações detalhadas sobre 

empréstimos [tabela] 
 tabela CPC 40.7 Prática comum 

Empréstimos por nome [eixo]  eixo CPC 40.7 Prática comum 

Empréstimos por nome [membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 40.7 Prática comum 

Tipos de taxas de juro [eixo]  eixo CPC 40.39 prática comum 

Tipos de taxas de juros [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 40.39 prática comum 

Taxa de juros flutuante 

[membro] 
membro CPC 40.39 prática comum 

Taxa de juros fixa [membro] membro CPC 40.39 prática comum 

Faixa [eixo]  eixo 

IFRS 13.IE63 Exemplo , IFRS 

2.45 d Divulgação , CPC 40.7 

Prática comum 

Intervalos [membro] 
membro 

[padrão] 

IFRS 13.IE63 Exemplo , IFRS 

2.45 d Divulgação , CPC 40.7 

Prática comum 

Parte inferior do intervalo 

[membro] 
membro 

IFRS 13.IE63 Exemplo , IFRS 

2.45 d Divulgação , CPC 40.7 

Prática comum 

Média ponderada [membro] membro 
IFRS 13.IE63 Exemplo , CPC 

40.7 Prática comum 

Topo de gama [membro] membro 

IFRS 13.IE63 Exemplo , IFRS 

2.45 d Divulgação , CPC 40.7 

Prática comum 

Divulgação de informações detalhadas sobre 

empréstimos [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Borrowings Empréstimos 

X 

instante, 

crédito 

CPC 26.55 prática comum 

Valor nocional 
X 

instante 
CPC 26.112 c prática comum 

Os empréstimos, taxa de juros 
X.XX 

instante 
CPC 40.7 Prática comum 

Empréstimos, base da taxa de juros texto CPC 40.7 Prática comum 

Empréstimos, ajuste a base da taxa de 

juros 

X.XX 

instante 
CPC 40.7 Prática comum 

Empréstimos, maturidade texto CPC 40.7 Prática comum 

Os empréstimos, moeda original texto CPC 40.7 Prática comum 

Descrição dos métodos e pressupostos utilizados na 

elaboração de análise de sensibilidade 
texto CPC 40.40 b Divulgação 

Descrição de mudanças nos métodos e pressupostos 

utilizados na elaboração de análise de sensibilidade 
texto CPC 40.40 c Divulgação 

Descrição das razões para as alterações nos métodos 

e pressupostos utilizados na elaboração de análise de 

sensibilidade 

texto CPC 40.40 c Divulgação 
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Descrição do método, parâmetros e pressupostos 

utilizados na elaboração de análise de sensibilidade 

refletindo interdependências entre variáveis de risco 

texto CPC 40.41 a Divulgação 

Descrição do objetivo do método utilizado e das 

limitações que podem resultar em informação não 

reflete totalmente valor justo dos ativos e passivos 

envolvidos 

texto CPC 40.41 b Divulgação 

Valor em risco 
X 

instante 
CPC 40.41 prática comum 

Descrição do fato e da razão por que as análises de 

sensibilidade não são representativas 
texto CPC 40.42 Divulgação 

Divulgação de transferências de ativos financeiros 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 

CPC 40 - Transferências de 

ativos Divulgação financeira 

Divulgação dos ativos financeiros transferidos 

que não deixam de ser reconhecidos na sua totalidade 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 40.42D Divulgação 

Divulgação dos ativos financeiros 

transferidos que não deixam de ser reconhecidos na sua 

totalidade [título] 

    

Divulgação dos ativos financeiros 

transferidos que não deixam de ser reconhecidos na sua 

totalidade [tabela] 

 tabela CPC 40.42D Divulgação 

Ativos financeiros transferidos que 

não são desreconhecidos na sua totalidade [eixo] 
 eixo CPC 40.42D Divulgação 

Ativos financeiros transferidos 

que não são desreconhecidos na sua totalidade 

[membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 40.42D Divulgação 

Divulgação dos ativos financeiros 

transferidos que não deixam de ser reconhecidos na sua 

totalidade [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Descrição da natureza dos ativos 

financeiros transferidos que não deixam de ser 

reconhecidos na sua totalidade 

texto CPC 40.42D a Divulgação 

Descrição da natureza dos riscos e 

benefícios da propriedade para qual entidade está 

exposta 

texto CPC 40.42D b Divulgação 

Descrição da natureza da relação 

entre ativos financeiros transferidos que não deixam de 

ser reconhecidos na sua totalidade e passivos 

associados 

texto CPC 40.42D c Divulgação 

Valor justo dos ativos financeiros 

transferidos (associados passivos financeiros) que não 

deixam de ser reconhecidos na sua totalidade [título] 

    

Valor justo dos ativos 

financeiros transferidos que não deixam de ser 

reconhecidos na sua totalidade 

X 

instante, 

débito 

CPC 40.42D d Divulgação 

O valor justo dos passivos 

financeiros associados 

(X) 

instante, 

crédito 

CPC 40.42D d Divulgação 

Justo valor líquido de ativos 

financeiros transferidos (associados passivos 

financeiros) que não deixam de ser reconhecidos na sua 

totalidade 

X 

instante, 

débito 

CPC 40.42D d Divulgação 

Ativos que entidade continua a 

reconhecer 

X 

instante, 

débito 

CPC 40.42D e Divulgação 
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Passivos associados dessa entidade 

continua a reconhecer 

X 

instante, 

crédito 

CPC 40.42D e Divulgação 

Ativos originais antes da 

transferência 

X 

instante, 

débito 

CPC 40.42D f Divulgação 

Os ativos que entidade continua a 

reconhecer a medida do envolvimento continuado 

X 

instante, 

débito 

CPC 40.42D f Divulgação 

Passivos associados dessa entidade 

continua a reconhecer a medida do envolvimento 

continuado 

X 

instante, 

crédito 

CPC 40.42D f Divulgação 

Divulgação de envolvimento continuado nos 

ativos financeiros desreconhecidos [bloco de texto] 

bloco de 

texto 

CPC 40.42E Divulgação , CPC 

40.42 g Divulgação 

Divulgação de envolvimento continuado nos 

ativos financeiros desreconhecidos [título] 
    

Divulgação de envolvimento continuado 

nos ativos financeiros desreconhecidos [tabela] 
 tabela 

CPC 40.42E Divulgação , CPC 

40.42 g Divulgação 

Envolvimento continuado nos 

ativos financeiros desreconhecidos por tipo de 

instrumento [eixo] 

 eixo CPC 40.B33 Exemplo 

Tipos de instrumento 

[membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 40.B33 Exemplo 

Opções de venda 

lançadas [membro] 
membro CPC 40.IG40B Exemplo 

Opções call [membro] membro CPC 40.IG40B Exemplo 

Garantias [membro] membro CPC 40.B33 Exemplo 

Envolvimento continuado nos 

ativos financeiros desreconhecidos por tipo de 

transferência [eixo] 

 eixo CPC 40.B33 Exemplo 

Tipos de transferência 

[membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 40.B33 Exemplo 

Empréstimos de títulos 

[membro] 
membro 

CPC 40.B33 Exemplo , CPC 

40.IG40B Exemplo 

Factoring de recebíveis 

[membro] 
membro CPC 40.B33 Exemplo 

Titularizações [membro] membro CPC 40.B33 Exemplo 

Divulgação de envolvimento continuado 

nos ativos financeiros desreconhecidos [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Ativos reconhecidos que 

representam o envolvimento continuado nos ativos 

financeiros desreconhecidos 

X 

instante, 

débito 

CPC 40.42E a Divulgação 

Passivos reconhecidos que 

representam o envolvimento continuado nos ativos 

financeiros desreconhecidos 

X 

instante, 

crédito 

CPC 40.42E a Divulgação 

Descrição dos itens de linha de 

ativos e passivos reconhecidos que representam o 

envolvimento continuado nos ativos financeiros 

desreconhecidos 

texto CPC 40.42E a Divulgação 

Valor justo dos ativos que 

representam o envolvimento continuado nos ativos 

financeiros desreconhecidos 

X 

instante, 

débito 

CPC 40.42E b Divulgação 

Justo valor de passivos que 

representam o envolvimento continuado nos ativos 

financeiros desreconhecidos 

X 

instante, 

crédito 

CPC 40.42E b Divulgação 
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Exposição máxima à perda de 

envolvimento continuado 

X 

instante 
CPC 40.42E c Divulgação 

Informações sobre a exposição 

como máxima à perda do envolvimento continuado é 

determinada 

texto CPC 40.42E c Divulgação 

Saída de caixa não descontado 

obrigado a recomprar ativos financeiros 

desreconhecidos 

X 

instante, 

crédito 

CPC 40.42E d Divulgação 

Outros valores a pagar ao 

cessionário em relação a ativos transferidos 

X 

instante, 

crédito 

CPC 40.42E d Divulgação 

As informações qualitativas sobre o 

envolvimento continuado nos ativos financeiros 

desreconhecidos 

texto CPC 40.42E f Divulgação 

Ganho (perda) de ativos financeiros 

desreconhecidos na data da transferência 

X 

duração,  

crédito 

CPC 40.42 g um Divulgação 

Rendimentos de envolvimento 

continuado nos ativos financeiros desreconhecidos 

X 

duração,  

crédito 

CPC 40.42 g b Divulgação 

Rendimentos de envolvimento 

continuado nos ativos financeiros desreconhecidos 

reconhecido cumulativamente 

X 

instante, 

crédito 

CPC 40.42 g b Divulgação 

Despesa de envolvimento 

continuado nos ativos financeiros desreconhecidos 

X 

duração, 

débito 

CPC 40.42 g b Divulgação 

Despesa de envolvimento 

continuado nos ativos financeiros desreconhecidos 

reconhecido cumulativamente 

X 

instante, 

débito 

CPC 40.42 g b Divulgação 

Explicação quando maior atividade 

de transferência teve lugar 
texto IFRS c 7,42 g (i) Divulgação 

Ganho (perda) de atividade de 

transferência durante o período de maior atividade 

representando transferência 

X 

duração,  

crédito 

CPC 40.42 g c (ii) Divulgação 

Os rendimentos da actividade 

durante o período de transferência que representam 

maior atividade de transferência 

X 

duração, 

débito 

CPC 40.42 g c (iii) Divulgação 

Divulgação de análise de fluxos de 

saída de caixa não descontados maturidade de recompra 

de ativos financeiros desreconhecidos ou montantes a 

pagar ao cessionário em relação aos ativos transferidos 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 40.42E e Divulgação 

Divulgação de análise de fluxos de saída de 

caixa não descontados maturidade de recompra de 

ativos financeiros desreconhecidos ou montantes a 

pagar ao cessionário em relação aos ativos transferidos 

[título] 

    

Divulgação de análise de fluxos de saída de 

caixa não descontados maturidade de recompra de 

ativos financeiros desreconhecidos ou montantes a 

pagar ao cessionário em relação aos ativos transferidos 

[tabela] 

tabela CPC 40.42E e Divulgação 

Maturidade [eixo] eixo 

CPC 26.61 Divulgação , CPC 

6.31 b Divulgação , CPC 6.35 a 

Divulgação , CPC 6.47 a 

Divulgação , CPC 6.56 a 

divulgação , eficaz 2018/01/01 
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CPC 40.23B a divulgação , CPC 

40.42E e Divulgação , CPC 

40.B11 Exemplo 

Faixas horárias agregados 

[Membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 26.61 Divulgação , CPC 

6.31 b Divulgação , CPC 6.35 a 

Divulgação , CPC 6.47 a 

Divulgação , CPC 6.56 a 

divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.23B a divulgação , CPC 

40.B11 Exemplo , CPC 40.B35 

Exemplo 

No prazo máximo de três 

meses [membro] 
membro 

CPC 26.112 c prática comum , 

Data de validade 2018/01/01 

CPC 40.IG28 a Exemplo 

O mais tardar um 

mês [membro] 
membro 

CPC 40.B11 a exemplo , CPC 

40.B35 a Exemplo 

Prazo máximo de 

um mês e não mais tardar três meses [membro] 
membro 

CPC 40.B11 b Exemplo , CPC 

40.B35 b Exemplo 

Prazo de três meses e não 

mais de um ano [membro] 
membro CPC 40.B11 c Exemplo 

Prazo de três meses 

e não mais de seis meses [membro] 
membro 

CPC 40.B35 c Exemplo , Data 

de validade 2018/01/01 CPC 

40.IG28 b Exemplo 

Prazo máximo de 

seis meses e não mais de um ano [membro] 
membro 

CPC 40.B35 d Exemplo , Data 

de validade 2018/01/01 CPC 

40.IG28 c Exemplo 

Mais de um ano 

[membro] 
membro 

CPC 26.61 b Divulgação , Data 

de validade 2018/01/01 CPC 

40.IG28 d Exemplo 

Mais de um ano e 

não mais de cinco anos [membro] 
membro 

CPC 6.31 b (ii) Divulgação , 

CPC 6.35 a (ii) Divulgação , 

CPC 6.47 a (ii) Divulgação , 

CPC 6.56 a (ii) Divulgação , 

CPC 40.B11 d Exemplo 

Mais de um ano e 

não mais tardar três anos [membro] 
membro CPC 40.B35 e Exemplo 

Prazo de três anos e 

não superior a cinco anos [membro] 
membro CPC 40.B35 f Exemplo 

Mais de cinco anos 

[membro] 
membro 

CPC 6.31 b (iii) Divulgação , 

CPC 6.35 a (iii) Divulgação , 

CPC 6.47 a (iii) Divulgação , 

CPC 6.56 a (iii) Divulgação , 

CPC 40.B35 g Exemplo 

Envolvimento continuado nos 

ativos financeiros desreconhecidos por tipo de 

instrumento [eixo] 

eixo CPC 40.B33 Exemplo 

Tipos de instrumento 

[membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 40.B33 Exemplo 

Opções de venda 

lançadas [membro] 
membro CPC 40.IG40B Exemplo 

Opções call [membro] membro CPC 40.IG40B Exemplo 

Garantias [membro] membro CPC 40.B33 Exemplo 

Envolvimento continuado nos 

ativos financeiros desreconhecidos por tipo de 

transferência [eixo] 

 eixo CPC 40.B33 Exemplo 
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Tipos de transferência 

[membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 40.B33 Exemplo 

Empréstimos de títulos 

[membro] 
membro 

CPC 40.B33 Exemplo , CPC 

40.IG40B Exemplo 

Factoring de recebíveis 

[membro] 
membro CPC 40.B33 Exemplo 

Titularizações [membro] membro CPC 40.B33 Exemplo 

Divulgação de análise de fluxos de 

saída de caixa não descontados maturidade de recompra 

de ativos financeiros desreconhecidos ou montantes a 

pagar ao cessionário em relação aos ativos transferidos 

[itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Saída de caixa não descontado 

obrigado a recomprar ativos financeiros 

desreconhecidos 

X 

instante, 

crédito 

CPC 40.42E d Divulgação 

Outros valores a pagar ao 

cessionário em relação a ativos transferidos 

X 

instante, 

crédito 

CPC 40.42E d Divulgação 

Explicação de aplicação inicial do CPC 38 [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 

Divulgação eficaz 2018/01/01 

CPC 40.42J 

Aumento (redução) em ativos financeiros com base 

na categoria de medição, a aplicação inicial do CPC 38 

X 

instante, 

débito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.42L 

a Divulgação 

Aumento (redução) em ativos financeiros 

decorrentes da mudança no atributo de mensuração, a 

aplicação inicial do CPC 38 

X 

instante, 

débito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.42L 

b Divulgação 

Aumento (redução) em passivos financeiros com 

base na categoria de medição, a aplicação inicial do 

CPC 38.9 

X 

instante, 

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.42L 

a Divulgação 

Aumento (redução) em passivos financeiros 

decorrentes da mudança no atributo de mensuração, a 

aplicação inicial do CPC 38 

X 

instante, 

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.42L 

b Divulgação 

Valor justo dos ativos financeiros reclassificados 

como mensurados pelo custo amortizado, a aplicação 

inicial do CPC 38 

X 

instante, 

débito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.42M 

a Divulgação 

Justo valor ganho (perda) que teria sido reconhecido 

nos lucros ou prejuízos ou outro rendimento integral se 

os ativos financeiros não tivesse sido reclassificado 

como mensurados pelo custo amortizado, a aplicação 

inicial do CPC 38 

X 

duração,  

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.42M 

b Divulgação 

Valor justo dos ativos financeiros reclassificados fora 

de justo valor através de resultados e em valor justo 

através de outros resultados abrangentes, aplicação 

inicial do CPC 38 

X 

instante, 

débito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.42M 

a Divulgação 

Justo valor ganho (perda) que teria sido reconhecido 

nos lucros ou prejuízos se os ativos financeiros não 

tivesse sido reclassificado de justo valor através de 

resultados e para justo valor através de outros 

resultados abrangentes, aplicação inicial do CPC 38 

X 

duração,  

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.42M 

b Divulgação 

Taxa de juro efectiva determinada na data de 

reclassificação de ativos financeiros fora de justo valor 

através de resultados categoria, a aplicação inicial do 

CPC 38 

X.XX 

instante 

2018/01/01 eficaz CPC 40.42N 

a Divulgação 

A receita de juros (despesa) reconhecida para ativos 

financeiros reclassificados fora de justo valor através de 

resultados categoria, a aplicação inicial do CPC 38 

X 

duração,  

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.42N 

b Divulgação 
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O valor justo dos passivos financeiros reclassificados 

como mensurados pelo custo amortizado, a aplicação 

inicial do CPC 38 

X 

instante, 

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.42M 

a Divulgação 

Justo valor ganho (perda) que teria sido reconhecido 

nos lucros ou prejuízos ou outro rendimento integral se 

passivos financeiros não tivesse sido reclassificado 

como mensurados pelo custo amortizado, a aplicação 

inicial do CPC 38.9 

X 

duração,  

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.42M 

b Divulgação 

Taxa de juro efetiva determinada na data de 

reclassificação de passivos financeiros fora de justo 

valor através de resultados categoria, a aplicação inicial 

do CPC 38 

X.XX 

instante 

2018/01/01 eficaz CPC 40.42N 

a Divulgação 

A receita de juros (despesa) reconhecida por passivos 

financeiros reclassificados fora de justo valor através de 

resultados categoria, a aplicação inicial do CPC 38 

X 

duração,  

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.42N 

b Divulgação 

Explicação de aplicação inicial de requisitos de valor 

recuperável do ativo de instrumentos financeiros [bloco 

de texto] 

bloco de 

texto 

Divulgação eficaz 2018/01/01 

CPC 40.42P 

Os ativos financeiros cujo contratual dinheiro 

características de fluxo foram avaliados com base em 

fatos e circunstâncias no reconhecimento inicial, sem 

levar em conta as exigências relacionadas com a 

modificação do valor temporal do dinheiro elemento 

X 

instante, 

débito 

Divulgação eficaz 2018/01/01 

CPC 40.42R 

Os ativos financeiros cujo contratual dinheiro 

características de fluxo foram avaliados com base em 

fatos e circunstâncias no reconhecimento inicial, sem 

levar em conta exceção para os recursos de pré-

pagamento 

X 

instante, 

débito 

Divulgação eficaz 2018/01/01 

CPC 40.42S 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

  Quadro 31 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 41 

CPC 41 - IAS 33 

[41.000.000] Notas - Lucro por ação 

Divulgação dos resultados por acção [bloco de texto] 
bloco de 

texto 

CPC 41 - 

Divulgação 

Divulgação 

O lucro básico por ação [título]     

O lucro básico (prejuízo) por ação de operações 

continuadas 

X.XX 

duração 

CPC 41.66 

Divulgação 

O lucro básico (prejuízo) por ação de operações 

descontinuadas 

X.XX 

duração 

CPC 41.68 

Divulgação 

Lucro básico totais (prejuízo) por ação 
X.XX 

duração 

CPC 41.66 

Divulgação 

O lucro diluído por ação [título]     

Lucro diluído (prejuízo) por ação de operações 

continuadas 

X.XX 

duração 

CPC 41.66 

Divulgação 

Lucro diluído (prejuízo) por ação de operações 

descontinuadas 

X.XX 

duração 

CPC 41.68 

Divulgação 

Total de ganhos diluídos (prejuízo) por ação 
X.XX 

duração 

CPC 41.66 

Divulgação 

Lucro (prejuízo) líquido, atribuível aos detentores de capital 

próprio ordinário entidade-mãe [título] 
    

Lucro (prejuízo) de operações continuadas atribuível aos 

detentores de capital próprio ordinário entidade-mãe 

X duração,  

crédito 

CPC 41.70 a 

Divulgação 



246 

 

Lucro (prejuízo) de operações descontinuadas atribuível 

aos detentores de capital próprio ordinário entidade-mãe 

X duração,  

crédito 

CPC 41.70 a 

Divulgação 

Lucro (prejuízo) líquido, atribuível aos detentores de 

capital próprio ordinário entidade-mãe 

X duração,  

crédito 

CPC 41.70 a 

Divulgação 

Lucro (prejuízo) de operações continuadas atribuível aos 

detentores de capital próprio ordinário da entidade-mãe, 

incluindo efeitos de diluição 

X duração,  

crédito 

CPC 41.70 a 

Divulgação 

Lucro (prejuízo) de operações descontinuadas atribuível 

aos detentores de capital próprio ordinário da entidade-mãe, 

incluindo efeitos de diluição 

X duração,  

crédito 

CPC 41.70 a 

Divulgação 

Lucro (prejuízo) líquido, atribuível aos detentores de 

capital próprio ordinário da entidade-mãe, incluindo efeitos de 

diluição 

X duração,  

crédito 

CPC 41.70 a 

Divulgação 

Média ponderada de ações ordinárias e ações ordinárias 

médios ponderados ajustados [título] 
    

Número médio ponderado de ações ordinárias em 

circulação 

shares 

ações 

CPC 41.70 b 

Divulgação 

Ajustado número médio ponderado de ações ordinárias 

em circulação 

shares 

ações 

CPC 41.70 b 

Divulgação 

Aumento (redução) no número de ações ordinárias emitidas 
shares 

ações 

CPC 26.112 c 

prática comum 

Explicação dos ajustes de numerador no cálculo do lucro 

básico por ação 
texto 

CPC 41.70 a 

Divulgação 

Explicação dos ajustes de numerador para calcular o lucro 

diluído por ação 
texto 

CPC 41.70 a 

Divulgação 

Explicação dos ajustes entre denominadores usados para 

calcular o lucro básico e diluído por ação 
texto 

CPC 41.70 b 

Divulgação 

Efeito diluidor dos instrumentos convertíveis em 

número de ações ordinárias 

shares 

ações 

CPC 41.70 b 

prática comum 

Efeito de diluição das opções de ações em número de 

ações ordinárias 

shares 

ações 

CPC 41.70 b 

prática comum 

Descrição dos instrumentos com futuro potencial efeito 

diluidor não incluídas no cálculo do lucro diluído por ação 
texto 

CPC 41.70 c 

Divulgação 

Descrição das operações, depois o período de informação que 

alterem significativamente o número de ações ordinárias em 

circulação 

texto 
CPC 41.70 d 

Divulgação 

Descrição das operações, depois o período de informação que 

alterem significativamente o número de potenciais ações 

ordinárias em circulação 

texto 
CPC 41.70 d 

Divulgação 

  Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

  Quadro 32 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 42 

CPC 42 - IAS 29 

[42.000.000] Notas - Relatórios Hiperinflacionários 

A divulgação de relatórios 

hiperinflacionários [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 42 - Divulgação Divulgação 

Explicação do fato de que as 

demonstrações financeiras e os 

números comparativos dos períodos 

anteriores foram reformulados para 

mudanças no poder geral de compra da 

moeda funcional 

texto CPC 42.39 a Divulgação 

Descrição das bases das 

demonstrações financeiras que tenham 

sido atualizados para mudanças no 

texto CPC 42.39 b Divulgação 
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poder geral de compra da moeda 

funcional 

Descrição da identidade do índice de 

preços 
texto CPC 42.39 c Divulgação 

Nível de índice de preços 
X.XX 

instante 
CPC 42.39 c Divulgação 

Movimentos de índices de preços 
X.XX 

duração 
CPC 42.39 c Divulgação 

Os ganhos (perdas) na posição 

molíquidoária líquida 

X duração,  

crédito 
CPC 42.9 Divulgação 

  Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

  Quadro 33 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 45 

CPC 45 - IFRS 12 

[45.000.000] Notas - Participação em outras entidades 

Divulgação de interesses em outras entidades 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 45.1 Divulgação 

Divulgação de julgamentos e premissas 

significativas feitas em relação à participação em 

outras entidades [Bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 45.7 Divulgação 

Descrição dos julgamentos e premissas 

significativas feitas para determinar que entidade 

não controla outra entidade mesmo que detém 

mais de metade dos direitos de voto 

texto CPC 45.9 a Exemplo 

Descrição dos julgamentos e premissas 

significativas feitas para determinar que entidade 

controla outra entidade mesmo que detém menos 

de metade dos direitos de voto 

texto CPC 45.9 b Exemplo 

Descrição dos julgamentos e premissas 

significativas feitas para determinar que entidade é 

agente ou principal 

texto CPC 45.9 c Exemplo 

Descrição das razões pelas quais a presunção 

investidor tem influência significativa é superada 

quando o seu interesse em investida é mais do que 

vinte por cento 

texto CPC 45.9 d Exemplo 

Descrição das razões pelas quais investidor 

presunção não tem influência significativa é 

superada quando o seu interesse em investida é 

inferior a vinte por cento 

texto CPC 45.9 e Exemplo 

Divulgação de como entidade agregada 

participações em entidades semelhantes [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 45.B3 Divulgação 

Divulgação de interesses em subsidiárias [bloco 

de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 45.2 b (i) Divulgação 

Divulgação da composição do grupo 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 45.10 a (i) Divulgação 

Divulgação de subsidiárias [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 

CPC 36.16 b Divulgação , CPC 

36.17 b Divulgação , CPC 45.B4 

a Divulgação 

Divulgação de subsidiárias [título]     

Divulgação de subsidiárias [tabela] tabela 

CPC 36.16 b Divulgação , CPC 

36.17 b Divulgação , CPC 45.B4 

a Divulgação 
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Controladas [eixo] eixo 

CPC 36.16 b Divulgação , CPC 

36.17 b Divulgação , CPC 45.B4 

a Divulgação 

Total da entidade para 

subsidiárias [membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 36.16 b Divulgação , CPC 

36.17 b Divulgação , CPC 45.B4 

a Divulgação 

Controladas 

[membro] 
membro 

CPC 5.19 c Divulgação , CPC 

36.16 b Divulgação , CPC 36.17 

b Divulgação , CPC 45.B4 a 

Divulgação 

Controladas 

com interesses materiais que não controlam 

[membro] 

membro CPC 45.12 Divulgação 

Divulgação de subsidiárias [itens 

de linha] 

itens de 

linha 
  

Nome de subsidiária texto 

CPC 36.16 b (i) Divulgação , 

CPC 36.17 b (i) Divulgação , 

CPC 45.12 a Divulgação , CPC 

45.19B a Divulgação 

O local principal dos negócios 

da subsidiária 
texto 

CPC 36.16 b (ii) Divulgação , 

CPC 36.17 b (ii) Divulgação , 

CPC 45.12 b Divulgação , CPC 

45.19B b Divulgação 

País de incorporação de 

subsidiária 
texto 

CPC 36.16 b (ii) Divulgação , 

CPC 36.17 b (ii) Divulgação , 

CPC 45.12 b Divulgação , CPC 

45.19B b Divulgação 

Proporção de participações 

societárias detidas por interesses que não 

controlam 

X.XX 

duração 
CPC 45.12 c Divulgação 

Proporção de direitos de voto 

detidos por interesses que não controlam 

X.XX 

duração 
CPC 45.12 d Divulgação 

Lucro (prejuízo) líquido, 

atribuível a interesses não controladores 

X duração,  

crédito 

CPC 26.81B a (i) Divulgação , 

CPC 45.12 e Divulgação 

Interesses que não controlam 
X instante, 

crédito 

CPC 26.54 q Divulgação , CPC 

36.22 Divulgação , CPC 45.12 f 

Divulgação 

Dividendos pagos a acionistas 

não controladores 

X duração,  

crédito 
CPC 45.B10 a Divulgação 

Current Ativos Ativo 

circulante 

X instante, 

débito 

CPC 26.66 Divulgação , CPC 

45.B10 b Exemplo , CPC 

45.B12 b (i) Divulgação 

Ativos não circulantes 
X instante, 

débito 

CPC 26.66 Divulgação , CPC 

45.B10 b Exemplo , CPC 

45.B12 b (ii) Divulgação 

Passivo circulante 
X instante, 

crédito 

CPC 26.69 Divulgação , CPC 

45.B10 b Exemplo , CPC 

45.B12 b (iii) Divulgação 

Passivo Não Circulante 
X instante, 

crédito 

CPC 26.69 Divulgação , CPC 

45.B10 b Exemplo , CPC 

45.B12 b (iv) Divulgação 

Receita 
X duração,  

crédito 

CPC 26.102 Exemplo , CPC 

26.103 Exemplo , CPC 26.82 a 

Divulgação , Data de validade 

2017/01/01 CPC 268.35 b 

Divulgação, CPC 45.B10 b 
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Exemplo , CPC 45.B12 b (v) 

Divulgação , CPC 22.23 a 

Divulgação , CPC 22.28 a 

divulgação , CPC 22.32 

Divulgação , CPC 22.33 a 

Divulgação , CPC 22.34 

Divulgação 

Lucro (prejuízo) 
X duração,  

crédito 

CPC 26.106 d (i) Divulgação , 

CPC 26.81A a Divulgação , IAS 

7,18 b Divulgação , CPC 37.24 b 

Divulgação , CPC 45.B10 b 

Exemplo , CPC 37.32 a (ii) 

Divulgação , CPC 22.23 

Divulgação , CPC 22.28 b 

Divulgação 

Resultado abrangente 
X duração,  

crédito 

CPC 26.106 a Divulgação , CPC 

26.81A c Divulgação , CPC 

37.24 b Divulgação , CPC 

45.B10 b Exemplo , CPC 

45.B12 b (ix) Divulgação , CPC 

37.32 a (ii) Divulgação 

Data do fim do período das 

demonstrações financeiras da controlada relatórios 
aaaa-mm-dd CPC 45.11 a Divulgação 

Descrição da razão por que 

com data de relato diferente ou o prazo de 

subsidiária 

texto CPC 45.11 b Divulgação 

Descrição das restrições 

significativas sobre a capacidade da entidade para 

acessar ou usar ativos e liquidar os passivos do 

grupo 

texto CPC 45.13 a Divulgação 

Descrição da natureza e da 

extensão em que os direitos de protecção de 

interesses que não controlam podem restringir 

significativamente a capacidade da entidade para 

acessar ou usar ativos e liquidar os passivos do 

grupo 

texto CPC 45.13 b Divulgação 

Ativos aos quais se aplicam restrições 

significativas 

X instante, 

débito 
CPC 45.13 c Divulgação 

Passivos a que se aplicam restrições 

significativas 

X instante, 

crédito 
CPC 45.13 c Divulgação 

Divulgação de informações sobre 

entidades estruturados consolidados [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 

CPC 45 - Natureza dos riscos 

associados com os interesses de 

uma entidade em entidades 

estruturadas consolidou 

Divulgação 

Divulgação de informações sobre 

entidades estruturados consolidados [título] 
    

Divulgação de informações sobre 

entidades estruturados consolidados [tabela] 
tabela 

CPC 45 - Natureza dos riscos 

associados com os interesses de 

uma entidade em entidades 

estruturadas consolidou 

Divulgação 

Entidades estruturadas 

consolidadas [eixo] 
eixo 

CPC 45 - Natureza dos riscos 

associados com os interesses de 

uma entidade em entidades 

estruturadas consolidou 

Divulgação 
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Total da entidade para 

entidades estruturados consolidados [membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 45 - Natureza dos riscos 

associados com os interesses de 

uma entidade em entidades 

estruturadas consolidou 

Divulgação 

Entidades 

estruturadas consolidadas [membro] 
membro 

CPC 45 - Natureza dos riscos 

associados com os interesses de 

uma entidade em entidades 

estruturadas consolidou 

Divulgação 

Divulgação de informações sobre 

entidades estruturados consolidados [itens de 

linha] 

itens de 

linha 
  

Descrição dos termos de 

disposições contratuais que possam exigir dos pais 

ou subsidiárias para prestar apoio financeiro a 

entidade estruturada 

texto 
CPC 45.14 Divulgação , CPC 

45.B26 a Exemplo 

Descrição do tipo de apoio 

dado aos entidade estruturada, sem ter obrigação 

contratual de fazê-lo 

texto 
CPC 45.15 a Disclosure , a CPC 

45.30 Divulgação 

Apoio aos entidade 

estruturada, sem ter obrigação contratual de fazê-

lo 

X duração 
CPC 45.15 a Disclosure , a CPC 

45.30 Divulgação 

Descrição das razões para a 

prestação de apoio a entidade estruturada, sem ter 

obrigação contratual de fazê-lo 

texto 
CPC 45.15 b Divulgação , CPC 

45.30 b Divulgação 

Explicação dos fatores para 

atingir decisão de fornecer apoio a entidade 

estruturada anteriormente não consolidada, que 

resultou na obtenção de controlo 

texto CPC 45.16 Divulgação 

Descrição das intenções de 

prestar apoio aos entidade estruturada 
texto 

CPC 45.17 Divulgação , CPC 

45.31 Divulgação 

Divulgação de efeitos de 

mudanças na participação da controladora na 

controlada que não resultem em perda de controle 

sobre o patrimônio líquido atribuível aos 

acionistas da controladora [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 45.18 Divulgação 

Aumento (redução) por meio de 

mudanças nas participações em controladas que 

não resultem em perda de controle, patrimônio 

líquido atribuível aos acionistas da controladora 

X duração,  

crédito 
CPC 45.18 Divulgação 

Ganhos (perdas) reconhecidos quando o 

controle da subsidiária é perdido 

X duração,  

crédito 
CPC 45.19 Divulgação 

Parcela de ganhos (perdas) reconhecidos 

quando o controle da subsidiária é perdido, 

atribuível ao reconhecimento de investimento 

retido na ex-subsidiária 

X duração,  

crédito 
CPC 45.19 a Divulgação 

Descrição do item (s) linha nos lucros ou 

prejuízos em que ganho (perda) é reconhecida 

quando o controle da subsidiária é perdido 

texto CPC 45.19 b Divulgação 

Divulgação de interesses em empresas 

coligadas [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 45.2 b (ii) Divulgação 

Divulgação de sócios [bloco de texto] 
bloco de 

texto 

CPC 36.16 b Divulgação , CPC 

36.17 b Divulgação , CPC 45.B4 

d Divulgação 

Divulgação de associados [título]     
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Divulgação de associados [tabela] tabela 

CPC 36.16 b Divulgação , CPC 

36.17 b Divulgação , CPC 45.B4 

d Divulgação 

Associados [eixo] eixo 

CPC 36.16 b Divulgação , CPC 

36.17 b Divulgação , CPC 45.B4 

d Divulgação 

Total da entidade para os 

associados [membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 36.16 b Divulgação , CPC 

36.17 b Divulgação , CPC 45.B4 

d Divulgação 

Associadas 

[membro] 
membro 

CPC 5.19 d Divulgação , CPC 

36.16 b Divulgação , CPC 36.17 

b Divulgação , CPC 45.B4 d 

Divulgação 

Agregados 

associados individualmente imateriais [Membro] 
membro CPC 45.21 c (ii) Divulgação 

Divulgação de associados [itens de 

linha] 

itens de 

linha 
  

Nome do associado texto 

CPC 36.16 b (i) Divulgação , 

CPC 36.17 b (i) Divulgação , 

CPC 45.21 a (i) Divulgação 

Descrição da natureza do 

relacionamento da entidade com o associado 
texto CPC 45.21 a (ii) Divulgação 

Local principal dos negócios 

do associado 
texto 

CPC 36.16 b (ii) Divulgação , 

CPC 36.17 b (ii) Divulgação , 

CPC 45.21 a (iii) Divulgação 

País de incorporação do 

associado 
texto 

CPC 36.16 b (ii) Divulgação , 

CPC 36.17 b (ii) Divulgação , 

CPC 45.21 a (iii) Divulgação 

Proporção de participação 

acionária no associado 

X.XX 

duração 

CPC 36.16 b (iii) Divulgação , 

CPC 36.17 b (iii) Divulgação , 

CPC 45.21 a (iv) Divulgação 

Proporção de direitos de voto 

detidos no associado 

X.XX 

duração 

CPC 36.16 b (iii) Divulgação , 

CPC 36.17 b (iii) Divulgação , 

CPC 45.21 a (iv) Divulgação 

Descrição de saber se o 

investimento em coligada é medido usando o 

método da equivalência patrimonial ou pelo valor 

justo 

texto CPC 45.21 b (i) Divulgação 

Descrição da base de 

preparação das informações financeiras resumidas 

do associado 

texto CPC 45.B15 Divulgação 

Dividendos recebidos 
X duração, 

débito 
CPC 45.B12 a Divulgação 

Ativo circulante 
X instante, 

débito 

CPC 26.66 Divulgação , CPC 

45.B10 b Exemplo , CPC 

45.B12 b (i) Divulgação 

Ativos não circulantes 
X instante, 

débito 

CPC 26.66 Divulgação , CPC 

45.B10 b Exemplo , CPC 

45.B12 b (ii) Divulgação 

Passivo circulante 
X instante, 

crédito 

CPC 26.69 Divulgação , CPC 

45.B10 b Exemplo , CPC 

45.B12 b (iii) Divulgação 

Passivo Não Circulante 
X instante, 

crédito 

CPC 26.69 Divulgação , CPC 

45.B10 b Exemplo , CPC 

45.B12 b (iv) Divulgação 
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Receita 
X duração,  

crédito 

CPC 26.102 Exemplo , CPC 

26.103 Exemplo , CPC 26.82 a 

divulgação , Data de validade 

2017/01/01 CPC 268.35 b 

Divulgação, CPC 45.B10 b 

Exemplo , CPC 45.B12 b (v) 

Divulgação , CPC 22.23 a 

Divulgação , CPC 22.28 a 

divulgação , CPC 22.32 

Divulgação , CPC 22.33 a 

Divulgação , CPC 22.34 

Divulgação 

Lucro (prejuízo) de operações 

continuadas 

X duração,  

crédito 

CPC 26.81A um Disclosure , 

CPC 45.B12 b (vi) Divulgação , 

CPC 22.23 Divulgação , CPC 

22.28 b Divulgação 

Lucro (prejuízo) de operações 

descontinuadas 

X duração,  

crédito 

CPC 26.82 eA Divulgação , 

CPC 45.B12 b (vii) Divulgação , 

CPC 31.33 a Divulgação 

Outros resultados abrangentes 
X duração,  

crédito 

CPC 26.106 d (ii) Divulgação , 

CPC 26.81A b Divulgação , 

CPC 26.91 a Divulgação , CPC 

45.B12 b (viii) Divulgação 

Resultado abrangente 
X duração,  

crédito 

CPC 26.106 a Divulgação , CPC 

26.81A c Divulgação , CPC 

37.24 b Divulgação , CPC 

45.B10 b Exemplo , CPC 

45.B12 b (ix) Divulgação , CPC 

37.32 a (ii) Divulgação 

Justo valor de investimentos 

em associadas para os quais são cotados preços de 

mercado 

X instante, 

débito 
CPC 45.21 b (iii) Divulgação 

Os investimentos 

representaram usando método de equivalência 

patrimonial 

X instante, 

débito 

CPC 26.54 e Divulgação , CPC 

45.B16 Disclosure , uma CPC 

22.24 Divulgação 

Parte do lucro (prejuízo) de 

operações de coligadas e joint ventures 

continuando contabilizado usando o método da 

equivalência patrimonial 

X duração,  

crédito 
CPC 45.B16 a Divulgação 

Parte do lucro após impostos 

(prejuízo) de operações descontinuadas de 

coligadas e joint ventures contabilizadas 

utilizando método de equivalência patrimonial 

X duração,  

crédito 
CPC 45.B16 b Divulgação 

Compartilhar de outro 

rendimento integral de associadas e de 

empreendimentos conjuntos contabilizados pelo 

método da equivalência patrimonial, líquido de 

imposto 

X duração,  

crédito 

CPC 26.91 a Divulgação , CPC 

45.B16 c Divulgação 

Compartilhar do rendimento 

integral total de coligadas e joint ventures 

contabilizadas utilizando método de equivalência 

patrimonial 

X duração,  

crédito 
CPC 45.B16 d Divulgação 

Divulgação de reconciliação 

de informações financeiras resumidas de 

associado contabilizados usando o método da 

equivalência patrimonial a quantia escriturada de 

interesse em associar [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 45.B14 b Divulgação 
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Descrição da natureza e 

extensão de restrições significativas sobre a 

transferência de fundos para entidade 

texto 
CPC 45.19D a Disclosure , a 

CPC 45.22 Divulgação 

Data do fim do período das 

demonstrações financeiras de associado relatórios 
aaaa-mm-dd CPC 45.22 b (i) Divulgação 

Descrição da razão por que 

com data de relato diferente ou o prazo de 

associado 

texto CPC 45.22 b (ii) Divulgação 

Partes não reconhecido nas 

perdas de associadas 

X duração, 

débito 
CPC 45.22 c Divulgação 

Parte não reconhecida 

cumulativa de perdas de associadas 

X instante, 

crédito 
CPC 45.22 c Divulgação 

Os passivos contingentes 

incorridos em relação aos interesses em associadas 

X instante, 

crédito 
CPC 45.23 b Divulgação 

Compartilhar de passivos 

contingentes de associados incorridos juntamente 

com outros investidores 

X instante, 

crédito 
CPC 45.23 b Divulgação 

Divulgação de interesses em empreendimentos 

conjuntos [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 45.2 b (ii) Divulgação 

Divulgação de operações conjuntas [bloco 

de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 45.B4 c Divulgação 

Divulgação de operações conjuntas 

[título] 
    

Divulgação de operações conjuntas 

[tabela] 
tabela CPC 45.B4 c Divulgação 

As operações conjuntas [eixo] eixo CPC 45.B4 c Divulgação 

Total da entidade para 

operações conjuntas [membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 45.B4 c Divulgação 

As operações 

conjuntas [membro] 
membro CPC 45.B4 c Divulgação 

Divulgação de operações conjuntas 

[itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Nome da operação conjunta texto CPC 45.21 a (i) Divulgação 

Descrição da natureza do 

relacionamento da entidade com a operação 

conjunta 

texto CPC 45.21 a (ii) Divulgação 

Estabelecimento principal da 

operação conjunta 
texto CPC 45.21 a (iii) Divulgação 

País de constituição de 

operação conjunta 
texto CPC 45.21 a (iii) Divulgação 

Proporção de participação na 

operação conjunta 

X.XX 

duração 
CPC 45.21 a (iv) Divulgação 

Proporção de direitos de voto 

detidos em operação conjunta 

X.XX 

duração 
CPC 45.21 a (iv) Divulgação 

Divulgação de joint ventures [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 

CPC 36.16 b Divulgação , CPC 

36.17 b Divulgação , CPC 45.B4 

b Divulgação 

Divulgação de joint ventures [título]     

Divulgação de joint ventures 

[tabela] 
tabela 

CPC 36.16 b Divulgação , CPC 

36.17 b Divulgação , CPC 45.B4 

b Divulgação 

As joint ventures [eixo] eixo 

CPC 36.16 b Divulgação , CPC 

36.17 b Divulgação , CPC 45.B4 

b Divulgação 
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Total da entidade para 

joint ventures [membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 36.16 b Divulgação , CPC 

36.17 b Divulgação , CPC 45.B4 

b Divulgação 

As joint ventures 

[Membro] 
membro 

CPC 36.16 b Divulgação , CPC 

36.17 b Divulgação , CPC 45.B4 

b Divulgação 

Agregados 

joint ventures individualmente imateriais 

[Membro] 

membro CPC 45.21 c (i) Divulgação 

Divulgação de joint ventures [itens 

de linha] 

itens de 

linha 
  

Nome da joint venture texto 

CPC 36.16 b (i) Divulgação , 

CPC 36.17 b (i) Divulgação , 

CPC 45.21 a (i) Divulgação 

Descrição da natureza do 

relacionamento da entidade com a joint venture 
texto CPC 45.21 a (ii) Divulgação 

O local principal dos negócios 

da joint venture 
texto 

CPC 36.16 b (ii) Divulgação , 

CPC 36.17 b (ii) Divulgação , 

CPC 45.21 a (iii) Divulgação 

País de constituição de joint 

venture 
texto 

CPC 36.16 b (ii) Divulgação , 

CPC 36.17 b (ii) Divulgação , 

CPC 45.21 a (iii) Divulgação 

Proporção de participação 

acionária na joint venture 

X.XX 

duração 

CPC 36.16 b (iii) Divulgação , 

CPC 36.17 b (iii) Divulgação , 

CPC 45.21 a (iv) Divulgação 

Proporção de direitos de voto 

detidos na joint venture 

X.XX 

duração 

CPC 36.16 b (iii) Divulgação , 

CPC 36.17 b (iii) Divulgação , 

CPC 45.21 a (iv) Divulgação 

Descrição de saber se o 

investimento na joint venture é medida usando o 

método da equivalência patrimonial ou pelo valor 

justo 

texto CPC 45.21 b (i) Divulgação 

Descrição da base de 

preparação das informações financeiras resumidas 

de joint venture 

texto CPC 45.B15 Divulgação 

Dividendos recebidos 
X duração, 

débito 
CPC 45.B12 a Divulgação 

Ativo circulante 
X instante, 

débito 

CPC 26.66 Divulgação , CPC 

45.B10 b Exemplo , CPC 

45.B12 b (i) Divulgação 

Ativos não circulantes 
X instante, 

débito 

CPC 26.66 Divulgação , CPC 

45.B10 b Exemplo , CPC 

45.B12 b (ii) Divulgação 

Passivo circulante 
X instante, 

crédito 

CPC 26.69 Divulgação , CPC 

45.B10 b Exemplo , CPC 

45.B12 b (iii) Divulgação 

Passivo Não Circulante 
X instante, 

crédito 

CPC 26.69 Divulgação , CPC 

45.B10 b Exemplo , CPC 

45.B12 b (iv) Divulgação 

Receita 
X duração,  

crédito 

CPC 26.102 Exemplo , CPC 

26.103 Exemplo , CPC 26.82 a 

divulgação , Data de validade 

2017/01/01 CPC 268.35 b 

Divulgação, CPC 45.B10 b 

Exemplo , CPC 45.B12 b (v) 

Divulgação , CPC 22.23 a 
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Divulgação , CPC 22.28 a 

divulgação , CPC 22.32 

Divulgação , CPC 22.33 a 

Divulgação , CPC 22.34 

Divulgação 

Lucro (prejuízo) de operações 

continuadas 

X duração,  

crédito 

CPC 26.81A a Disclosure , CPC 

45.B12 b (vi) Divulgação , CPC 

22.23 Divulgação , CPC 22.28 b 

Divulgação 

Lucro (prejuízo) de operações 

descontinuadas 

X duração,  

crédito 

CPC 26.82 eA Divulgação , 

CPC 45.B12 b (vii) Divulgação , 

CPC 31.33 a Divulgação 

Outros resultados abrangentes 
X duração,  

crédito 

CPC 26.106 d (ii) Divulgação , 

CPC 26.81A b Divulgação , 

CPC 26.91 a Divulgação , CPC 

45.B12 b (viii) Divulgação 

O resultado abrangente 
X duração,  

crédito 

CPC 26.106 a Divulgação , CPC 

26.81A c Divulgação , CPC 

37.24 b Divulgação , CPC 

45.B10 b Exemplo , CPC 

45.B12 b (ix) Divulgação, CPC 

37.32 a (ii) Divulgação 

Caixa e equivalentes de caixa 
X instante, 

débito 

CPC 26.54 i Divulgação , IAS 

7.45 Divulgação , CPC 45.B13 a 

Divulgação 

Outros passivos financeiros 

circulantes 

X instante, 

crédito 

CPC 26.54 m de Divulgação , 

CPC 45.B13 b Divulgação 

Outros passivos financeiros 

não correntes 

X instante, 

crédito 

CPC 26.54 m de Divulgação , 

CPC 45.B13 c Divulgação 

Depreciação e amortização 
X duração, 

débito 

CPC 26.102 Exemplo , CPC 

26.104 Divulgação , CPC 26.99 

Divulgação , CPC 45.B13 d 

Divulgação , CPC 22.23 e 

Divulgação , CPC 22.28 e 

Divulgação 

Receita de juros 
X duração,  

crédito 

CPC 26.112 c prática comum , 

CPC 45.B13 e Divulgação , CPC 

22.23 c Divulgação , CPC 22.28 

e Divulgação 

Despesa de juros 
X duração, 

débito 

CPC 45.B13 f Divulgação , CPC 

22.23 d Divulgação , CPC 22.28 

e Divulgação 

Gasto (rendimento), operações 

continuadas 

X duração, 

débito 

CPC 262.79 Divulgação , CPC 

262,81 c (i) Divulgação , CPC 

262,81 c (ii) Divulgação , CPC 

26.82 d Divulgação , IAS 26,35 

b (viii) Divulgação , CPC 

45.B13 g Divulgação , CPC 

22.23 h Divulgação 

Justo valor de investimentos 

em empreendimentos conjuntos para os quais não 

são cotados preços de mercado 

X instante, 

débito 
CPC 45.21 b (iii) Divulgação 

Os investimentos 

representaram usando método de equivalência 

patrimonial 

X instante, 

débito 

CPC 26.54 e Divulgação , CPC 

45.B16 Disclosure , a CPC 22.24 

Divulgação 

Parte do lucro (prejuízo) de 

operações de coligadas e joint ventures 

X duração,  

crédito 
CPC 45.B16 a Divulgação 
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continuando contabilizado usando o método da 

equivalência patrimonial 

Parte do lucro após impostos 

(prejuízo) de operações descontinuadas de 

coligadas e joint ventures contabilizadas 

utilizando método de equivalência patrimonial 

X duração,  

crédito 
CPC 45.B16 b Divulgação 

Compartilhar de outro 

rendimento integral de associadas e de 

empreendimentos conjuntos contabilizados pelo 

método da equivalência patrimonial, líquido de 

imposto 

X duração,  

crédito 

CPC 26.91 a Divulgação , CPC 

45.B16 c Divulgação 

Compartilhar do rendimento 

integral total de coligadas e joint ventures 

contabilizadas utilizando método de equivalência 

patrimonial 

X duração,  

crédito 
CPC 45.B16 d Divulgação 

Divulgação de reconciliação 

de informações financeiras resumidas de joint 

venture contabilizada pelo método de equivalência 

patrimonial a quantia escriturada de interesse em 

joint venture [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 45.B14 b Divulgação 

Descrição da natureza e 

extensão de restrições significativas sobre a 

transferência de fundos para entidade 

texto 
CPC 45.19D a Disclosure , a 

CPC 45.22 Divulgação 

Data do fim do período das 

demonstrações financeiras das joint venture 

relatórios 

aaaa-mm-dd CPC 45.22 b (i) Divulgação 

Descrição da razão por que 

com data de relato diferente ou o prazo de joint 

venture 

texto CPC 45.22 b (ii) Divulgação 

Partes não reconhecido nas 

perdas de joint ventures 

X duração, 

débito 
CPC 45.22 c Divulgação 

Parte não reconhecida 

cumulativo das perdas de joint ventures 

X instante, 

crédito 
CPC 45.22 c Divulgação 

Compromissos em relação a 

joint ventures 

X instante, 

crédito 
CPC 45.23 a Divulgação 

Os passivos contingentes 

incorridos em relação a participações em joint 

ventures 

X instante, 

crédito 
CPC 45.23 b Divulgação 

Compartilhar de passivos 

contingentes de joint ventures incorridos 

juntamente com outros investidores 

X instante, 

crédito 
CPC 45.23 b Divulgação 

Divulgação de interesses em entidades 

estruturadas não consolidadas [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 45.2 b (iii) Divulgação 

Divulgação de entidades estruturadas não 

consolidadas [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 45.B4 e Divulgação 

Divulgação de entidades estruturadas 

não consolidadas [título] 
    

Divulgação de entidades 

estruturadas não consolidadas [tabela] 
tabela CPC 45.B4 e Divulgação 

Entidades não consolidadas 

estruturados [eixo] 
eixo CPC 45.B4 e Divulgação 

Total da entidade para as 

entidades estruturadas não consolidadas [membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 45.B4 e Divulgação 

Entidades 

estruturadas não consolidadas [Membro] 
membro CPC 45.B4 e Divulgação 
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Veículos de 

titularização [Membro] 
membro CPC 45.B23 a Exemplo 

Financiamentos 

garantidos por ativos [Membro] 
membro CPC 45.B23 b Exemplo 

Os fundos de 

investimento [Membro] 
membro CPC 45.B23 c Exemplo 

Divulgação de entidades 

estruturadas não consolidadas [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Divulgação de informações 

sobre interesses em entidade estruturada [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 45.26 Divulgação 

Descrição de como entidade 

determinou que as entidades estruturado 

patrocinou 

texto CPC 45.27 a Divulgação 

Rendimentos de entidades 

estruturadas 

X duração,  

crédito 
CPC 45.27 b Divulgação 

Descrição dos tipos de 

rendimentos de entidades estruturadas 
texto 

CPC 45.27 b Divulgação , CPC 

45.B26 c Exemplo 

Ativos transferidos para 

entidades estruturadas, no momento da 

transferência 

X duração,  

crédito 
CPC 45.27 c Divulgação 

Ativos reconhecidos nas 

demonstrações financeiras da entidade em relação 

a entidades estruturadas 

X instante, 

débito 
CPC 45.29 a Divulgação 

Passivos reconhecidos nas 

demonstrações financeiras da entidade em relação 

a entidades estruturadas 

X instante, 

crédito 
CPC 45.29 a Divulgação 

Descrição dos itens de linha 

na demonstração da posição financeira na qual os 

ativos e passivos reconhecidos em relação a 

entidades estruturadas são reconhecidos 

texto CPC 45.29 b Divulgação 

Exposição máxima à perda de 

participações em entidades estruturadas 
X instante CPC 45.29 c Divulgação 

Informações sobre a 

exposição máxima à perda como de participações 

em entidades estruturadas é determinada 

texto CPC 45.29 c Divulgação 

Descrição do fato e as razões 

por que a exposição máxima à perda de 

participações em entidades estruturadas não 

podem ser quantificados 

texto CPC 45.29 c Divulgação 

Descrição de comparação 

entre ativos e passivos reconhecidos com relação a 

entidades estruturadas e exposição máxima à 

perda de participações em entidades estruturadas 

texto CPC 45.29 d Divulgação 

Descrição do tipo de apoio 

dado aos entidade estruturada, sem ter obrigação 

contratual de fazê-lo 

texto 
CPC 45.15 a Disclosure , a CPC 

45.30 Divulgação 

Apoio aos entidade 

estruturada, sem ter obrigação contratual de fazê-

lo 

X duração 
CPC 45.15 a Disclosure , a CPC 

45.30 Divulgação 

Descrição das razões para a 

prestação de apoio a entidade estruturada, sem ter 

obrigação contratual de fazê-lo 

texto 
CPC 45.15 b Divulgação , CPC 

45.30 b Divulgação 

Descrição das intenções de 

prestar apoio aos entidade estruturada 
texto 

CPC 45.17 Divulgação , CPC 

45.31 Divulgação 
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Informações adicionais sobre 

a natureza e das mudanças que os riscos 

associados com interesses em entidades 

estruturadas [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 45.B25 Divulgação 

Descrição dos termos de 

disposições contratuais que possam exigir dos pais 

ou subsidiárias para prestar apoio financeiro a 

entidade estruturada 

texto 
CPC 45.14 Divulgação , CPC 

45.B26 a Exemplo 

As perdas incorridas em 

relação aos interesses em entidades estruturadas 

X duração, 

débito 
CPC 45.B26 b Exemplo 

Descrição de se entidade 

é obrigada a absorver as perdas de entidades 

estruturadas antes de outros partidos 

texto CPC 45.B26 d Exemplo 

Limite máximo de perdas 

de entidades estruturadas que entidade é obrigada 

a absorver antes de outros partidos 

X instante, 

crédito 
CPC 45.B26 d Exemplo 

Divulgação de 

classificação e quantidades de perdas potenciais 

em entidades estruturadas suportados pelas partes 

cujos interesses posição inferior que os interesses 

da entidade [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 45.B26 d Exemplo 

Divulgação de 

informações sobre acordos de liquidez, garantias 

ou outros compromissos com terceiros que podem 

afetar o valor justo ou o risco de participações em 

entidades estruturadas [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 45.B26 e Exemplo 

Descrição das 

dificuldades entidade estruturados experiência de 

financiamento de suas atividades 

texto CPC 45.B26 f Exemplo 

A divulgação de formas 

de financiamento da entidade estruturada e sua 

vida média ponderada [Bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 45.B26 g Exemplo 

Divulgação de entidades de investimento [bloco 

de texto] 

bloco de 

texto 

CPC 45 - Investimento status de 

entidade Divulgação 

As informações sobre julgamentos e 

premissas significativas feitas na determinação de 

que entidade é entidade de investimento 

texto CPC 45.9A Divulgação 

Descrição das razões que permitam 

concluir que a entidade é entidade de investimento 

se não tiver uma ou mais características típicas 

texto CPC 45.9A Divulgação 

Descrição da alteração do estatuto de 

entidade de investimento 
texto CPC 45.9B Divulgação 

Descrição das razões para a mudança de 

status de entidade de investimento 
texto CPC 45.9B Divulgação 

Divulgação de efeito de mudança de status 

entidade de investimento nas demonstrações 

financeiras [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 45.9B Divulgação 

Justo valor de subsidiárias que deixam de 

ser consolidadas a partir da data da alteração do 

estatuto de entidade de investimento 

X instante, 

débito 
CPC 45.9B a Divulgação 

Ganho (perda) na cessação da 

consolidação de subsidiárias devido à mudança de 

status entidade de investimento 

X duração,  

crédito 
CPC 45.9B b Divulgação 

Descrição do item (s) linha nos lucros ou 

prejuízos em que ganho (perda) sobre a cessação 

de consolidação de subsidiárias é reconhecido 

texto CPC 45.9B c Divulgação 
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Declaração de que entidade de 

investimento é obrigado a aplicar exceção de 

consolidação 

texto CPC 45.19A Divulgação 

Divulgação de informações sobre 

subsidiárias não consolidadas [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 45.19B Divulgação 

Divulgação de informações sobre 

subsidiárias não consolidadas [título] 
    

Divulgação de informações sobre 

subsidiárias não consolidadas [tabela] 
tabela CPC 45.19B Divulgação 

Subsidiárias não consolidadas 

[eixo] 
eixo CPC 45.19B Divulgação 

Total da entidade para 

subsidiárias não consolidadas [membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 45.19B Divulgação 

Subsidiárias não 

consolidadas [Membro] 
membro CPC 45.19B Divulgação 

Subsidiárias 

consolidadas que entidade de investimento detém, 

direta [Membro] 

membro CPC 45.19B Divulgação 

Subsidiárias 

consolidadas controladas por subsidiárias da 

entidade de investimento [membro] 

membro CPC 45.19C Divulgação 

Divulgação de informações sobre 

subsidiárias não consolidadas [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Nome de subsidiária texto 

CPC 36.16 b (i) Divulgação , 

CPC 36.17 b (i) Divulgação , 

CPC 45.12 a Divulgação , CPC 

45.19B a Divulgação 

Local principal dos negócios 

da subsidiária 
texto 

CPC 36.16 b (ii) Divulgação , 

CPC 36.17 b (ii) Divulgação , 

CPC 45.12 b Divulgação , CPC 

45.19B b Divulgação 

País de incorporação de 

subsidiária 
texto 

CPC 36.16 b (ii) Divulgação , 

CPC 36.17 b (ii) Divulgação , 

CPC 45.12 b Divulgação , CPC 

45.19B b Divulgação 

Proporção de participação 

societária na controlada 

X.XX 

duração 

CPC 36.16 b (iii) Divulgação , 

CPC 36.17 b (iii) Divulgação , 

CPC 45.19B c Divulgação 

Proporção de direitos de voto 

detidos na controlada 

X.XX 

duração 

CPC 36.16 b (iii) Divulgação , 

CPC 36.17 b (iii) Divulgação , 

CPC 45.19B c Divulgação 

Descrição da natureza e 

extensão de restrições significativas sobre a 

transferência de fundos para entidade 

texto 
CPC 45.19D a Disclosure , a 

CPC 45.22 Divulgação 

Descrição dos compromissos 

ou intenções atuais para fornecer suporte para a 

controlada 

texto CPC 45.19D b Divulgação 

Descrição do tipo de apoio 

concedido à controlada pela entidade de 

investimento ou de suas subsidiárias, sem ter 

obrigação contratual de fazê-lo 

texto CPC 45.19E a Divulgação 

O apoio previsto para a 

controlada pela entidade de investimento ou de 

suas subsidiárias, sem ter obrigação contratual de 

fazê-lo 

X duração CPC 45.19E a Divulgação 
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Descrição das razões para a 

prestação de apoio à controlada pela entidade de 

investimento ou de suas subsidiárias, sem ter 

obrigação contratual de fazê-lo 

texto CPC 45.19E b Divulgação 

Divulgação de informações sobre 

entidades não consolidadas estruturados 

controladas pela entidade de investimento [Bloco 

de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 45.19F Divulgação 

Divulgação de informações sobre 

entidades não consolidadas estruturados 

controladas pela entidade de investimento [título] 

    

Divulgação de informações sobre 

entidades não consolidadas estruturados 

controladas pela entidade de investimento [tabela] 

tabela CPC 45.19F Divulgação 

Entidades não consolidadas 

estruturados controladas pela entidade de 

investimento [eixo] 

eixo CPC 45.19F Divulgação 

Entidades não 

consolidadas estruturados controladas pela 

entidade de investimento [membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 45.19F Divulgação 

Divulgação de informações sobre 

entidades não consolidadas estruturados 

controladas pela entidade de investimento [itens 

de linha] 

itens de 

linha 
  

Descrição dos termos de 

disposições contratuais que possam exigir a 

entidade de investimento ou de suas subsidiárias 

para prestar apoio financeiro a entidade não 

consolidada estruturado controlada pela entidade 

de investimento 

texto CPC 45.19F Divulgação 

Explicação dos fatores relevantes 

para alcançar decisão de fornecer apoio que 

resultou no controle da entidade estruturada não 

consolidada 

texto CPC 45.19G Divulgação 

Descrição do fato de que a entidade 

não tem obrigação legal ou construtiva de ativos 

líquidos negativos, transição de consolidação 

proporcional para o método da equivalência 

patrimonial 

texto CPC 19.C4 Divulgação 

Parte não reconhecida cumulativo 

das perdas de joint ventures, transição de 

consolidação proporcional para o método da 

equivalência patrimonial 

X instante, 

crédito 
CPC 19.C4 Divulgação 

Divulgação de repartição dos ativos 

e passivos agregados em saldo de investimento 

linha única, a transição da consolidação 

proporcional para o método da equivalência 

patrimonial [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 19.C5 Divulgação 

Divulgação de reconciliação entre 

o investimento desreconhecido e ativos e passivos 

reconhecidos, a transição do método de 

equivalência patrimonial para contabilização de 

ativos e passivos [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 19.C10 Divulgação 

Divulgação de reconciliação entre 

o investimento desreconhecido e ativos e passivos 

reconhecidos, transição da contabilização de 

investimentos pelo custo ou de acordo com o 

bloco de 

texto 
CPC 19.C12 b Divulgação 
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IFRS 9 para contabilização de ativos e passivos 

[bloco de texto] 

Identificação de informação comparativa não 

ajustada 
texto 

CPC 266.80A Divulgação , CPC 

36.18I Divulgação , IAS 38.130I 

Divulgação , CPC 36.C6B 

Divulgação, CPC 19.C12B 

Divulgação 

Declaração de que a informação comparativa 

não ajustada foi preparado com base diferente 
texto 

CPC 266.80A Divulgação , CPC 

36.18I Divulgação , IAS 38.130I 

Divulgação , CPC 36.C6B 

Divulgação, CPC 19.C12B 

Divulgação 

Explicação da base de preparação de 

informação comparativa não ajustada 
texto 

CPC 266.80A Divulgação , CPC 

36.18I Divulgação , IAS 38.130I 

Divulgação , CPC 36.C6B 

Divulgação, CPC 19.C12B 

Divulgação 

  Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

  Quadro 34 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 46 

CPC 46 - IFRS 13 

[46.000.000] Notas - Mensuração do valor justo 

Divulgação de mensuração do valor justo 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 46 - Divulgação Divulgação 

Divulgação de mensuração do valor 

justo dos ativos [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 46.93 Divulgação 

Divulgação de mensuração do 

valor justo dos ativos [título] 
    

Divulgação de mensuração do 

valor justo dos ativos [tabela] 
 tabela CPC 46.93 Divulgação 

Medição [eixo]  eixo 
CPC 28.32A Divulgação , CPC 29.50 

Divulgação , CPC 46.93 a Divulgação 

Medição agregada 

[membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 28.32A Divulgação , CPC 29.50 

Divulgação , CPC 46.93 a Divulgação 

Pelo valor justo 

[membro] 
membro 

CPC 28.32A Divulgação , CPC 29.50 

Divulgação , CPC 46.93 a Divulgação 

Mensuração 

do valor justo recorrente [membro] 
membro CPC 46.93 a Divulgação 

Mensuração 

do valor justo não recorrente [membro] 
membro CPC 46.93 a Divulgação 

Não 

mensurados ao justo valor na 

demonstração da posição financeira, mas 

para os quais o valor justo é divulgado 

[membro] 

membro CPC 46.97 Divulgação 

Classes de ativos [eixo]  eixo 

CPC 6.31 a Divulgação , CPC 1.126 

Divulgação , CPC 1.130 d (ii) 

Divulgação , CPC 46.93 Divulgação 

Ativos [membro] 
membro 

[padrão] 

CPC 6.31 a Divulgação , CPC 1.126 

Divulgação , CPC 46.93 Divulgação 

Valores 

mobiliários de negociação [Membro] 
membro CPC 46.IE60 Exemplo 

Outros títulos de 

capital [Membro] 
membro CPC 46.IE60 Exemplo 
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Os títulos de 

dívida [Membro] 
membro CPC 46.IE60 Exemplo 

Investimentos de 

fundos de hedge [Membro] 
membro CPC 46.IE60 Exemplo 

Derivados 

[membro] 
membro 

CPC 46.IE60 Exemplo , CPC 40.IG40B 

Exemplo 

Propriedades de 

investimento [membro] 
membro 

CPC 26.112 c prática comum , CPC 6.31 

a Divulgação , CPC 46.IE60 Exemplo 

Ativos não 

correntes detidos para venda [membro] 
membro 

CPC 46.IE60 Exemplo , CPC 31,38 

prática comum 

Os níveis de hierarquia do 

valor justo [eixo] 
 eixo 

CPC 33.142 Divulgação , CPC 46.93 b 

Divulgação 

Todos os níveis de 

hierarquia do valor justo [Membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 33.142 Divulgação , CPC 46.93 b 

Divulgação 

Nível 1 de 

hierarquia do valor justo [membro] 
membro 

CPC 33.142 Divulgação , CPC 46.93 b 

Divulgação 

Nível 2 da 

hierarquia de valor justo [membro] 
membro CPC 46.93 b Divulgação 

Nível 3 da 

hierarquia do valor justo [membro] 
membro CPC 46.93 b Divulgação 

Divulgação de mensuração do 

valor justo dos ativos [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Ativos 
X instante, 

débito 

CPC 26.55 Divulgação , CPC 46.93 a 

Divulgação , CPC 46.93 b Divulgação , 

CPC 46.93 e Divulgação , CPC 22.23 

Divulgação , CPC 22.28 c Divulgação 

Descrição das razões para a 

mensuração do valor justo, ativos 
texto CPC 46.93 a Divulgação 

Transferências para fora 

do Nível 1 para o Nível 2 de hierarquia do 

valor justo, os ativos realizada no final do 

período de relatório 

X duração CPC 46.93 c Divulgação 

Descrição das razões 

para transferências para fora do Nível 1 

para o Nível 2 da hierarquia de valor justo, 

os ativos 

texto CPC 46.93 c Divulgação 

Transferências para fora 

do Nível 2 para o Nível 1 de hierarquia de 

valor justo, os ativos realizada no final do 

período de relatório 

X duração CPC 46.93 c Divulgação 

Descrição das razões 

para transferências para fora do Nível 2 no 

nível 1 da hierarquia de valor justo, os 

ativos 

texto CPC 46.93 c Divulgação 

Descrição da política 

para determinar quando as transferências 

entre os níveis são consideradas como 

tendo ocorrido, ativos 

texto 
CPC 46.93 c Divulgação , CPC 46.93 e 

(iv) Divulgação , CPC 46.95 Divulgação 

Descrição das técnicas de 

avaliação utilizadas na mensuração do 

valor justo, ativos 

texto CPC 46.93 d Divulgação 

Descrição dos insumos 

utilizados na mensuração do valor justo, 

ativos 

texto CPC 46.93 d Divulgação 



263 

 

Descrição da mudança na 

técnica de avaliação utilizados em 

mensuração do valor justo, os ativos 

texto CPC 46.93 d Divulgação 

Descrição das razões 

para a mudança na técnica de avaliação 

utilizados na mensuração do valor justo, 

ativos 

texto CPC 46.93 d Divulgação 

Reconciliação das 

alterações na mensuração do valor justo, 

os ativos [título] 

    

Ativos no início do 

período 

X instante, 

débito 

CPC 26.55 Divulgação, CPC 46.93 a 

Divulgação, CPC 46.93 b Divulgação, 

CPC 46.93 e Divulgação, CPC 22.23 

Divulgação, CPC 22.28 c Divulgação 

Mudanças na 

mensuração do valor justo, os ativos 

[título] 

    

Ganhos (perdas) 

reconhecidos nos lucros ou prejuízos, 

mensuração do valor justo, ativos 

X duração CPC 46.93 e (i) Divulgação 

Ganhos (perdas) 

reconhecidos em outros resultados 

abrangentes, mensuração do valor justo, 

ativos 

X duração CPC 46.93 e (ii) Divulgação 

Compras, 

mensuração do valor justo, ativos 

X duração, 

débito 
CPC 46.93 e (iii) Divulgação 

Vendas, medição 

do valor justo, ativos 

(X) 

duração,  

crédito 

CPC 46.93 e (iii) Divulgação 

Questões, 

mensuração do valor justo, ativos 

X duração, 

débito 
CPC 46.93 e (iii) Divulgação 

Assentamentos, 

mensuração do valor justo, ativos 

(X) 

duração,  

crédito 

CPC 46.93 e (iii) Divulgação 

Transferências 

para o Nível 3 da hierarquia de valor justo, 

os ativos 

X duração, 

débito 
CPC 46.93 e (iv) Divulgação 

Transferências do 

Nível 3 da hierarquia de valor justo, os 

ativos 

(X) 

duração,  

crédito 

CPC 46.93 e (iv) Divulgação 

Aumento total 

(redução) de mensuração do valor justo, os 

ativos 

X duração, 

débito 
CPC 46.93 e Divulgação 

Ativos no final do 

período 

X instante, 

débito 

CPC 26.55 Divulgação, CPC 46.93 a 

Divulgação, CPC 46.93 b Divulgação, 

CPC 46.93 e Divulgação, CPC 22.23 

Divulgação, CPC 22.28 c Divulgação 

Descrição dos itens de linha 

de resultados em que os ganhos (perdas) 

são reconhecidos, mensuração do valor 

justo, ativos 

texto CPC 46.93 e (i) Divulgação 

Descrição dos itens de linha 

em outro rendimento integral em que os 

ganhos (perdas) são reconhecidos, 

mensuração do valor justo, ativos 

texto CPC 46.93 e (ii) Divulgação 



264 

 

Descrição das razões para 

as transferências no nível 3 da hierarquia 

de valor justo, os ativos 

texto CPC 46.93 e (iv) Divulgação 

Descrição das razões para 

transferências do Nível 3 da hierarquia de 

valor justo, os ativos 

texto CPC 46.93 e (iv) Divulgação 

Ganhos (perdas) 

reconhecidos em lucro ou perda atribuível 

à mudança em ganhos ou perdas não 

realizados em ativos detidos no final do 

período, medida valor justo 

X duração,  

crédito 
CPC 46.93 f Divulgação 

Descrição dos itens de linha 

no resultado, onde os ganhos (perdas) 

atribuíveis a mudar em ganhos ou perdas 

ativos detidos no final do período não 

realizados são reconhecidos, mensuração 

do valor justo 

texto CPC 46.93 f Divulgação 

Descrição dos processos de 

avaliação utilizadas na mensuração do 

valor justo, ativos 

texto CPC 46.93 g Divulgação 

Descrição do grupo 

dentro entidade que decide as políticas e 

procedimentos de avaliação da entidade, 

ativos 

texto CPC 46.IE65 um (i) Exemplo 

Descrição do grupo a 

quem dentro entidade que decide as 

políticas de valorização da entidade e 

relatórios de procedimentos, ativos 

texto CPC 46.IE65 a (ii) Exemplo 

Descrição dos 

procedimentos de comunicação interna 

para discutir e avaliar a mensuração do 

valor justo, ativos 

texto CPC 46.IE65 a (iii) Exemplo 

Descrição de 

frequência e métodos para procedimentos 

de testes de modelos de precificação de 

ativos, 

texto CPC 46.IE65 b Exemplo 

Descrição do processo 

para analisar mudanças na mensuração do 

valor justo, os ativos 

texto CPC 46.IE65 c Exemplo 

Descrição de como 

entidade determinou que informações de 

terceiros usados em mensuração do valor 

justo foi desenvolvido em conformidade 

com a IFRS 13, ativos 

texto CPC 46.IE65 d Exemplo 

Descrição dos métodos 

utilizados para desenvolver e fundamentar 

dados não observáveis utilizados na 

mensuração do valor justo, ativos 

texto CPC 46.IE65 e Exemplo 

Descrição da sensibilidade 

da mensuração do valor justo a mudanças 

em dados não observáveis, ativos 

texto CPC 46.93 h (i) Divulgação 

Descrição das inter-relações 

entre variáveis não observáveis e de como 

eles podem ampliar ou mitigar efeitos de 

mudanças em variáveis não observáveis na 

mensuração do valor justo, os ativos 

texto CPC 46.93 h (i) Divulgação 
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Descrição do fato de que a 

mudança de um ou mais insumos não 

observáveis para reflectir pressupostos 

alternativos razoavelmente possíveis seria 

justo valor significativamente diferente, 

ativos 

texto CPC 46.93 h (ii) Divulgação 

Aumento (redução) de 

mensuração do valor justo devido à 

mudança de um ou mais insumos não 

observáveis para reflectir pressupostos 

alternativos razoavelmente possíveis, 

ativos 

X duração, 

débito 
CPC 46.93 h (ii) Divulgação 

Aumento de 

mensuração do valor justo devido à 

mudança de um ou mais insumos não 

observáveis para reflectir pressupostos 

alternativos razoavelmente possíveis, 

ativos 

X duração, 

débito 
CPC 46.93 h (ii) Divulgação 

Diminuição da 

mensuração do valor justo devido à 

mudança de um ou mais insumos não 

observáveis para reflectir pressupostos 

alternativos razoavelmente possíveis, 

ativos 

X duração,  

crédito 
CPC 46.93 h (ii) Divulgação 

Descrição de como 

efeito na mensuração do valor justo devido 

à mudança de um ou mais insumos não 

observáveis para reflectir pressupostos 

alternativos razoavelmente possíveis foi 

calculado, ativos 

texto CPC 46.93 h (ii) Divulgação 

Descrição do fato de que 

a maior e melhor uso de ativo não 

financeiro difere de uso corrente 

texto CPC 46.93 i Divulgação 

Descrição da razão pela 

qual ativo não financeiro está sendo usado 

de maneira diferente da maior e melhor 

uso 

texto CPC 46.93 i Divulgação 

Divulgação de 

informações suficientes para permitir a 

conciliação de classes de determinadas 

para mensuração do valor justo para itens 

de linha na demonstração da posição 

financeira, os ativos [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 46.94 Divulgação 

Descrição de decisão 

política contabilística a utilizar exceção em 

IFRS 13,48, os ativos 

texto CPC 46.96 Divulgação 

Descrição da natureza de 

classe de ativos mensurados ao justo valor 
texto CPC 46.IE64 a Exemplo 

Descrição de como de 

terceiros informação foi levado em conta 

quando a mensuração do valor justo, os 

ativos 

texto CPC 46.IE64 b Exemplo 

Divulgação de mensuração do valor 

justo dos passivos [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 46.93 Divulgação 

Divulgação de mensuração do 

valor justo dos passivos [título] 
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Divulgação de mensuração do 

valor justo dos passivos [tabela] 
 tabela CPC 46.93 Divulgação 

Medição [eixo]  eixo 
CPC 28.32A Divulgação , CPC 29.50 

Divulgação , CPC 46.93 a Divulgação 

Medição agregada 

[membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 28.32A Divulgação , CPC 29.50 

Divulgação , CPC 46.93 a Divulgação 

Pelo valor justo 

[membro] 
membro 

CPC 28.32A Divulgação , CPC 29.50 

Divulgação , CPC 46.93 a Divulgação 

Mensuração 

do valor justo recorrente [membro] 
membro CPC 46.93 a Divulgação 

Mensuração 

do valor justo não recorrente [membro] 
membro CPC 46.93 a Divulgação 

Não 

mensurados ao justo valor na 

demonstração da posição financeira, mas 

para os quais o valor justo é divulgado 

[membro] 

membro CPC 46.97 Divulgação 

Classes de passivos 

[eixo] 
 eixo CPC 46.93 Divulgação 

Responsabilidades 

[membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 46.93 Divulgação 

Os níveis de hierarquia 

do valor justo [eixo] 
 eixo 

CPC 33.142 Divulgação , CPC 46.93 b 

Divulgação 

Todos os níveis de 

hierarquia do valor justo [Membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 33.142 Divulgação , CPC 46.93 b 

Divulgação 

Nível 1 de 

hierarquia do valor justo [membro] 
membro 

CPC 33.142 Divulgação , CPC 46.93 b 

Divulgação 

Nível 2 da 

hierarquia de valor justo [membro] 
membro CPC 46.93 b Divulgação 

Nível 3 da 

hierarquia do valor justo [membro] 
membro CPC 46.93 b Divulgação 

Divulgação de mensuração do 

valor justo dos passivos [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Passivo 
X instante, 

crédito 

CPC 26.55 Divulgação, CPC 46.93 a 

Divulgação, CPC 46.93 b Divulgação, 

CPC 46.93 e Divulgação, CPC 22.23 

Divulgação, CPC 22.28 d Divulgação 

Descrição das razões 

para a mensuração do valor justo, 

responsabilidades 

texto CPC 46.93 a Divulgação 

Transferências para fora 

do Nível 1 para o Nível 2 de hierarquia do 

valor justo, passivos realizada no final do 

período de reporte 

X duração CPC 46.93 c Divulgação 

Descrição das razões 

para transferências para fora do Nível 1 

para o Nível 2 da hierarquia de valor justo, 

passivos 

texto CPC 46.93 c Divulgação 

Transferências para fora 

do Nível 2 para o Nível 1 de hierarquia do 

valor justo, passivos realizada no final do 

período de relatório 

X duração CPC 46.93 c Divulgação 

Descrição das razões 

para transferências para fora do Nível 2 no 

nível 1 da hierarquia de valor justo, 

passivos 

texto CPC 46.93 c Divulgação 
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Descrição da política 

para determinar quando as transferências 

entre os níveis são consideradas como 

tendo ocorrido, passivos 

texto 
CPC 46.93 c Divulgação , CPC 46.93 e 

(iv) Divulgação , CPC 46.95 Divulgação 

Descrição das técnicas de 

avaliação utilizadas na mensuração do 

valor justo, passivos 

texto CPC 46.93 d Divulgação 

Descrição dos insumos 

utilizados na mensuração do valor justo, 

responsabilidades 

texto CPC 46.93 d Divulgação 

Descrição da mudança na 

técnica de avaliação utilizados em 

mensuração do valor justo, passivos 

texto CPC 46.93 d Divulgação 

Descrição das razões 

para a mudança na técnica de avaliação 

utilizados na mensuração do valor justo, 

responsabilidades 

texto CPC 46.93 d Divulgação 

Reconciliação das 

alterações na mensuração do valor justo, 

passivos [título] 

    

Responsabilidades no 

início do período 

X instante, 

crédito 

CPC 26.55 Divulgação , CPC 46.93 a 

Divulgação , CPC 46.93 b Divulgação , 

CPC 46.93 e Divulgação , CPC 22.23 

Divulgação , CPC 22.28 d Divulgação 

Mudanças na 

mensuração do valor justo, passivos 

[título] 

    

Perdas (ganhos) 

reconhecidas nos lucros ou prejuízos, 

mensuração do valor justo, 

responsabilidades 

(X) duração CPC 46.93 e (i) Divulgação 

Perdas (ganhos) 

reconhecidas em outros resultados 

abrangentes, mensuração do valor justo, 

responsabilidades 

(X) duração CPC 46.93 e (ii) Divulgação 

Compras, 

mensuração do valor justo, 

responsabilidades 

X duração,  

crédito 
CPC 46.93 e (iii) Divulgação 

Vendas, 

mensuração do valor justo, 

responsabilidades 

(X) 

duração, 

débito 

CPC 46.93 e (iii) Divulgação 

Questões, 

mensuração do valor justo, 

responsabilidades 

X duração,  

crédito 
CPC 46.93 e (iii) Divulgação 

Assentamentos, 

mensuração do valor justo, 

responsabilidades 

(X) 

duração, 

débito 

CPC 46.93 e (iii) Divulgação 

Transferências 

para o Nível 3 da hierarquia de valor justo, 

responsabilidades 

X duração,  

crédito 
CPC 46.93 e (iv) Divulgação 

Transferências do 

Nível 3 da hierarquia de valor justo, 

responsabilidades 

(X) 

duração, 

débito 

CPC 46.93 e (iv) Divulgação 

Aumento total 

(redução) de mensuração do valor justo, 

passivos 

X duração,  

crédito 
CPC 46.93 e Divulgação 
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Responsabilidades no 

fim do período 

X instante, 

crédito 

CPC 26.55 Divulgação , CPC 46.93 a 

Divulgação , CPC 46.93 b Divulgação , 

CPC 46.93 e Divulgação , CPC 22.23 

Divulgação , CPC 22.28 d Divulgação 

Descrição dos itens de 

linha de resultados em que os ganhos 

(perdas) são reconhecidos, mensuração do 

valor justo, passivos 

texto CPC 46.93 e (i) Divulgação 

Descrição dos itens de 

linha em outro rendimento integral em que 

os ganhos (perdas) são reconhecidos, 

mensuração do valor justo, passivos 

texto CPC 46.93 e (ii) Divulgação 

Descrição das razões 

para as transferências no nível 3 da 

hierarquia de valor justo, passivos 

texto CPC 46.93 e (iv) Divulgação 

Descrição das razões 

para transferências do Nível 3 da 

hierarquia de valor justo, passivos 

texto CPC 46.93 e (iv) Divulgação 

Ganhos (perdas) 

reconhecidos em lucro ou perda atribuível 

à mudança em ganhos ou perdas não 

realizados para passivos detidos no final 

do período, medida valor justo 

X duração,  

crédito 
CPC 46.93 f Divulgação 

Descrição dos itens de 

linha no resultado, onde os ganhos 

(perdas) atribuíveis a mudar em ganhos ou 

perdas passivos detidos no final do período 

não realizados são reconhecidos, 

mensuração do valor justo 

texto CPC 46.93 f Divulgação 

Descrição dos 

processos de avaliação utilizadas na 

mensuração do valor justo, passivos 

texto CPC 46.93 g Divulgação 

Descrição do grupo 

dentro entidade que decide as políticas e 

procedimentos de avaliação da entidade, 

passivos 

texto CPC 46.IE65 um (i) Exemplo 

Descrição do grupo a 

quem dentro entidade que decide as 

políticas de valorização da entidade e 

relatórios de procedimentos, 

responsabilidades 

texto CPC 46.IE65 a (ii) Exemplo 

Descrição dos 

procedimentos de comunicação interna 

para discutir e avaliar a mensuração do 

valor justo, passivos 

texto CPC 46.IE65 a (iii) Exemplo 

Descrição de 

frequência e métodos para procedimentos 

de testes de modelos de precificação, 

passivos 

texto CPC 46.IE65 b Exemplo 

Descrição do processo 

para analisar mudanças na mensuração do 

valor justo, passivos 

texto CPC 46.IE65 c Exemplo 

Descrição de como 

entidade determinou que informações de 

terceiros usados em mensuração do valor 

justo foi desenvolvido em conformidade 

com o IFRS 13, passivos 

texto CPC 46.IE65 d Exemplo 
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Descrição dos métodos 

utilizados para desenvolver e fundamentar 

dados não observáveis utilizados na 

mensuração do valor justo, 

responsabilidades 

texto CPC 46.IE65 e Exemplo 

Descrição da 

sensibilidade da mensuração do valor justo 

a mudanças em dados não observáveis, 

passivos 

texto CPC 46.93 h (i) Divulgação 

Descrição das inter-

relações entre variáveis não observáveis e 

de como eles podem ampliar ou mitigar 

efeitos de mudanças em variáveis não 

observáveis na mensuração do valor justo, 

passivos 

texto CPC 46.93 h (i) Divulgação 

Descrição do fato de 

que a mudança de um ou mais insumos 

não observáveis para reflectir pressupostos 

alternativos razoavelmente possíveis seria 

justo valor significativamente diferente, 

passivos 

texto CPC 46.93 h (ii) Divulgação 

Aumento (redução) de 

mensuração do valor justo devido à 

mudança de um ou mais insumos não 

observáveis para reflectir pressupostos 

alternativos razoavelmente possíveis, 

passivos 

X duração,  

crédito 
CPC 46.93 h (ii) Divulgação 

Aumento de 

mensuração do valor justo devido à 

mudança de um ou mais insumos não 

observáveis para reflectir pressupostos 

alternativos razoavelmente possíveis, 

passivos 

X duração,  

crédito 
CPC 46.93 h (ii) Divulgação 

Diminuição da 

mensuração do valor justo devido à 

mudança de um ou mais insumos não 

observáveis para refletir pressupostos 

alternativos razoavelmente possíveis, 

passivos 

X duração, 

débito 
CPC 46.93 h (ii) Divulgação 

Descrição de como 

efeito na mensuração do valor justo devido 

à mudança de um ou mais insumos não 

observáveis para reflectir pressupostos 

alternativos razoavelmente possíveis foi 

calculado, passivos 

texto CPC 46.93 h (ii) Divulgação 

Divulgação de 

informações suficientes para permitir a 

conciliação de classes de determinadas 

para mensuração do valor justo para itens 

de linha na demonstração da posição 

financeira, passivos [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 46.94 Divulgação 

Descrição de decisão 

política contabilística a utilizar exceção em 

IFRS 13,48, passivos 

texto CPC 46.96 Divulgação 

Descrição da natureza 

de classe de passivos mensurados ao justo 

valor 

texto CPC 46.IE64 a Exemplo 
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Descrição de como de 

terceiros informação foi levado em conta 

quando a mensuração do valor justo, 

passivos 

texto CPC 46.IE64 b Exemplo 

Divulgação de 

mensuração do valor justo do patrimônio 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 46.93 Divulgação 

Divulgação de mensuração do 

valor justo do patrimônio [título] 
    

Divulgação de mensuração do 

valor justo do patrimônio [tabela] 
tabela CPC 46.93 Divulgação 

Medição [eixo] eixo 
CPC 28.32A Divulgação , CPC 29.50 

Divulgação , CPC 46.93 a Divulgação 

Medição agregada 

[membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 28.32A Divulgação , CPC 29.50 

Divulgação , CPC 46.93 a Divulgação 

Pelo valor justo 

[membro] 
membro 

CPC 28.32A Divulgação , CPC 29.50 

Divulgação , CPC 46.93 a Divulgação 

Mensuração 

do valor justo recorrente [membro] 
membro CPC 46.93 a Divulgação 

Mensuração 

do valor justo não recorrente [membro] 
membro CPC 46.93 a Divulgação 

Não mensurados ao justo valor na 

demonstração da posição financeira, mas 

para os quais o valor justo é divulgado 

[membro] 

membro CPC 46.97 Divulgação 

Classes de instrumentos de 

capital próprio da entidade [eixo] 
eixo CPC 46.93 Divulgação 

Instrumentos de 

capital próprio da entidade [Membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 46.93 Divulgação 

Os níveis de hierarquia do 

valor justo [eixo] 
 eixo 

CPC 33.142 Divulgação , CPC 46.93 b 

Divulgação 

Todos os níveis de 

hierarquia do valor justo [Membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 33.142 Divulgação , CPC 46.93 b 

Divulgação 

Nível 1 de 

hierarquia do valor justo [membro] 
membro 

CPC 33.142 Divulgação , CPC 46.93 b 

Divulgação 

Nível 2 da 

hierarquia de valor justo [membro] 
membro CPC 46.93 b Divulgação 

Nível 3 da 

hierarquia do valor justo [membro] 
membro CPC 46.93 b Divulgação 

Divulgação de mensuração do 

valor justo de [itens de linha] equidade 

itens de 

linha 

CPC 26.55 Divulgação, CPC 26.78 e 

Divulgação, 

Equidade 
X instante, 

crédito 

CPC 37.24 a Disclosure, um CPC 37.32 

(i) Divulgação, CPC 46.93 a Divulgação, 

CPC 46.93 b Divulgação, CPC 46.93 e 

Divulgação 

Descrição das razões 

para a mensuração do valor justo, 

instrumentos de capital próprio da entidade 

texto CPC 46.93 a Divulgação 

Transferências para fora 

do Nível 1 para o Nível 2 de hierarquia do 

valor justo, instrumentos de capital próprio 

da entidade realizada no final do período 

de reporte 

X duração CPC 46.93 c Divulgação 

Descrição das razões 

para transferências para fora do Nível 1 
texto CPC 46.93 c Divulgação 



271 

 

para o Nível 2 da hierarquia de valor justo, 

instrumentos de capital próprio da entidade 

Transferências para fora 

do Nível 2 para o Nível 1 de hierarquia do 

valor justo, instrumentos de capital próprio 

da entidade realizada no final do período 

de reporte 

X duração CPC 46.93 c Divulgação 

Descrição das razões 

para transferências para fora do Nível 2 no 

nível 1 da hierarquia de valor justo, 

instrumentos de capital próprio da entidade 

texto CPC 46.93 c Divulgação 

Descrição da política 

para determinar quando as transferências 

entre os níveis são consideradas como 

tendo ocorrido, instrumentos de capital 

próprio da entidade 

texto 
CPC 46.93 c Divulgação , CPC 46.93 e 

(iv) Divulgação , CPC 46.95 Divulgação 

Descrição das técnicas de 

avaliação utilizadas na mensuração do 

valor justo, instrumentos de capital próprio 

da entidade 

texto CPC 46.93 d Divulgação 

Descrição dos insumos 

utilizados na mensuração do valor justo, 

instrumentos de capital próprio da entidade 

texto CPC 46.93 d Divulgação 

Inscrição de mudança na 

técnica de avaliação utilizados em 

mensuração do valor justo, instrumentos 

de capital próprio da entidade 

texto CPC 46.93 d Divulgação 

Descrição das razões 

para a mudança na técnica de avaliação 

utilizados na mensuração do valor justo, 

instrumentos de capital próprio da entidade 

texto CPC 46.93 d Divulgação 

Reconciliação das 

alterações na mensuração do valor justo, 

instrumentos de capital próprio da entidade 

[título] 

    

Patrimônio Líquido no 

início do período 

X instante, 

crédito 

CPC 26.55 Divulgação , CPC 26.78 e 

Divulgação , CPC 37.24 um Disclosure , 

uma CPC 37.32 (i) Divulgação , CPC 

46.93 a Divulgação , CPC 46.93 b 

Divulgação , CPC 46.93 e Divulgação 

Mudanças na 

mensuração do valor justo, instrumentos 

de capital próprio da entidade [título] 

    

Perdas (ganhos) 

reconhecidas nos lucros ou prejuízos, 

mensuração do valor justo, instrumentos 

de capital próprio da entidade 

(X) duração CPC 46.93 e (i) Divulgação 

Perdas (ganhos) 

reconhecidas em outros resultados 

abrangentes, mensuração do valor justo, 

instrumentos de capital próprio da entidade 

(X) duração CPC 46.93 e (ii) Divulgação 

Compras, 

mensuração do valor justo, instrumentos 

de capital próprio da entidade 

X duração,  

crédito 
CPC 46.93 e (iii) Divulgação 

Vendas, 

mensuração do valor justo, instrumentos 

de capital próprio da entidade 

(X) 

duração, 

débito 

CPC 46.93 e (iii) Divulgação 
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Questões, 

mensuração do valor justo, instrumentos 

de capital próprio da entidade 

X duração,  

crédito 
CPC 46.93 e (iii) Divulgação 

Assentamentos, 

mensuração do valor justo, instrumentos 

de capital próprio da entidade 

(X) 

duração, 

débito 

CPC 46.93 e (iii) Divulgação 

Transferências 

para o Nível 3 da hierarquia de valor justo, 

instrumentos de capital próprio da entidade 

X duração,  

crédito 
CPC 46.93 e (iv) Divulgação 

Transferências do 

Nível 3 da hierarquia de valor justo, 

instrumentos de capital próprio da entidade 

(X) 

duração, 

débito 

CPC 46.93 e (iv) Divulgação 

Aumento total 

(redução) de mensuração do valor justo, 

instrumentos de capital próprio da entidade 

X duração,  

crédito 
CPC 46.93 e Divulgação 

Patrimônio Líquido no 

final do período 

X instante, 

crédito 

CPC 26.55 Divulgação , CPC 26.78 e 

Divulgação , CPC 37.24 a Disclosure , 

um CPC 37.32 (i) Divulgação , CPC 

46.93 a Divulgação , CPC 46.93 b 

Divulgação , CPC 46.93 e Divulgação 

Descrição dos itens de linha 

de resultados em que os ganhos (perdas) 

são reconhecidos, mensuração do valor 

justo, instrumentos de capital próprio da 

entidade 

texto CPC 46.93 e (i) Divulgação 

Descrição dos itens de linha 

em outro rendimento integral em que os 

ganhos (perdas) são reconhecidos, 

mensuração do valor justo, instrumentos 

de capital próprio da entidade 

texto CPC 46.93 e (ii) Divulgação 

Descrição das razões para 

as transferências no nível 3 da hierarquia 

de valor justo, instrumentos de capital 

próprio da entidade 

texto CPC 46.93 e (iv) Divulgação 

Descrição das razões para 

transferências do Nível 3 da hierarquia de 

valor justo, instrumentos de capital próprio 

da entidade 

texto CPC 46.93 e (iv) Divulgação 

Ganhos (perdas) líquidas 

em, mensuração do valor justo lucro ou 

prejuízo atribuível a mudar em ganhos ou 

perdas para instrumentos de capital próprio 

da entidade, realizada no final do período 

X duração,  

crédito 
CPC 46.93 f Divulgação 

Descrição dos itens de linha 

no resultado em que os ganhos (perdas) 

atribuíveis a mudar em ganhos ou perdas 

de instrumentos de capital próprio da 

entidade, realizada no final do período não 

realizados são reconhecidos medição, 

valor justo 

texto CPC 46.93 f Divulgação 

Descrição dos processos de 

avaliação utilizados em mensuração do 

valor justo, instrumentos de capital próprio 

da entidade 

texto CPC 46.93 g Divulgação 

Descrição do grupo 

dentro entidade que decide as políticas e 
texto CPC 46.IE65 um (i) Exemplo 



273 

 

procedimentos de avaliação da entidade, 

instrumentos de capital próprio da entidade 

Descrição do grupo a 

quem dentro entidade que decide as 

políticas e procedimentos de avaliação da 

entidade relatórios, instrumentos de capital 

próprio da entidade 

texto CPC 46.IE65 a (ii) Exemplo 

Descrição dos 

procedimentos de comunicação interna 

para discutir e avaliar a mensuração do 

valor justo, instrumentos de capital próprio 

da entidade 

texto CPC 46.IE65 a (iii) Exemplo 

Descrição de 

frequência e métodos para procedimentos 

de testes de modelos de precificação, 

instrumentos de capital próprio da entidade 

texto CPC 46.IE65 b Exemplo 

Descrição do processo 

para analisar mudanças na mensuração do 

valor justo, instrumentos de capital próprio 

da entidade 

texto CPC 46.IE65 c Exemplo 

Descrição de como 

entidade determinou que informações de 

terceiros usados em mensuração do valor 

justo foi desenvolvido em conformidade 

com o IFRS 13, instrumentos de capital 

próprio da entidade 

texto CPC 46.IE65 d Exemplo 

Descrição dos métodos 

utilizados para desenvolver e fundamentar 

dados não observáveis utilizados na 

mensuração do valor justo, instrumentos 

de capital próprio da entidade 

texto CPC 46.IE65 e Exemplo 

Descrição da sensibilidade 

da mensuração do valor justo a mudanças 

em variáveis não observáveis, 

instrumentos de capital próprio da entidade 

texto CPC 46.93 h (i) Divulgação 

Descrição das inter-relações 

entre variáveis não observáveis e de como 

eles podem ampliar ou atenuar efeitos da 

alteração de dados não observáveis na 

mensuração do valor justo, entidade de 

instrumentos de capital próprio 

texto CPC 46.93 h (i) Divulgação 

Descrição do fato de que a 

mudança de um ou mais insumos não 

observáveis para refletir razoavelmente 

possível pressupostos alternativos seria 

justo valor significativamente diferente, 

instrumentos de capital próprio da entidade 

texto CPC 46.93 h (ii) Divulgação 

Aumento (redução) de 

mensuração do valor justo devido à 

mudança de um ou mais insumos não 

observáveis para refletir pressupostos 

alternativos razoavelmente possíveis, 

instrumentos de capital próprio da entidade 

X duração,  

crédito 
CPC 46.93 h (ii) Divulgação 

Aumento de mensuração do 

valor justo devido à mudança de um ou 

mais insumos não observáveis para 

reflectir pressupostos alternativos 

X duração,  

crédito 
CPC 46.93 h (ii) Divulgação 
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razoavelmente possíveis, instrumentos de 

capital próprio da entidade 

Diminuição da mensuração 

do valor justo devido à mudança de um ou 

mais insumos não observáveis para refletir 

pressupostos alternativos razoavelmente 

possíveis, instrumentos de capital próprio 

da entidade 

X duração, 

débito 
CPC 46.93 h (ii) Divulgação 

Descrição de como efeito 

na mensuração do valor justo devido à 

mudança de um ou mais insumos não 

observáveis para refletir pressupostos 

alternativos razoavelmente possíveis foi 

calculado, instrumentos de capital próprio 

da entidade 

texto CPC 46.93 h (ii) Divulgação 

Divulgação de informações 

suficientes para permitir a conciliação de 

classes de determinadas para mensuração 

do valor justo para itens de linha na 

demonstração da posição financeira, 

instrumentos de capital próprio da entidade 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 46.94 Divulgação 

Descrição da natureza de 

classe de instrumentos de capital próprio 

da entidade mensurados ao justo valor 

texto CPC 46.IE64 a Exemplo 

Descrição de como de 

terceiros informação foi levado em conta 

quando a mensuração do valor justo, 

instrumentos de capital próprio da entidade 

texto CPC 46.IE64 b Exemplo 

Divulgação de dados significativos não 

observáveis utilizados na mensuração do 

valor justo dos ativos [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 46.93 d Divulgação 

Divulgação de dados significativos 

não observáveis utilizados na mensuração 

do valor justo dos ativos [título] 

    

Divulgação de dados 

significativos não observáveis utilizados 

na mensuração do valor justo dos ativos 

[tabela] 

 tabela CPC 46.93 d Divulgação 

Medição [eixo]  eixo 
CPC 28.32A Divulgação , CPC 29.50 

Divulgação , CPC 46.93 a Divulgação 

Medição agregada 

[membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 28.32A Divulgação , CPC 29.50 

Divulgação , CPC 46.93 a Divulgação 

Pelo valor justo 

[membro] 
membro 

CPC 28.32A Divulgação , CPC 29.50 

Divulgação , CPC 46.93 a Divulgação 

Mensuração 

do valor justo recorrente [membro] 
membro CPC 46.93 a Divulgação 

Mensuração 

do valor justo não recorrente [membro] 
membro CPC 46.93 a Divulgação 

Não mensurados ao justo valor na 

demonstração da posição financeira, mas 

para os quais o valor justo é divulgado 

[membro] 

membro CPC 46.97 Divulgação 

    
CPC 6.31 a Divulgação , CPC 1.126 

Divulgação , 
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Classes de ativos [eixo]  eixo 
CPC 1.130 d (ii) Divulgação , CPC 

46.93 Divulgação 

Ativos [membro] 
membro 

[padrão] 

CPC 6.31 a Divulgação , CPC 1.126 

Divulgação , CPC 46.93 Divulgação 

Valores 

mobiliários de negociação [Membro] 
membro CPC 46.IE60 Exemplo 

Outros títulos de 

capital [Membro] 
membro CPC 46.IE60 Exemplo 

Os títulos de 

dívida [Membro] 
membro CPC 46.IE60 Exemplo 

Investimentos de 

fundos de hedge [Membro] 
membro CPC 46.IE60 Exemplo 

Derivados 

[membro] 
membro 

CPC 46.IE60 Exemplo , CPC 40.IG40B 

Exemplo 

Propriedades de 

investimento [membro] 
membro 

CPC 26.112 c prática comum , CPC 6.31 

a Divulgação , CPC 46.IE60 Exemplo 

Ativos não 

correntes detidos para venda [membro] 
membro 

CPC 46.IE60 Exemplo , CPC 31,38 

prática comum 

Técnicas de avaliação 

utilizadas na mensuração do valor justo 

[eixo] 

 eixo CPC 46.93 d Divulgação 

Técnicas de avaliação 

[Membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 46.93 d Divulgação 

Abordagem de 

mercado [membro] 
membro CPC 46.62 Exemplo 

Empresas 

comparáveis do mercado [Membro] 
membro CPC 46.IE63 Exemplo 

Preços 

comparáveis no mercado [Membro] 
membro CPC 46.IE63 Exemplo 

Preços 

Matrix [membro] 
membro CPC 46.B7 Exemplo 

Preços 

consenso [membro] 
membro CPC 46.IE63 Exemplo 

Abordagem de 

custo [membro] 
membro CPC 46.62 Exemplo 

Abordagem de 

renda [membro] 
membro CPC 46.62 Exemplo 

Fluxo de 

caixa descontado [membro] 
membro 

CPC 46.B11 a Exemplo , CPC 46.IE63 

Exemplo 

Modelo de 

precificação de opções [membro] 
membro 

CPC 46.B11 b Exemplo , CPC 46.IE63 

Exemplo 

Multi-

período excesso método de lucros 

[membro] 

membro CPC 46.B11 c Exemplo 

Faixa [eixo]  eixo 

CPC 46.IE63 Exemplo , eficaz, CPC 

10.45 d Divulgação , CPC 40.7 Prática 

comum 

Intervalos [membro] 
membro 

[padrão] 

CPC 46.IE63 Exemplo , eficaz, CPC 

10.45 d Divulgação , CPC 40.7 Prática 

comum 

Parte inferior do 

intervalo [membro] 
membro 

CPC 46.IE63 Exemplo , eficaz, CPC 

10.45 d Divulgação , CPC 40.7 Prática 

comum 

Média ponderada 

[membro] 
membro 

CPC 46.IE63 Exemplo , eficaz, CPC 

40.7 Prática comum 
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Topo de gama 

[membro] 
membro 

CPC 46.IE63 Exemplo , eficaz, CPC 

10.45 d Divulgação , CPC 40.7 Prática 

comum 

Divulgação de dados significativos não 

observáveis utilizados na mensuração do 

valor justo dos ativos [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Taxa de juros, dados 

significativos não observáveis, ativos 

X.XX 

duração 
CPC 46.B36 a Exemplo 

Volatilidade histórica das 

ações, dados significativos não 

observáveis, ativos 

X.XX 

duração 
CPC 46.B36 b Exemplo 

Ajuste ao mid-market preço 

consenso, inserções não observáveis 

significativos, ativos 

X.XX 

duração 
CPC 46.B36 c Exemplo 

Estimativa atual de saídas 

de caixa futuros a serem pagos para 

cumprir obrigação, inserções não 

observáveis significativos, ativos 

X duração CPC 46.B36 d Exemplo 

Previsão do financiamento 

do lucro ou prejuízo para a unidade 

geradora de caixa, dados significativos não 

observáveis, ativos 

X duração CPC 46.B36 e Exemplo 

Previsão do financiamento 

dos fluxos de caixa para a unidade 

geradora de caixa, dados significativos não 

observáveis, ativos 

X duração CPC 46.B36 e Exemplo 

Custo médio ponderado do 

capital, dados significativos não 

observáveis, ativos 

X.XX 

duração 
CPC 46.IE63 Exemplo 

Receita múltipla, dados 

significativos não observáveis, ativos 

X.XX 

duração 
CPC 46.IE63 Exemplo 

Taxa de pré-pagamento 

constante, dados significativos não 

observáveis, ativos 

X.XX 

duração 
CPC 46.IE63 Exemplo 

Probabilidade de 

inadimplência, inserções não observáveis 

significativos, ativos 

X.XX 

duração 
CPC 46.IE63 Exemplo 

Divulgação de dados significativos não 

observáveis utilizados na mensuração do 

valor justo dos passivos [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 46.93 d Divulgação 

Divulgação de dados significativos 

não observáveis utilizados na mensuração 

do valor justo dos passivos [título] 

    

Divulgação de dados 

significativos não observáveis utilizados 

na mensuração do valor justo dos passivos 

[Tabela] 

tabela CPC 46.93 d Divulgação 

Medição [eixo] eixo 
CPC 28.32A Divulgação , CPC 29.50 

Divulgação , CPC 46.93 a Divulgação 

Medição agregada 

[membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 28.32A Divulgação , CPC 29.50 

Divulgação , CPC 46.93 a Divulgação 

Pelo valor justo 

[membro] 
membro 

CPC 28.32A Divulgação , CPC 29.50 

Divulgação , CPC 46.93 a Divulgação 

Mensuração 

do valor justo recorrente [membro] 
membro CPC 46.93 a Divulgação 



277 

 

Mensuração 

do valor justo não recorrente [membro] 
membro CPC 46.93 a Divulgação 

Não mensurados ao justo valor na 

demonstração da posição financeira, mas 

para os quais o valor justo é divulgado 

[membro] 

membro CPC 46.97 Divulgação 

Classes de passivos [eixo] eixo CPC 46.93 Divulgação 

Responsabilidades 

[membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 46.93 Divulgação 

Técnicas de avaliação 

utilizadas na mensuração do valor justo 

[eixo] 

eixo CPC 46.93 d Divulgação 

Técnicas de avaliação 

[Membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 46.93 d Divulgação 

Abordagem de 

mercado [membro] 
membro CPC 46.62 Exemplo 

Empresas 

comparáveis do mercado [Membro] 
membro CPC 46.IE63 Exemplo 

Preços 

comparáveis no mercado [Membro] 
membro CPC 46.IE63 Exemplo 

Preços 

Matrix [membro] 
membro CPC 46.B7 Exemplo 

Preços 

consenso [membro] 
membro CPC 46.IE63 Exemplo 

Abordagem de 

custo [membro] 
membro CPC 46.62 Exemplo 

Abordagem de 

renda [membro] 
membro CPC 46.62 Exemplo 

Fluxo de 

caixa descontado [membro] 
membro 

CPC 46.B11 a Exemplo , CPC 46.IE63 

Exemplo 

Modelo de 

precificação de opções [membro] 
membro 

CPC 46.B11 b Exemplo , CPC 46.IE63 

Exemplo 

Multi-

período excesso método de lucros 

[membro] 

membro CPC 46.B11 c Exemplo 

Faixa [eixo] eixo 

CPC 46.IE63 Exemplo , eficaz, CPC 

10.45 d Divulgação , CPC 40.7 Prática 

comum 

Intervalos [membro] 
membro 

[padrão] 

CPC 46.IE63 Exemplo , eficaz, CPC 

10.45 d Divulgação , CPC 40.7 Prática 

comum 

Parte inferior do 

intervalo [membro] 
membro 

CPC 46.IE63 Exemplo , eficaz, CPC 

10.45 d Divulgação , CPC 40.7 Prática 

comum 

Média ponderada 

[membro] 
membro 

CPC 46.IE63 Exemplo , eficaz, CPC 

40.7 Prática comum 

Topo de gama 

[membro] 
membro 

CPC 46.IE63 Exemplo , eficaz, CPC 

10.45 d Divulgação , CPC 40.7 Prática 

comum 

Divulgação de dados 

significativos não observáveis utilizados 

na mensuração do valor justo dos passivos 

[itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Taxa de juros, dados 

significativos não observáveis, passivos 

X.XX 

duração 
CPC 46.B36 a Exemplo 



278 

 

Volatilidade histórica das 

ações, dados significativos não 

observáveis, passivos 

X.XX 

duração 
CPC 46.B36 b Exemplo 

Ajuste ao preço consenso 

mid-market, dados significativos não 

observáveis, passivos 

X.XX 

duração 
CPC 46.B36 c Exemplo 

Estimativa atual de saídas 

de caixa futuros a serem pagos para 

cumprir obrigação, inserções não 

observáveis significativos, passivos 

X duração CPC 46.B36 d Exemplo 

Previsão do financiamento 

do lucro ou prejuízo para a unidade 

geradora de caixa, dados significativos não 

observáveis, passivos 

X duração CPC 46.B36 e Exemplo 

Previsão do financiamento 

dos fluxos de caixa para a unidade 

geradora de caixa, dados significativos não 

observáveis, passivos 

X duração CPC 46.B36 e Exemplo 

Custo médio ponderado do 

capital, dados significativos não 

observáveis, passivos 

X.XX 

duração 
CPC 46.IE63 Exemplo 

Receita múltipla, dados 

significativos não observáveis, passivos 

X.XX 

duração 
CPC 46.IE63 Exemplo 

Taxa de pré-pagamento 

constante, dados significativos não 

observáveis, passivos 

X.XX 

duração 
CPC 46.IE63 Exemplo 

Probabilidade de 

inadimplência, inserções não observáveis 

significativos, passivos 

X.XX 

duração 
CPC 46.IE63 Exemplo 

Divulgação de dados significativos não 

observáveis utilizados na mensuração do 

valor justo do patrimônio [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 46.93 d Divulgação 

Divulgação de dados significativos 

não observáveis utilizados na mensuração 

do valor justo do patrimônio [título] 

    

Divulgação de dados 

significativos não observáveis utilizados 

na mensuração do valor justo do 

patrimônio [tabela] 

 tabela CPC 46.93 d Divulgação 

Medição [eixo]  eixo 
CPC 28.32A Divulgação , CPC 29.50 

Divulgação , CPC 46.93 a Divulgação 

Medição agregada 

[membro] 

membro 

[padrão] 

CPC 28.32A Divulgação , CPC 29.50 

Divulgação , CPC 46.93 a Divulgação 

Pelo valor justo 

[membro] 
membro 

CPC 28.32A Divulgação , CPC 29.50 

Divulgação , CPC 46.93 a Divulgação 

Mensuração 

do valor justo recorrente [membro] 
membro CPC 46.93 a Divulgação 

Mensuração 

do valor justo não recorrente [membro] 
membro CPC 46.93 a Divulgação 

Não 

mensurados ao justo valor na 

demonstração da posição financeira, mas 

para os quais o valor justo é divulgado 

[membro] 

membro CPC 46.97 Divulgação 

Classes de instrumentos de 

capital próprio da entidade [eixo] 
 eixo CPC 46.93 Divulgação 
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Instrumentos de 

capital próprio da entidade [Membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 46.93 Divulgação 

Técnicas de avaliação 

utilizadas na mensuração do valor justo 

[eixo] 

 eixo CPC 46.93 d Divulgação 

Técnicas de avaliação 

[Membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 46.93 d Divulgação 

Abordagem de 

mercado [membro] 
membro CPC 46.62 Exemplo 

Empresas 

comparáveis do mercado [Membro] 
membro CPC 46.IE63 Exemplo 

Preços 

comparáveis no mercado [Membro] 
membro CPC 46.IE63 Exemplo 

Preços 

Matrix [membro] 
membro CPC 46.B7 Exemplo 

Preços 

consenso [membro] 
membro CPC 46.IE63 Exemplo 

Abordagem de 

custo [membro] 
membro CPC 46.62 Exemplo 

Abordagem de 

renda [membro] 
membro CPC 46.62 Exemplo 

Fluxo de 

caixa descontado [membro] 
membro 

CPC 46.B11 a Exemplo , CPC 46.IE63 

Exemplo 

Modelo de 

precificação de opções [membro] 
membro 

CPC 46.B11 b Exemplo , CPC 46.IE63 

Exemplo 

Multi-

período excesso método de lucros 

[membro] 

membro CPC 46.B11 c Exemplo 

Faixa [eixo]  eixo 

CPC 46.IE63 Exemplo , eficaz, CPC 

10.45 d Divulgação , CPC 40.7 Prática 

comum 

Intervalos [membro] 
membro 

[padrão] 

CPC 46.IE63 Exemplo , eficaz, CPC 

10.45 d Divulgação , CPC 40.7 Prática 

comum 

Parte inferior do 

intervalo [membro] 
membro 

CPC 46.IE63 Exemplo , eficaz, CPC 

10.45 d Divulgação , CPC 40.7 Prática 

comum 

Média ponderada 

[membro] 
membro 

CPC 46.IE63 Exemplo , eficaz, CPC 

40.7 Prática comum 

Topo de gama 

[membro] 
membro 

CPC 46.IE63 Exemplo , eficaz, CPC 

10.45 d Divulgação , CPC 40.7 Prática 

comum 

Divulgação de dados significativos não 

observáveis utilizados na mensuração do 

valor justo de equidade [itens de linha]  

itens de 

linha 
  

Taxa de juros, dados 

significativos não observáveis, 

instrumentos de capital próprio da entidade 

X.XX 

duração 
CPC 46.B36 a Exemplo 

Volatilidade histórica das 

ações, dados significativos não 

observáveis, instrumentos de capital 

próprio da entidade 

X.XX 

duração 
CPC 46.B36 b Exemplo 

Ajuste ao preço consenso 

mid-market, dados significativos não 

observáveis, instrumentos de capital 

próprio da entidade 

X.XX 

duração 
CPC 46.B36 c Exemplo 
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Estimativa atual de saídas 

de caixa futuros a serem pagos para 

cumprir obrigação, dados significativos 

não observáveis, instrumentos de capital 

próprio da entidade 

X duração CPC 46.B36 d Exemplo 

Previsão do financiamento 

do lucro ou prejuízo para a unidade 

geradora de caixa, dados significativos não 

observáveis, instrumentos de capital 

próprio da entidade 

X duração CPC 46.B36 e Exemplo 

Previsão do 

financiamento dos fluxos de caixa para a 

unidade geradora de caixa, dados 

significativos não observáveis, 

instrumentos de capital próprio da entidade 

X duração CPC 46.B36 e Exemplo 

Custo médio ponderado 

do capital, dados significativos não 

observáveis, instrumentos de capital 

próprio da entidade 

X.XX 

duração 
CPC 46.IE63 Exemplo 

Receita múltipla, dados 

significativos não observáveis, 

instrumentos de capital próprio da entidade 

X.XX 

duração 
CPC 46.IE63 Exemplo 

Taxa de pré-pagamento 

constante, dados significativos não 

observáveis, instrumentos de capital 

próprio da entidade 

X.XX 

duração 
CPC 46.IE63 Exemplo 

Probabilidade de 

inadimplência, os dados não observáveis 

significativos, instrumentos de capital 

próprio da entidade 

X.XX 

duração 
CPC 46.IE63 Exemplo 

Divulgação de passivos mensurados pelo 

valor justo e emitiu um aumento  crédito 

inseparável de terceiros [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 46.98 Divulgação 

Divulgação de passivos 

mensurados pelo valor justo e emitiu um 

aumento  crédito de terceiros inseparáveis 

[título] 

    

Divulgação de passivos mensurados pelo 

valor justo e emitiu um aumento  crédito 

de terceiros inseparáveis [tabela] 

 tabela CPC 46.98 Divulgação 

Passivos mensurados ao justo valor e 

emitiu um aumento  crédito de terceiros 

inseparáveis [eixo] 

 eixo CPC 46.98 Divulgação 

Passivos mensurados ao justo valor e 

emitiu um aumento  crédito de terceiros 

inseparáveis [membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 46.98 Divulgação 

Divulgação de passivos mensurados pelo 

valor justo e emitiu um aumento  crédito 

de terceiros inseparáveis [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Descrição da existência 

de aumento  crédito de terceiros 
texto CPC 46.98 Divulgação 

Descrição de saber se um 

aumento  crédito de terceiros se reflete na 

mensuração do valor justo 

texto CPC 46.98 Divulgação 

  Fonte: Elaborado pela autora (2015). 
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  Quadro 35 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 26 

CPC 26 - IAS 1 

[26.000.000] Informações gerais sobre as demonstrações financeiras  

Divulgação de informações gerais 

sobre demonstrações financeiras [bloco 

de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.51 Divulgação 

Nome da entidade que relata ou outros 

meios de identificação 
texto CPC 26.51 a Divulgação 

Explicação da mudança de nome da 

entidade que relata ou outros meios de 

identificação do final do precedente 

período de reporte 

texto CPC 26.51 a Divulgação 

Descrição da natureza das 

demonstrações financeiras 
texto 

CPC 26.51 b Divulgação , CPC 36.16 a 

Divulgação , CPC 36.17 a Divulgação 

Data do fim do período de reporte 

yyyy-mm-

dd aaaa-

mm-dd 

CPC 26.51 c Divulgação 

Período coberto pelas demonstrações 

financeiras 
texto CPC 26.51 c Divulgação 

Descrição da moeda de apresentação texto 
CPC 26.51 d Divulgação , IAS 21.53 

Divulgação 

Nível de arredondamento usado nas 

demonstrações financeiras 
texto CPC 26.51 e Divulgação 

  Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 
    Quadro 36 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 26 

CPC 26 - IAS 1 

[26.100.000] Notas - Informações Corporativas e declaração de conformidade IFRS 

Divulgação de notas e outras informações 

explicativas [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Divulgação  

Nome da entidade que relata ou outros 

meios de identificação 
texto CPC 26.51 a Divulgação  

Domicílio de entidade texto CPC 26.138 a Divulgação  

Forma jurídica de entidade texto CPC 26.138 a Divulgação  

País de incorporação texto CPC 26.138 a Divulgação  

Endereço da sede da entidade texto CPC 26.138 a Divulgação  

O local principal dos negócios texto CPC 26.138 a Divulgação  

Descrição da natureza das operações da 

entidade e das principais atividades 
texto CPC 26.138 b Divulgação  

Nome da entidade-mãe texto 
CPC 26.138 c Divulgação , IAS 24.13 

Divulgação 

Nome da mãe final do grupo texto 
CPC 26.138 c Divulgação , IAS 24.13 

Divulgação 

Duração de vida da entidade vida limitado texto CPC 26.138 d Divulgação  

Declaração de cumprimento IFRS [bloco 

de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.16 Divulgação  

Conclusão de Gestão em apresentação 

adequada como conseqüência de partida 
texto CPC 26.20 a Divulgação  

Explicação de partida do IFRS texto 
CPC 26.20 b Divulgação , CPC 26.20 c 

Divulgação 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_10_e%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_51_a%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_138_a%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_138_a%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_138_a%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_138_a%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_138_a%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_138_b%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_138_d%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_16%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_20_a%26amp%3Bdoctype%3DStandard
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Explicação do efeito financeiro de partida 

do IFRS 
texto CPC 26.20 d Divulgação  

Explicação da natureza da exigência em 

IFRS e conclusão por exigência está em 

conflito com objectivo das demonstrações 

financeiras estabelecido na Estrutura 

texto CPC 26.23 a Divulgação  

Explicação dos ajustamentos que seria 

necessário para conseguir a apresentação 

adequada 

texto CPC 26.23 b Divulgação  

Divulgação de incertezas da capacidade da 

entidade de continuar preocupação como ir 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.25 Divulgação  

Explicação de fato e de base para a 

elaboração das demonstrações financeiras 

quando não continuidade das atividades 

texto CPC 26.25 Divulgação  

Explicação de por que entidade não 

considerada como empresa em 

funcionamento 

texto CPC 26.25 Divulgação  

Descrição da razão para o uso mais longo 

ou mais curto período de reporte 
texto CPC 26.36 a Divulgação  

Descrição do fato de que os valores 

apresentados nas demonstrações 

financeiras não são inteiramente 

comparáveis 

texto CPC 26.36 b Divulgação  

Divulgação de reclassificações ou 

alterações na apresentação [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.41 Divulgação  

Divulgação de reclassificações ou 

alterações na apresentação [resumo] 
    

Divulgação de reclassificações ou 

alterações na apresentação [tabela] 
tabela CPC 26.41 Divulgação  

Itens reclassificados [eixo] eixo CPC 26.41 Divulgação  

Itens reclassificados [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 26.41 Divulgação  

Divulgação de reclassificações ou 

alterações na apresentação [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Descrição da natureza de reclassificações 

ou alterações na apresentação 
texto CPC 26.41 a Divulgação  

Quantidade de reclassificações ou 

alterações na apresentação 
X duração CPC 26.41 b Divulgação  

Descrição da razão de reclassificações ou 

alterações na apresentação 
texto CPC 26.41 c Divulgação  

Descrição da razão pela qual 

reclassificação dos valores comparativos é 

impraticável 

texto CPC 26.42 a Divulgação  

Descrição da natureza dos ajustes 

necessários para fornecer informações 

comparativas 

texto CPC 26.42 b Divulgação  

Divulgação dos valores a serem 

recuperadas ou liquidadas após 12 meses 

para as classes de ativos e passivos que 

contêm valores a serem recuperadas ou 

liquidadas tanto mais e mais de doze meses 

após a data de reporte [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.61 Divulgação  

Divulgação dos valores a serem 

recuperadas ou liquidadas após 12 meses 

para as classes de ativos e passivos que 
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contêm valores a serem recuperadas ou 

liquidadas tanto mais e mais de doze meses 

após a data de reporte [resumo] 

Divulgação dos valores a serem 

recuperadas ou liquidadas após 12 meses 

para as classes de ativos e passivos que 

contêm valores a serem recuperadas ou 

liquidadas tanto mais e mais de doze meses 

após a data de reporte [tabela] 

tabela CPC 26.61 Divulgação  

Maturidade [eixo] eixo 

CPC 26.61 Divulgação , IAS 17.31 b 

Divulgação , IAS 17.35 a Divulgação , 

IAS 17.47 a Divulgação , IAS 17.56 a 

divulgação , efetiva 2017/01/01 IFRS 

15,120 b (i) Divulgação , eficaz 

2018/01/01 IFRS 7.23B a divulgação , 

IFRS 7.42E e Divulgação , IFRS 7.B11 

Exemplo 

Faixas horárias agregados [Membro] 
membro 

[padrão] 

CPC 26.61 Divulgação , IAS 17.31 b 

Divulgação , IAS 17.35 a Divulgação , 

IAS 17.47 a Divulgação , IAS 17.56 a 

divulgação , efetiva 2017/01/01 IFRS 

15,120 b (i) Divulgação , eficaz 

2018/01/01 IFRS 7.23B a divulgação , 

IFRS 7.B11 Exemplo , IFRS 7.B35 

Exemplo 

O mais tardar um ano [membro] membro 

CPC 26.61 a Divulgação , IAS 17.31 b 

(i) Divulgação, IAS 17.35 a (i) 

Divulgação , IAS 17.47 a (i) 

Divulgação , IAS 17.56 a (i) 

Divulgação 

Mais de um ano [membro] membro 

CPC 26.61 b Divulgação , Data de 

validade 2018/01/01 IFRS 7.IG28 d 

Exemplo  

Divulgação dos valores a serem 

recuperadas ou liquidadas após 12 meses 

para as classes de ativos e passivos que 

contêm valores a serem recuperadas ou 

liquidadas tanto mais e mais de doze meses 

após a data de reporte [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Estoques atuais 
X instante de 

débito 

IAS 1,54 g de Divulgação , IAS 1,68 

Exemplo , IAS 2.36 b Divulgação 

Contas a receber corrente 
X instante de 

débito 

CPC 26.68 Exemplo , IAS 1,78 b 

Exemplo 

Contas a pagar correntes 
X instante  

crédito  

CPC 26.70 Exemplo , IAS 1,78 prática 

comum 

Divulgação de políticas contábeis 

significativas [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 Divulgação  

Explicação das bases de mensuração 

usadas na preparação das demonstrações 

financeiras [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 a Divulgação  

Descrição de outras políticas contábeis 

relevantes para a compreensão das 

demonstrações financeiras [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b Divulgação  

Explicação das decisões de gestão na 

aplicação das políticas contábeis da 

entidade com efeito significativo sobre os 

valores reconhecidos 

texto CPC 26.122 Divulgação  
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Explicação das fontes da incerteza das 

estimativas com risco significativo de 

causar ajuste relevante 

texto 
CPC 26.125 Divulgação , IFRIC 14,10 

Divulgação 

Divulgação de ativos e passivos com risco 

significativo de ajuste relevante [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.125 Divulgação  

Divulgação de ativos e passivos com risco 

significativo de ajuste relevante [resumo] 
    

Divulgação de ativos e passivos com risco 

significativo de ajuste relevante [tabela] 
tabela CPC 26.125 Divulgação  

Ativos e passivos [eixo] eixo CPC 26.125 Divulgação  

Ativos e passivos [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 26.125 Divulgação  

Divulgação de ativos e passivos com risco 

significativo de ajuste relevante [itens de 

linha] 

itens de 

linha 
  

Descrição da natureza dos ativos com risco 

significativo de ajustamentos materiais 

dentro do próximo ano financeiro 

texto CPC 26.125 a Divulgação  

Descrição da natureza do passivo com 

risco significativo de ajustamentos 

materiais dentro do próximo ano financeiro 

texto CPC 26.125 a Divulgação  

Os ativos com risco significativo de 

ajustamentos materiais dentro do próximo 

ano financeiro 

X instante de 

débito 
CPC 26.125 b Divulgação  

Obrigações com risco significativo de 

ajustamentos materiais dentro do próximo 

ano financeiro 

X instante  

crédito  
CPC 26.125 b Divulgação  

Divulgação de objetivos, políticas e 

processos para gerir o capital [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.134 Divulgação  

Divulgação de objectivos, políticas e 

processos para gerir o capital [resumo] 
    

Divulgação de objectivos, políticas e 

processos para gerir o capital [tabela] 
tabela CPC 26.136 Divulgação  

Requisitos de capital [eixo] eixo CPC 26.136 Divulgação  

Requisitos de capital [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 26.136 Divulgação  

Divulgação de objectivos, políticas e 

processos para gerir o capital [itens de 

linha] 

itens de 

linha 
  

As informações qualitativas sobre 

objetivos, políticas e processos da entidade 

para gerir o capital 

texto CPC 26.135 a Divulgação  

Resumo dos dados quantitativos daquilo 

entidade gerencia como capital 
texto CPC 26.135 b Divulgação  

Descrição das alterações no objectivos, 

políticas e processos da entidade para gerir 

o capital e qual entidade gerencia como 

capital 

texto CPC 26.135 c Divulgação  

Informação sobre se entidade cumpriu os 

requisitos de capital impostos 

externamente 

texto CPC 26.135 d Divulgação  
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Informações sobre as consequências de 

não-conformidade com os requisitos de 

capital impostos externamente 

texto CPC 26.135 e Divulgação  

Os dividendos reconhecida como 

distribuições aos proprietários por ação 

X.XX 

duração 
CPC 26.107 Divulgação  

Os dividendos propostos ou declarados 

antes de demonstrações financeiras 

autorizadas para emissão mas não 

reconhecida como distribuição aos 

proprietários 

X duração 
IAS 10.13 Divulgação , CPC 26.137 a 

Divulgação 

Os dividendos propostos ou declarados 

antes de demonstrações financeiras 

autorizadas para emissão mas não 

reconhecida como distribuição aos 

proprietários por ação 

X.XX 

duração 
CPC 26.137 a Divulgação  

Dividendo preferencial cumulativo não 

reconhecido 
X duração CPC 26.137 b Divulgação  

Descrição da natureza de ativos não 

molíquidoários detidos para distribuição 

aos proprietários declarados antes 

demonstrações financeiras autorizadas para 

emissão 

texto IFRIC 17.17 a Divulgação  

Ativos não molíquidoários declaradas para 

distribuição aos proprietários antes de 

demonstrações financeiras autorizadas para 

emissão 

X instante de 

débito 
IFRIC 17,17 b Divulgação  

Ativos não molíquidoários declaradas para 

distribuição aos proprietários antes de 

demonstrações financeiras autorizadas para 

emissão, pelo valor justo 

X instante de 

débito 
IFRIC 17.17 c Divulgação  

Descrição dos métodos utilizados para 

mensurar o valor justo de ativos não 

molíquidoários declarados para 

distribuição aos proprietários antes de 

demonstrações financeiras autorizadas para 

emissão 

texto IFRIC 17.17 c Divulgação  

Dividendos a pagar distribuições bens, que 

não em numerário 

X instante  

crédito  
IFRIC 17.16 a Divulgação  

Aumento (redução) em dividendos a pagar 

através da mudança no valor justo de 

ativos não molíquidoários detido para 

distribuição aos proprietários 

X duração  

crédito 
IFRIC 17,16 b Divulgação  

Equidade reclassificados para passivos 

financeiros 
X duração CPC 26.80A Divulgação  

Os passivos financeiros reclassificados 

para o patrimônio 
X duração CPC 26.80A Divulgação  

Descrição da época ea razão da 

reclassificação entre passivos financeiros e 

capital próprio 

texto CPC 26.80A Divulgação  

  Fonte: Elaborado pela autora (2015). 
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  Quadro 37 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 26 

CPC 26 - IAS 1 

[26.200.000] Notas - subclassificações de ativos, passivos e ações 

Subclassificações de ativos, passivos e 

ações [título] 
    

Propriedade, instalações e 

equipamentos [título] 
    

Terrenos e edifícios [título]     

Terra 
X instante 

de débito 
CPC 27.37 a Exemplo 

Edifícios 
X instante 

de débito 
CPC 27.37 Prática comum 

Total de terras e edifícios 
X instante 

de débito 
CPC 27.37 b Exemplo 

Maquinário 
X instante 

de débito 
CPC 27.37 c Exemplo 

Veículos [título]     

Barcos 
X instante 

de débito 
CPC 27.37 d Exemplo 

Aeronave 
X instante 

de débito 
CPC 27.37 e Exemplo 

Veículos motorizados 
X instante 

de débito 
CPC 27.37 f Exemplo 

Total de veículos 
X instante 

de débito 
CPC 27.37 Prática comum 

Equipamentos e acessórios 
X instante 

de débito 
CPC 27.37 g Exemplo 

Equipamento de escritório 
X instante 

de débito 
CPC 27.37 h Exemplo 

Plantas ao Portador 
X instante 

de débito 
Eficaz 2016/01/01 CPC 27.37 i Exemplo 

Ativos de exploração e avaliação 

tangíveis 

X instante 

de débito 
CPC 34..25 Divulgação 

Ativos de mineração 
X instante 

de débito 
CPC 27.37 Prática comum 

Ativos de petróleo e gás 
X instante 

de débito 
CPC 27.37 Prática comum 

Construção em progresso 
X instante 

de débito 
CPC 27.37 Prática comum 

Outros imóveis, instalações e 

equipamentos 

X instante 

de débito 
CPC 27.37 Prática comum 

Total do ativo imobilizado 
X instante 

de débito 

CPC 26.54 a Divulgação , CPC 27.73 e 

Divulgação 

Ativos intangíveis e ágio [título]     

Ativos intangíveis exceto o ágio [título]     

Nomes de marcas 
X instante 

de débito 
CPC 04.119 a Exemplo 

Ativos de exploração e avaliação 

intangíveis 

X instante 

de débito 

CPC 04.119 prática comum , CPC 34.25 

Divulgação 

Cabeçalhos e títulos de publicações 
X instante 

de débito 
CPC 04.119 b Exemplo 
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Software de computador 
X instante 

de débito 
CPC 04.119 c Exemplo 

Licenças e franquias 
X instante 

de débito 
CPC 04.119 d Exemplo 

Direitos autorais, patentes e outros 

direitos de propriedade industrial, de 

serviços e direitos de exploração 

X instante 

de débito 
CPC 04.119 e Exemplo 

Receitas, fórmulas, modelos, desenhos 

e protótipos 

X instante 

de débito 
CPC 04.119 f Exemplo 

Ativos intangíveis em desenvolvimento 
X instante 

de débito 
CPC 04.119 g Exemplo 

Outros ativos intangíveis 
X instante 

de débito 
CPC 04.119 prática comum 

Total de exceto o ágio, ativos 

intangíveis 

X instante 

de débito 

CPC 26.54 c Divulgação , CPC 04.118 e 

Divulgação 

Goodwill - Ativo de rentabilidade 

futura 

X instante 

de débito 

CPC 26.54 c Divulgação , CPC 01.134 a 

Divulgação , CPC 01.135 a Divulgação , 

CPC 15.B67 d Divulgação 

Total de ativos intangíveis e ágio 
X instante 

de débito 
CPC 26.55 prática comum 

Propriedades de investimento [título]     

Propriedade de investimento concluída 
X instante 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum 

As propriedades de investimento em 

construção ou desenvolvimento 

X instante 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum 

Propriedade total do investimento 
X instante 

de débito 

CPC 26.54 b Divulgação , CPC 28.76 

Divulgação , CPC 28.79 d Divulgação 

Investimentos em subsidiárias, joint 

ventures e associadas [título] 
    

Investimentos em controladas 
X instante 

de débito 
CPC 36.10 Divulgação 

Investimentos em joint ventures 
X instante 

de débito 
CPC 36.10 Divulgação 

Investimentos em associadas 
X instante 

de débito 
CPC 36.10 Divulgação 

Total de investimentos em subsidiárias, 

joint ventures e associadas 

X instante 

de débito 
CPC 26.55 prática comum 

Fornecedores e outras contas a receber 

não correntes [título] 
    

Contas a receber, Não circulante 
X instante 

de débito 
CPC 26.78 b Exemplo 

Recebíveis não correntes devidas por 

partes relacionadas 

X instante 

de débito 
CPC 26.78 b Exemplo 

Pagamentos antecipados não circulantes 

e não circulantes dos rendimentos 

auferidos [título] 

    

Pagamentos antecipados não circulantes 
X instante 

de débito 
CPC 26.78 b Exemplo 

Pré-pagamentos de locação, Não 

Circulante 

X instante 

de débito 
CPC 26.55 prática comum 

Rendimentos auferidos não circulantes 
X instante 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum 

Total de pagamentos antecipados não 

circulantes e não circulantes renda 

acumulada 

X instante 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum 
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Valores a receber de outros de imposto 

de renda impostos, Não circulante 

X instante 

de débito 
CPC 26.78 b prática comum 

Valor não corrente acrescentou 

recebíveis fiscais 

X instante 

de débito 
CPC 26.78 b prática comum 

Contas a receber de venda de imóveis, 

Não circulante  

X instante 

de débito 
CPC 26.78 b prática comum 

Recebíveis de locação de imóveis, Não 

circulante 

X instante 

de débito 
CPC 26.78 b prática comum 

Outras contas a receber não circulantes 
X instante 

de débito 
CPC 26.78 b Exemplo 

Comércio total e outros recebíveis não 

circulantes 

X instante 

de débito 

CPC 26.54 h Divulgação , CPC 26.78 b 

Divulgação 

Bens diversos não circulantes [título]     

Definido líquido não circulante ativo de 

benefício 

X instante 

de débito 
CPC 26.55 prática comum 

Restrito de caixa e equivalentes de 

caixa, Não circulante 

X instante 

de débito 
CPC 26.55 prática comum 

Ativos financeiros derivativos, Não 

Circulante 

X instante 

de débito 
CPC 26.55 prática comum 

Locação financeira recebíveis, Não 

circulante 

X instante 

de débito 
CPC 26.55 prática comum 

Interesse  a receber, Não circulante 
X instante 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum 

Outros investimentos do que os 

investimentos não correntes 

contabilizados usando o método da 

equivalência patrimonial 

X instante 

de débito 
CPC 26.55 prática comum 

Depósitos a longo prazo 
X instante 

de débito 
CPC 26.55 prática comum 

Investimentos em empreendimentos 

conjuntos contabilizados pelo método 

da equivalência patrimonial usando 

X instante 

de débito 
CPC 26.55 prática comum 

Investimentos em associadas 

contabilizados usando o método da 

equivalência patrimonial 

X instante 

de débito 
CPC 26.55 prática comum 

Outros ativos não circulantes 
X instante 

de débito 
CPC 26.55 prática comum 

Fornecedores e outras contas a receber 

atuais [título] 
    

Contas a receber circulantes 
X instante 

de débito 

CPC 26.68 Exemplo , CPC 26.78 b 

Exemplo 

Receber atuais devidas por partes 

relacionadas 

X instante 

de débito 
CPC 26.78 b Exemplo 

Pré-pagamentos circulantes e dos 

rendimentos auferidos atual [título] 
    

Pagamentos antecipados atuais [título]     

Avanços atuais a fornecedores 
X instante 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum 

Despesas antecipadas atuais 
X instante 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum 

Total de pré-pagamentos atuais 
X instante 

de débito 
CPC 26.78 b Exemplo 

Dos rendimentos auferidos atual 
X instante 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum 
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Total de pré-pagamentos circulantes e 

dos rendimentos auferidos atual 

X instante 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum 

Receber circulantes de outros do que o 

imposto de renda impostos 

X instante 

de débito 
CPC 26.78 b prática comum 

Valor agregado recebíveis fiscais 

circulantes 

X instante 

de débito 
CPC 26.78 b prática comum 

Recebiveis de venda de imóveis, 

circulantes  

X instante 

de débito 
CPC 26.78 b prática comum 

Recebiveis de locação de imóveis, 

circulantes 

X instante 

de débito 
CPC 26.78 b prática comum 

Outras contas a receber circulantes 
X instante 

de débito 
CPC 26.78 b Exemplo 

Comércio total e outros recebíveis atual 
X instante 

de débito 

CPC 26.54 h Divulgação , CPC 26.78 b 

Divulgação 

Fornecedores e outras contas a receber 

[título] 
    

Contas a receber 
X instante 

de débito 
CPC 26.78 b Exemplo 

Recebíveis de partes relacionadas 
X instante 

de débito 
CPC 26.78 b Exemplo 

Contas de regularização [título]     

Pagamentos Antecipados 
X instante 

de débito 
CPC 26.78 b Exemplo 

Acréscimos de proveitos 
X instante 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum 

Total de contas de regularização 
X instante 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum 

Contas a receber de outros do que o 

imposto de renda 

X instante 

de débito 
CPC 26.78 b prática comum 

Valor acrescentado recebíveis fiscais 
X instante 

de débito 
CPC 26.78 b prática comum 

Contas a receber de venda de imóveis 
X instante 

de débito 
CPC 26.78 b prática comum 

Contas a receber de locação de imóveis 
X instante 

de débito 
CPC 26.78 b prática comum 

Outros créditos 
X instante 

de débito 
CPC 26.78 b Exemplo 

Comércio total e outros créditos 
X instante 

de débito 

CPC 26.54 h Divulgação , CPC 26.78 b 

Divulgação 

Categorias de ativos financeiros não 

circulantes [título] 
    

Ativos financeiros ao justo valor 

através dos lucros ou prejuízos,  não 

circulantes [título] 

    

Ativos financeiros ao justo valor 

através de resultados, os designados no 

reconhecimento inicial ou 

subsequentemente, não circulantes 

X instante 

de débito 
CPC 40.8 a Divulgação 

Ativos financeiros  ao justo valor 

através de resultados, classificados 

como detidos para negociação, não 

circulantes 

X instante 

de débito 

Data de validade 2018/01/01 CPC 40.8 a 

Divulgação 

Ativos financeiros  ao justo valor 

através de resultados, obrigatoriamente 

X instante 

de débito 
2018/01/01 eficaz CPC 40.8 a Divulgação 
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mensurados ao justo valor, não 

circulantes 

Total de ativos financeiros ao justo 

valor através de resultados, não 

circulantes 

X instante 

de débito 
CPC 40.8 a Divulgação 

Ativos financeiros disponíveis para 

venda, Não circulantes  

X instante 

de débito 

Data de validade 2018/01/01 CPC 40.8 d 

Divulgação 

Investimentos mantidos até o 

vencimento, Não circulantes 

X instante 

de débito 

Data de validade 2018/01/01 CPC 40.8 b 

Divulgação 

Empréstimos e recebíveis não 

circulantes 

X instante 

de débito 

Data de validade 2018/01/01 CPC 40.8 c 

Divulgação 

Ativos financeiros não circulantes ao 

justo valor através outros resultados 

abrangentes [título] 

    

Ativos financeiros não circulantes 

mensurados ao justo valor através de 

outros resultados abrangentes 

X instante 

de débito 
2018/01/01 eficaz CPC 40.8 h Divulgação 

Investimentos não circulantes em 

instrumentos patrimoniais designados 

ao justo valor através de outros 

resultados abrangentes 

X instante 

de débito 
2018/01/01 eficaz CPC 40.8 h Divulgação 

Total de ativos financeiros não 

circulantes ao justo valor através outros 

resultados abrangentes 

X instante 

de débito 
2018/01/01 eficaz CPC 40.8 h Divulgação 

Ativos financeiros não circulantes ao 

custo amortizado 

X instante 

de débito 
2018/01/01 eficaz CPC 40..8 f Divulgação 

Total de ativos financeiros não 

circulantes 

X instante 

de débito 
CPC 40..25 Divulgação 

Categorias de ativos financeiros 

circulantes [título] 
    

Ativos financeiros circulantes ao justo 

valor através de resultados [título] 
    

Os ativos financeiros circulantes ao 

justo valor através de resultados, os 

designados no reconhecimento inicial 

ou subsequentemente 

X instante 

de débito 
CPC 40.8 a Divulgação 

Os ativos financeiros circulantes ao 

justo valor através de resultados, os 

classificados como detidos para 

negociação 

X instante 

de débito 

Data de validade 2018/01/01 CPC 40.8 a 

Divulgação 

Os ativos financeiros circulantes ao 

justo valor através de resultados, 

obrigatoriamente mensurados ao justo 

valor 

X instante 

de débito 
2018/01/01 eficaz CPC 40.8 a Divulgação 

Total de ativos financeiros atuais ao 

justo valor através de resultados 

X instante 

de débito 
CPC 40.8 a Divulgação 

Ativos financeiros circulantes 

disponíveis para venda 

X instante 

de débito 

Data de validade 2018/01/01 CPC 40.8 d 

Divulgação 

Correntes detidos até à maturidade 

investimentos 

X instante 

de débito 

Data de validade 2018/01/01 CPC 40.8 b 

Divulgação 

Empréstimos e recebíveis atuais 
X instante 

de débito 

Data de validade 2018/01/01 CPC 40.8 c 

Divulgação 

Ativos financeiros circulantes ao justo 

valor através de outros resultados 

abrangentes [título] 
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Ativos financeiros circulantes 

mensurados ao justo valor através de 

outros resultados abrangentes 

X instante 

de débito 
2018/01/01 eficaz CPC 40.8 h Divulgação 

Atuais investimentos em instrumentos 

patrimoniais designados ao justo valor 

através de outros resultados abrangentes 

X instante 

de débito 
2018/01/01 eficaz CPC 40.8 h Divulgação 

Total de ativos financeiros atuais ao 

justo valor através de outros resultados 

abrangentes 

X instante 

de débito 
2018/01/01 eficaz CPC 40.8 h Divulgação 

Ativos financeiros circulantes ao custo 

amortizado 

X instante 

de débito 
2018/01/01 eficaz CPC 40..8 f Divulgação 

Total de ativos financeiros circulantes 
X instante 

de débito 
CPC 40..25 Divulgação 

Categorias de ativos financeiros [título]     

Ativos financeiros a valor justo por 

meio do resultado [título] 
    

Ativos financeiros a valor justo por 

meio do resultado, designados no 

reconhecimento inicial ou 

subsequentemente 

X instante 

de débito 
CPC 40..8 a Divulgação 

Ativos financeiros ao justo valor 

através de resultados, os classificados 

como detidos para negociação 

X instante 

de débito 

Data de validade 2018/01/01 CPC 40.8 a 

Divulgação 

Ativos financeiros ao justo valor 

através de resultados, obrigatoriamente 

mensurados ao justo valor 

X instante 

de débito 
2018/01/01 eficaz CPC 40.8 a Divulgação 

Total de ativos financeiros ao justo 

valor através de resultados 

X instante 

de débito 
CPC 40.8 a Divulgação 

Ativos financeiros disponíveis para 

venda 

X instante 

de débito 

Data de validade 2018/01/01 CPC 40.8 d 

Divulgação 

Mantidos até o vencimento 
X instante 

de débito 

Data de validade 2018/01/01 CPC 40.8 b 

Divulgação 

Empréstimos e recebíveis 
X instante 

de débito 

Data de validade 2018/01/01 CPC 40.8 c 

Divulgação 

Ativos financeiros a valor justo por 

meio do resultado abrangente [título] 
    

Ativos financeiros mensurados ao justo 

valor através de outros resultados 

abrangentes 

X instante 

de débito 
2018/01/01 eficaz CPC 40.8 h Divulgação 

Investimentos em instrumentos de 

capital designados ao justo valor 

através de outros resultados abrangentes 

X instante 

de débito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.11A c 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 CPC 40.8 h 

Divulgação 

Total de ativos financeiros ao justo 

valor através de outros resultados 

abrangentes 

X instante 

de débito 
2018/01/01 eficaz CPC 40.8 h Divulgação 

Ativos financeiros ao custo amortizado 
X instante 

de débito 
2018/01/01 eficaz CPC 40.8 f Divulgação 

    CPC 40..25 Divulgação , eficaz 

    
2018/01/01 CPC 40.35H Divulgação , 

eficaz 

Total de ativos financeiros 
X instante 

de débito 
2018/01/01 CPC 40.35I Divulgação , eficaz 

    2018/01/01 CPC 40.35M Divulgação , 

eficaz 

    2018/01/01 CPC 40.35N Exemplo 



292 

 

Classes de estoques atuais [título]     

Matérias-primas e suprimentos atuais 

de produção atuais [título] 
    

Matérias-primas, circulantes 
X instante 

de débito 

CPC 26.78 c Exemplo , CPC 16.37 prática 

comum 

Fornecimentos de produção atuais 
X instante 

de débito 

CPC 26.78 c Exemplo , CPC 16.37 prática 

comum 

Total de matérias-primas atuais e 

suprimentos atuais de produção 

X instante 

de débito 
CPC 16.37 prática comum 

Mercadoria atual 
X instante 

de débito 

CPC 26.78 c Exemplo , CPC 16.37 prática 

comum 

Trabalhos que estão em andamento 
X instante 

de débito 

CPC 26.78 c Exemplo , CPC 16.37 prática 

comum 

Produtos acabados atuais 
X instante 

de débito 

CPC 26.78 c Exemplo , CPC 16.37 prática 

comum 

Peças de reposição circulantes 
X instante 

de débito 
CPC 16.37 prática comum 

Bens destinados à venda no curso 

normal dos negócios 

X instante 

de débito 
CPC 26.55 prática comum 

Outros estoques atuais 
X instante 

de débito 
CPC 16.37 prática comum 

Total de estoques atuais 
X instante 

de débito 

CPC 26.54 g de Divulgação , CPC 26.68 

Exemplo , CPC 16.36 b Divulgação 

Classes de estoques atuais, alternativa 

[título] 
    

Estoques correntes detidos para venda 
X instante 

de débito 
CPC 16.37 prática comum 

Trabalhos em andamento 
X instante 

de débito 

CPC 26.78 c Exemplo , CPC 16.37 prática 

comum 

Materiais e suprimentos atuais a serem 

consumidos no processo de produção 

ou prestação de serviços 

X instante 

de débito 
CPC 16.37 prática comum 

Total de estoques atuais 
X instante 

de débito 

CPC 26.54 g de Divulgação , CPC 26.68 

Exemplo , CPC 16.36 b Divulgação 

Inventários não circulantes 

provenientes de atividades extractivas 

[título] 

    

Estoques de minério de não circulantes 
X instante 

de débito 
CPC 16.37 prática comum 

Estoques atuais decorrentes das 

atividades extractivas [título] 
    

Estoques de minério atuais 
X instante 

de débito 
CPC 16.37 prática comum 

Petróleo bruto circulante 
X instante 

de débito 
CPC 16.37 prática comum 

Petróleo e produtos petroquímicos 

atuais 

X instante 

de débito 
CPC 16.37 prática comum 

Gás natural atual 
X instante 

de débito 
CPC 16.37 prática comum 

Caixa e equivalentes de caixa [título]     

Dinheiro [título]     

Dinheiro na mão 
X instante 

de débito 
CPC 03.45 prática comum 

Depósitos em bancos 
X instante 

de débito 
CPC 03.45 prática comum 
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Total de caixa 
X instante 

de débito 
CPC 03.45 prática comum 

Equivalentes de caixa [título]     

Depósitos de curto prazo, classificadas 

como equivalentes de caixa 

X instante 

de débito 
CPC 03.45 prática comum 

Investimentos de curto prazo, 

classificadas como equivalentes de 

caixa 

X instante 

de débito 
CPC 03.45 prática comum 

Outros acordos bancários, classificados 

como equivalentes de caixa 

X instante 

de débito 
CPC 03.45 prática comum 

Total de caixa equivalentes 
X instante 

de débito 
CPC 03.45 prática comum 

Outros caixa e equivalentes de caixa 
X instante 

de débito 
CPC 03.45 prática comum 

Total de caixa e equivalentes de caixa 
X instante 

de débito 

CPC 26.54 i Divulgação , IAS 7.45 

Divulgação , CPC 37.2.B13 a Divulgação 

Ativos não correntes ou grupos para 

alienação classificados como detidos 

para venda ou como detido para 

distribuição aos proprietários [título] 

    

Ativos não circulantes ou grupos para 

alienação classificados como detidos 

para venda 

X instante 

de débito 
CPC 31.38 Divulgação 

Ativos não circulantes ou grupos para 

alienação classificados como detido 

para distribuição aos proprietários 

X instante 

de débito 

CPC 31.38 Divulgação , CPC 31.5A 

Divulgação 

Total de grupos de ativos não 

circulantes ou alienação classificados 

como detidos para venda ou como 

detido para distribuição aos 

proprietários 

X instante 

de débito 
CPC 26.54 j Divulgação 

Ativos circulantes diversos [título]     

Ativo líquido de benefícios definidos 

atual 

X instante 

de débito 
CPC 26.55 prática comum 

Caixa e seus equivalentes atuais 

restritos 

X instante 

de débito 
CPC 26.55 prática comum 

Ativos financeiros derivativos atuais 
X instante 

de débito 
CPC 26.55 prática comum 

Financiamento atual locação recebíveis 
X instante 

de débito 
CPC 26.55 prática comum 

Interesse atual a receber 
X instante 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum 

Investimentos atuais 
X instante 

de débito 
CPC 26.55 prática comum 

Depósitos de curto prazo, não 

classificados como equivalentes de 

caixa 

X instante 

de débito 
CPC 26.55 prática comum 

Pré-pagamentos circulantes e outros 

ativos circulantes 

X instante 

de débito 
CPC 26.55 prática comum 

Outros ativos circulantes 
X instante 

de débito 
CPC 26.55 prática comum 

Bens diversos [título]     

Somatória ativo de benefício definido 
X instante 

de débito 
CPC 26.55 prática comum 
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Caixa e equivalentes de caixa restritos 
X instante 

de débito 
CPC 26.55 prática comum 

Derivative financial Ativos Ativos 

financeiros derivativos 

X instante 

de débito 
CPC 26.55 prática comum 

Finance lease receivables Finanças 

locação recebíveis 

X instante 

de débito 
CPC 26.55 prática comum 

Juros a receber 
X instante 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum 

Que não sejam investimentos 

investimentos contabilizados pelo 

método da equivalência patrimonial 

X instante 

de débito 
CPC 26.55 prática comum 

Instrumentos de capital realizado 
X instante 

de débito 
CPC 26.55 prática comum 

Instrumentos de dívida realizada [título]     

Instrumentos de dívida bancária aberta 
X instante 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum 

Instrumentos de dívida de empresas 

detidas 

X instante 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum 

Instrumentos de dívida pública detida 
X instante 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum 

Instrumentos de dívida garantidos por 

ativos detidos 

X instante 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum 

Outros instrumentos de dívida detidos 
X instante 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum 

Total de instrumentos de dívida detidos 
X instante 

de débito 
CPC 26.55 prática comum 

Crédito a bancos 
X instante 

de débito 
CPC 26.55 prática comum 

Crédito a clientes 
X instante 

de débito 
CPC 26.55 prática comum 

Crédito a empresas 
X instante 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum 

Empréstimos ao consumidor 
X instante 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum 

Caixa e saldos bancários em bancos 

centrais 

X instante 

de débito 
CPC 26.55 prática comum 

Depósitos de reserva obrigatórios em 

bancos centrais 

X instante 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum 

Saldos bancários em bancos centrais 

que não depósitos de reservas 

obrigatórias 

X instante 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum 

Estes acordos de revenda e garantias de 

caixa sobre títulos emprestados 

X instante 

de débito 
CPC 26.55 prática comum 

Os investimentos para o risco dos 

tomadores de seguros 

X instante 

de débito 
CPC 26.55 prática comum 

Elementos em fase de cobrança de 

outros bancos 

X instante 

de débito 
CPC 26.55 prática comum 

Outros ativos 
X instante 

de débito 
CPC 26.55 prática comum 

Classes de outras disposições [título]     

Provisão para garantia [título]     

Prestação de garantia não corrente 
X instante  

crédito  
CPC 25 - Exemplo 1 Exemplo Garantias 

Prestação de garantia atual 
X instante  

crédito  
CPC 25 - Exemplo 1 Exemplo Garantias 
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Total da provisão de garantia 
X instante  

crédito  
CPC 25 - Exemplo 1 Exemplo Garantias 

Provisão de reestruturação [título]     

Provisão de reestruturação não corrente 
X instante  

crédito  
CPC 25.70 Exemplo 

Provisão de reestruturação corrente 
X instante  

crédito  
CPC 25.70 Exemplo 

Total da provisão de reestruturação 
X instante  

crédito  
CPC 25.70 Exemplo 

Legal disposição processo [título]     

Não circulante provisão processo legal 
X instante  

crédito  

CPC 25 - Exemplo 10 a Exemplo de corte 

Exemplo 

Disposição processos judiciais em curso 
X instante  

crédito  

CPC 25 - Exemplo 10 a Exemplo de corte 

Exemplo 

Provisão processo legal total 
X instante  

crédito  

CPC 25 - Exemplo 10 a Exemplo de corte 

Exemplo 

Prestação restituições [título]     

Prestação restituições não correntes 
X instante  

crédito  

CPC 25 - Exemplo de política de 4 

Reembolsos Exemplo 

Prestação restituições atuais 
X instante  

crédito  

CPC 25 - Exemplo de política de 4 

Reembolsos Exemplo 

Provisão total das restituições 
X instante  

crédito  

CPC 25 - Exemplo de política de 4 

Reembolsos Exemplo 

Prestação contratos onerosos [título]     

Não circulante provisão contratos 

onerosos 

X instante  

crédito  

CPC 25 - Exemplo 8 Um contrato oneroso 

Exemplo 

Prestação contratos onerosos atual 
X instante  

crédito  

CPC 25 - Exemplo 8 Um contrato oneroso 

Exemplo 

O total da provisão contratos onerosos 
X instante  

crédito  

CPC 25 - Exemplo 8 Um contrato oneroso 

Exemplo 

Provisão para custos de 

desmantelamento, de restauração e 

reabilitação [título] 

    

Disposição não corrente para custos de 

desmantelamento, de restauração e de 

reabilitação 

X instante  

crédito  

CPC 25 - Exemplos D: Divulgações 

Exemplo 

Fornecimento de corrente para os 

custos de descomissionamento, 

restauração e reabilitação 

X instante  

crédito  

CPC 25 - Exemplos D: Divulgações 

Exemplo 

Total da provisão para os custos de 

descomissionamento, restauração e 

reabilitação 

X instante  

crédito  

CPC 25 - Exemplos D: Divulgações 

Exemplo 

Outras provisões [título]     

Diversas outras disposições, Não 

circulantes 

X instante  

crédito  
CPC 26.78 d prática comum 

Diversas outras disposições, Circulantes 
X instante  

crédito  
CPC 26.78 d prática comum 

Total de outras provisões 
X instante  

crédito  
CPC 26.78 d prática comum 

Outras disposições [título]     

Outras provisões não correntes 
X instante  

crédito  
CPC 26.78 d Divulgação 

Outras disposições actuais 
X instante  

crédito  
CPC 26.78 d Divulgação 
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Total de outras disposições 
X instante  

crédito  

CPC 26.78 d Divulgação , CPC 25.84 a 

Divulgação 

Empréstimos [título]     

Parcela não circulante dos empréstimos 

não circulantes 

X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Empréstimos correntes e parcela atual 

de empréstimos não correntes [título] 
    

Empréstimos correntes 
X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Parcela circulante dos empréstimos não 

circulantes 

X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Total de empréstimos correntes e 

parcela atual de empréstimos não 

correntes 

X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Total de empréstimos 
X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Parcela não circulante dos empréstimos 

não correntes, por tipo [título] 
    

Parcela não circulante dos empréstimos 

não correntes recebidas 

X instante  

crédito  
CPC 26.112 c prática comum 

Parcela não circulante de não-correntes 

caucionadas empréstimos bancários 

recebidos 

X instante  

crédito  
CPC 26.112 c prática comum 

Parcela não circulante de não circulante 

de empréstimos bancários sem garantia 

recebida 

X instante  

crédito  
CPC 26.112 c prática comum 

Parcela não circulante dos títulos 

emitidos não circulante 

X instante  

crédito  
CPC 26.112 c prática comum 

Parcela não circulante de notas não 

circulante e debêntures emitidas 

X instante  

crédito  
CPC 26.112 c prática comum 

Parcela não circulante de Papéis 

comerciais não circulante emitido 

X instante  

crédito  
CPC 26.112 c prática comum 

Parcela não circulante de outros 

empréstimos não correntes 

X instante  

crédito  
CPC 26.112 c prática comum 

Porção total não circulante dos 

empréstimos não circulantes 

X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Empréstimos correntes e parcela atual 

de empréstimos não-circulantes, por 

tipo [título] 

    

Empréstimos correntes recebidas e 

parcela atual de empréstimos não 

correntes recebidas 

X instante  

crédito  
CPC 26.112 c prática comum 

Atuais empréstimos bancários 

garantidos recebidos e parcela corrente 

da não-correntes caucionadas 

empréstimos bancários recebidos 

X instante  

crédito  
CPC 26.112 c prática comum 

Atuais empréstimos bancários sem 

garantia recebido e parcela corrente da 

não circulante de empréstimos 

bancários sem garantia recebida 

X instante  

crédito  
CPC 26.112 c prática comum 

Títulos atuais emitidos e parcela atual 

de obrigações não correntes emitido 

X instante  

crédito  
CPC 26.112 c prática comum 

Notas atuais e debêntures emitidas e 

parcela atual de notas não circulante e 

debêntures emitidas 

X instante  

crédito  
CPC 26.112 c prática comum 
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Papéis comerciais emitidos atuais e 

parcela atual de papéis comerciais não 

circulantes emitidos 

X instante  

crédito  
CPC 26.112 c prática comum 

Outros empréstimos correntes e parcela 

atual de outros empréstimos não 

correntes 

X instante  

crédito  
CPC 26.112 c prática comum 

Total de empréstimos correntes e 

parcela atual de empréstimos não 

correntes 

X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Empréstimos, por tipo [título]     

Empréstimos recebidos 
X instante  

crédito  
CPC 26.112 c prática comum 

Empréstimos bancários garantidos 

recebido 

X instante  

crédito  
CPC 26.112 c prática comum 

Empréstimos bancários sem garantia 

recebida 

X instante  

crédito  
CPC 26.112 c prática comum 

Bonds emitidos 
X instante  

crédito  
CPC 26.112 c prática comum 

Notas e debêntures emitidas 
X instante  

crédito  
CPC 26.112 c prática comum 

Papéis comerciais emitidos 
X instante  

crédito  
CPC 26.112 c prática comum 

Outros empréstimos 
X instante  

crédito  
CPC 26.112 c prática comum 

Total de empréstimos 
X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Fornecedores e outras contas a pagar 

não correntes [título] 
    

Contas a pagar não correntes 
X instante  

crédito  
CPC 26.78 prática comum 

Não correntes contas a pagar a partes 

relacionadas 

X instante  

crédito  
CPC 26.78 prática comum 

Contas de regularização classificados 

como não correntes [título] 
    

Renda diferido classificados como não 

corrente 

X instante  

crédito  
CPC 26.78 prática comum 

Aluguel de renda diferido classificados 

como não corrente 

X instante  

crédito  
CPC 26.78 prática comum 

Acréscimos classificados como não 

corrente 

X instante  

crédito  
CPC 26.78 prática comum 

Total de acréscimos e diferimentos 

classificados como não corrente 

X instante  

crédito  
CPC 26.78 prática comum 

Contas a pagar não correntes em 

matéria de segurança social e que não 

imposto de renda impostos 

X instante  

crédito  
CPC 26.78 prática comum 

Valor não corrente acrescentou contas a 

pagar impostos 

X instante  

crédito  
CPC 26.78 prática comum 

Não correntes contas a pagar de 

retenção 

X instante  

crédito  
CPC 26.78 prática comum 

Outras contas a pagar não correntes 
X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Comércio total e outras contas a pagar 

não correntes 

X instante  

crédito  
CPC 26.54 k Divulgação 

Fornecedores e outras dívidas correntes 

[título] 
    



298 

 

Contas a pagar circulantes 
X instante  

crédito  

CPC 26.70 Exemplo , CPC 26.78 prática 

comum 

Dívidas circulantes com partes 

relacionadas 

X instante  

crédito  
CPC 26.78 prática comum 

Contas de regularização classificados 

como circulantes [título] 
    

Renda diferido classificados como 

circulantes 

X instante  

crédito  
CPC 26.78 prática comum 

Aluguel de renda diferido classificados 

como circulantes 

X instante  

crédito  
CPC 26.78 prática comum 

Acréscimos classificados como 

circulantes 

X instante  

crédito  
CPC 26.78 prática comum 

Empregado benefícios a curto prazo 

acréscimos 

X instante  

crédito  
CPC 26.78 prática comum 

Total de acréscimos e diferimentos 

classificados como circulantes 

X instante  

crédito  
CPC 26.78 prática comum 

Dívidas circulantes em matéria de 

segurança social e outros que o imposto 

de renda impostos 

X instante  

crédito  
CPC 26.78 prática comum 

Valor agregado atuais obrigações 

fiscais 

X instante  

crédito  
CPC 26.78 prática comum 

Contas a pagar de retenção atuais 
X instante  

crédito  
CPC 26.78 prática comum 

Outras obrigações circulantes 
X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Comércio total e outras contas a pagar 

circulantes 

X instante  

crédito  
CPC 26.54 k Divulgação 

Fornecedores e outras obrigações 

[título] 
    

Contas a pagar 
X instante  

crédito  
CPC 26.78 prática comum 

Contas a pagar a partes relacionadas 
X instante  

crédito  
CPC 26.78 prática comum 

Contas de regularização [título]     

Resultado de exercícios futuros 
X instante  

crédito  
CPC 26.78 prática comum 

Aluguel de renda diferido 
X instante  

crédito  
CPC 26.78 prática comum 

Acréscimos 
X instante  

crédito  
CPC 26.78 prática comum 

Total de acréscimos e diferimentos 
X instante  

crédito  
CPC 26.78 prática comum 

Contas a pagar à segurança social e 

outras de imposto de renda impostos 

X instante  

crédito  
CPC 26.78 prática comum 

Valor adicionado a pagar impostos 
X instante  

crédito  
CPC 26.78 prática comum 

Contas a pagar de retenção 
X instante  

crédito  
CPC 26.78 prática comum 

Outras contas a pagar 
X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Comércio total e outras contas a pagar 
X instante  

crédito  
CPC 26.54 k Divulgação 

Categorias de passivos financeiros não 

circulantes [título] 
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Passivos financeiros não circulantes ao 

justo valor através de resultados [título] 
    

Passivos financeiros não circulantes ao 

justo valor através de resultados, os 

classificados como detidos para 

negociação 

X instante  

crédito  
CPC 40.8 e Divulgação 

Passivos financeiros não circulantes ao 

justo valor através de resultados, os 

designados no reconhecimento inicial 

ou subsequentemente 

X instante  

crédito  
CPC 40.8 e Divulgação 

Passivos financeiros não circulantes 

total pelo justo valor através de 

resultados 

X instante  

crédito  
CPC 40.8 e Divulgação 

Passivos financeiros não circulantes ao 

custo amortizado 

X instante  

crédito  

Data de validade 2018/01/01 CPC 40..8 f 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 CPC 40.,8 

g Divulgação 

Total de passivos financeiros não 

circulantes 

X instante  

crédito  
CPC 40.25 Divulgação 

Categorias de passivos financeiros 

circulantes [título] 
    

Passivos financeiros atuais ao justo 

valor através de resultados [título] 
    

Passivos financeiros atuais ao justo 

valor através de resultados, os 

classificados como detidos para 

negociação 

X instante  

crédito  
CPC 40.8 e Divulgação 

Passivos financeiros atuais ao justo 

valor através de resultados, os 

designados no reconhecimento inicial 

ou subsequentemente 

X instante  

crédito  
CPC 40.8 e Divulgação 

Total de passivos financeiros 

circulantes ao justo valor através de 

resultados 

X instante  

crédito  
CPC 40.8 e Divulgação 

Passivos financeiros atuais ao custo 

amortizado 

X instante  

crédito  

Data de validade 2018/01/01 CPC 40..8 f 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 CPC 40.8 g 

Divulgação 

Total de passivos financeiros 

circulantes 

X instante  

crédito  
CPC 40.25 Divulgação 

Categorias de passivos financeiros 

[título] 
    

Passivos financeiros a valor justo por 

meio do resultado [título] 
    

Passivos financeiros a valor justo por 

meio do resultado que satisfaçam a 

definição de detidos para negociação 

X instante  

crédito  
CPC 40.8 e Divulgação 

Os passivos financeiros ao justo valor 

através de resultados, os designados no 

reconhecimento inicial ou 

subsequentemente 

X instante  

crédito  
CPC 40.8 e Divulgação 

Total de passivos financeiros ao justo 

valor através de resultados 

X instante  

crédito  
CPC 40.8 e Divulgação 

Passivos financeiros ao custo 

amortizado 

X instante  

crédito  

Data de validade 2018/01/01 CPC 40..8 f 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 CPC 40.8 g 

Divulgação 

Total de passivos financeiros 
X instante  

crédito  
CPC 40.25 Divulgação 
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Diversos passivos não circulantes 

[título] 
    

Definido líquido não circulante passivo 

de benefícios 

X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Passivos financeiros derivativos, Não 

circulantes 

X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Subsídios do governo, não circulantes 
X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Passivos de locação financeira, Não 

circulante 

X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Avanços não circulantes recebidos 
X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Contas a pagar dividendos, Não 

circulantes 

X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Participação de não pagar circulante 
X instante  

crédito  
CPC 26.112 c prática comum 

Depósitos não circulantes de clientes 
X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Outros passivos não circulantes 
X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Passivos correntes diversas [título]     

Passivo de benefício definido líquido 

corrente 

X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Passivos financeiros derivativos atuais 
X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Subsídios atuais do governo  
X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Finanças atual das obrigações de 

arrendamento 

X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Avanços circulantes recebidas 
X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Contas a pagar dividendos atuais 
X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Juros a pagar circulante 
X instante  

crédito  
CPC 26.112 c prática comum 

Depósitos de clientes atuais 
X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Despesas acrescidas circulantes e outros 

passivos circulantes 

X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Outros passivos circulantes 
X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Diversos passivos [título]     

Diversos passivos [título] 
X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Os passivos financeiros derivativos 
X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Os subsídios do governo 
X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Obrigações de arrendamento Finanças 
X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Adiantamentos recebidos 
X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Contas a pagar dividendos 
X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 
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Juros a pagar 
X instante  

crédito  
CPC 26.112 c prática comum 

Depósitos de bancos 
X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Depósitos de clientes [título]     

Saldos de depósitos a prazo de clientes 
X instante  

crédito  
CPC 26.112 c prática comum 

Saldos sobre depósitos à vista de 

clientes 

X instante  

crédito  
CPC 26.112 c prática comum 

Saldos em contas correntes de clientes 
X instante  

crédito  
CPC 26.112 c prática comum 

Saldos em outros depósitos de clientes 
X instante  

crédito  
CPC 26.112 c prática comum 

Total de depósitos de clientes 
X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Passivos por bancos centrais 
X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Passivos subordinados [título]     

Passivos Subordinadas 
X instante  

crédito  
CPC 26.112 c prática comum 

Passivos subordinados sem data 
X instante  

crédito  
CPC 26.112 c prática comum 

Total de passivos subordinados 
X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Instrumentos de dívida emitidos 
X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Acordos de recompra e garantias em 

dinheiro em títulos emprestados 

X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Contratos de investimento passivo 
X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Elementos em fase de transmissão para 

outros bancos 

X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Outros passivos 
X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Diversos equidade [título]     

Reserva de capital 
X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Capital integralizado adicional 
X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Outros resultados abrangentes 

acumulados 

X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Outras reservas [título]     

Excedente de revalorização 
X instante  

crédito  

CPC 27.39 Divulgação , CPC 04.85 

Divulgação 

Reserva de diferenças de câmbio em 

tradução 

X instante  

crédito  
CPC 02.52 b Divulgação 

Reserva de hedge de fluxo de caixa 
X instante  

crédito  

CPC 26.78 e da prática comum , eficaz 

2018/01/01 CPC 38.6.5.11 Divulgação 

Reserva de ganhos e perdas com 

instrumentos que cobrir investimentos 

em instrumentos de capital de cobertura 

X instante  

crédito  

Eficazes 2018/01/01 CPC 26.78 e da 

prática comum 

Reserva de mudança de valor do valor 

temporal das opções 

X instante  

crédito  

2018/01/01 CPC 26.78 e eficaz prática 

comum , eficaz 2018/01/01 CPC 38.6.5.15 

Divulgação 
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Reserva de mudança de valor de 

elementos avançados de contratos a 

prazo 

X instante  

crédito  

2018/01/01 CPC 26.78 e eficaz prática 

comum , eficaz 2018/01/01 CPC 38.6.5.16 

Divulgação 

Reserva de mudança de valor de base se 

espalha em moeda estrangeira 

X instante  

crédito  

2018/01/01 CPC 26.78 e eficaz prática 

comum , eficaz 2018/01/01 CPC 38.6.5.16 

Divulgação 

Reserva de ganhos e perdas com ativos 

financeiros mensurados ao justo valor 

através de outros resultados abrangentes 

X instante  

crédito  

Eficazes 2018/01/01 CPC 26.78 e da 

prática comum 

Reserva de ganhos e perdas da 

remensuração disponíveis para venda 

dos ativos financeiros 

X instante  

crédito  

Data de validade 2018/01/01 CPC 26.78 e 

da prática comum 

Reserva de pagamentos baseados em 

ações 

X instante  

crédito  
CPC 26.78 e da prática comum 

Reserva de remensuração dos planos de 

benefícios definidos 

X instante  

crédito  
CPC 26.78 e da prática comum 

Valor reconhecido em outros resultados 

abrangentes e acumulados no 

patrimônio líquido relativo aos ativos 

não correntes ou grupos de alienação 

mantidos para venda 

X instante  

crédito  

CPC 31 - Exemplo 12 Exemplo , CPC 

31.38 Divulgação 

Reserva de ganhos e perdas de 

investimentos em instrumentos de 

capital 

X instante  

crédito  

Eficazes 2018/01/01 CPC 26.78 e da 

prática comum 

Reserva de mudança no valor justo do 

passivo financeiro atribuível a 

alterações no risco de crédito do 

passivo 

X instante  

crédito  

Eficazes 2018/01/01 CPC 26.78 e da 

prática comum 

Reserva para catástrofe 
X instante  

crédito  
CPC 11.IG58 Divulgação 

Reserva para equalização 
X instante  

crédito  
CPC 11.IG58 Divulgação 

Reserva de participação discricionária 

apresenta 

X instante  

crédito  
CPC 11.IG22 f Divulgação 

Reserva da componente de capital 

próprio de instrumentos convertíveis 

X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Reserva de resgate de capital 
X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Reserva de fusão 
X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Reserva estatutária 
X instante  

crédito  
CPC 26.55 prática comum 

Total de outras reservas 
X instante  

crédito  
CPC 26.78 e Exemplo 

Ativo líquido (passivo) [título]     

Ativos 
X instante 

de débito 

CPC 26.55 Divulgação , CPC 46.3a 

Divulgação , CPC 46.3b Divulgação , CPC 

46.3e Divulgação , CPC 22.23 Divulgação , 

CPC 22.28 c Divulgação 

Passivos 
X instante  

crédito 

CPC 26.55 Divulgação , CPC 46.3a 

Divulgação , CPC 46.3b Divulgação , CPC 

46.3e Divulgação , CPC 22.23 Divulgação , 

CPC 22.28 d Divulgação 

Ativo líquido (passivo) 
X instante 

de débito 
CPC 37..IG63 Exemplo 
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Ativo líquido corrente (passivo) [título]     

Ativos Circulantes 
X instante 

de débito 

CPC 26.66 Divulgação , CPC 37.2.B10 b 

Exemplo , CPC 37.2.B12 b (i) Divulgação 

Passivos Circulantes 
X instante  

crédito 

CPC 26.69 Divulgação , CPC 37.2.B10 b 

Exemplo , CPC 37.2.B12 b (iii) Divulgação 

Capital circulante líquido (passivo) 
X instante 

de débito 
CPC 26.55 prática comum 

  Fonte: Elaborado pela autora (2015).5 

 

    Quadro 38 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 26 

CPC 26 - IAS 1 

[26.300.000] Notas - Capital social, reservas e outras participações 

Divulgação de capital, reservas e outras 

participações [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.79 Divulgação 

Divulgação de classes de capital social 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.79 a Divulgação 

Divulgação de classes de capital social 

[título] 
    

Divulgação de classes de capital social 

[tabela] 
tabela CPC 26.79 a Divulgação 

Classes de capital social [eixo] eixo CPC 26.79 a Divulgação 

Capital social [membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 26.79 a Divulgação 

Ações ordinárias [Membro] membro 
CPC 26.79 uma prática comum , 

CPC 41.66 Divulgação 

Ações preferenciais [Membro] membro CPC 26.79 uma prática comum 

Divulgação de classes de capital social 

[itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Número de ações autorizado ações CPC 26.79 a (i) Divulgação 

Número de ações emitidas [título]     

Número de ações emitidas e 

integralmente pago 
ações CPC 26.79 a (ii) Divulgação 

Número de ações emitidas mas não 

inteiramente pagas 
ações CPC 26.79 a (ii) Divulgação 

Número total de ações de emissão ações CPC 26.106 d prática comum 

Valor nominal por ação 
X.XX 

instante  
CPC 26.79 a (iii) Divulgação 

Explicação do fato de que as ações não 

têm valor nominal 
texto CPC 26.79 a (iii) Divulgação 

Reconciliação do número de ações em 

circulação [título] 
    

Número de ações em circulação no 

início do período 
ações CPC 26.79 a (iv) Divulgação 

Alterações no número de ações em 

circulação [título] 
    

Aumento total (redução) no número de 

ações em circulação 
ações CPC 26.79 a (iv) Divulgação 

                                                           
5 O item “Retorno do investimento” tinha referência ao IAS 26 que não tem correlação com o CPC. O 

IAS 26 é o Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans, por isso esse item foi retirado. O 

CPC 33 - Benefícios a Empregados corresponde ao IAS 19. 
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Número de ações em circulação no final 

do período 
ações CPC 26.79 a (iv) Divulgação 

Direitos, preferências e restrições 

associados a categoria de capital social 
texto CPC 26.79 a (v) Divulgação 

Número de ações em entidade detidas 

pela entidade ou por subsidiárias ou 

associadas 

ações CPC 26.79 a (vi) Divulgação 

Número de ações reservadas para 

emissão segundo opções e contratos 

para a venda de ações 

ações CPC 26.79 a (vii) Divulgação 

Descrição dos termos de ações 

reservadas para emissão segundo 

opções e contratos para a venda de 

ações 

texto CPC 26.79 a (vii) Divulgação 

Divulgação de reservas no capital 

próprio [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.79 b Divulgação 

Divulgação de reservas no capital 

próprio [título] 
    

Divulgação de reservas no capital 

próprio [tabela] 
tabela CPC 26.79 b Divulgação 

Reservas dentro de equidade [eixo] eixo CPC 26.79 b Divulgação 

Outras reservas [Membro] 
membro 

[padrão] 

CPC 26.106 Divulgação , CPC 

26.79 b Divulgação 

Excedente de revalorização [membro] membro 
CPC 26.108 Exemplo , CPC 27.39 

Divulgação , CPC 37.IG10 Divulgação 

Reserva de diferenças de câmbio em 

tradução [membro] 
membro 

CPC 26.108 Exemplo , CPC 02.52 b 

Divulgação 

Reserva de hedge de fluxo de caixa 

[membro] 
membro 

CPC 26.108 Exemplo , eficaz 

2018/01/01 CPC 38.6.5.11 Divulgação 

Reserva de ganhos e perdas com 

instrumentos que cobrir investimentos 

em instrumentos de capital de 

cobertura [Membro]  

membro 
Eficazes 2018/01/01 CPC 26.108 

Exemplo 

Reserva de mudança de valor do valor 

temporal das opções [membro] 
membro 

Eficaz 2018/01/01 CPC 26.108 

Exemplo , eficaz 2018/01/01 CPC 38.6.5.15 

Divulgação 

Reserva de mudança de valor de 

elementos avançados de contratos a 

termo [Membro] 

membro 

Eficaz 2018/01/01 CPC 26.108 

Exemplo , eficaz 2018/01/01 CPC 38.6.5.16 

Divulgação 

Reserva de mudança de valor de base se 

espalha em moeda estrangeira 

[membro] 

membro 

Eficaz 2018/01/01 CPC 26.108 

Exemplo , eficaz 2018/01/01 CPC 38.6.5.16 

Divulgação 

Reserva de ganhos e perdas com ativos 

financeiros mensurados ao justo valor 

através de outros resultados 

abrangentes [membro] 

membro 
Eficazes 2018/01/01 CPC 26.108 

Exemplo 

Reserva de ganhos e perdas da 

remensuração disponíveis para venda 

Os ativos financeiros [Membro] 

membro 
Data de validade 2018/01/01 CPC 

26.108 Exemplo 

Reserva de pagamentos baseados em 

ações [membro] 
membro CPC 26.108 Exemplo 

Reserva de remensuração dos planos de 

benefícios definidos [membro] 
membro CPC 26.108 Exemplo 

Valor reconhecido em outros resultados 

abrangentes e acumulados no 

patrimônio líquido relativos a ativos 

membro 
CPC 31 - Exemplo 12 Exemplo , 

CPC 31.38 Divulgação 



305 

 

não correntes ou grupos de alienação 

mantidos para venda [membro] 

Reserva de ganhos e perdas de 

investimentos em instrumentos de 

capital [membro] 

membro 
Eficazes 2018/01/01 CPC 26.108 

Exemplo 

Reserva de mudança no valor justo do 

passivo financeiro atribuível a 

alterações no risco de crédito do 

passivo [membro] 

membro 
Eficazes 2018/01/01 CPC 26.108 

Exemplo 

Reserva para a catástrofe [membro] membro CPC 11.IG58 Divulgação 

Reserva para equalização [membro] membro CPC 11.IG58 Divulgação 

Reserva de participação discricionária 

[membro] 
membro CPC 11.IG22 f Divulgação 

Divulgação de reservas no capital 

próprio [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Descrição da natureza e finalidade das 

reservas dentro de equidade 
texto CPC 26.79 b Divulgação 

Descrição dos direitos, preferências e 

restrições associados a categoria de 

capital próprio por entidade sem capital 

social 

texto CPC 26.80 Divulgação 

Resumo dos dados quantitativos sobre 

instrumentos financeiros com opção de 

venda classificados como instrumentos 

de capital 

texto CPC 26.136A a Divulgação 

Informação sobre os objectivos, 

políticas e processos de gestão 

obrigação da entidade de recomprar ou 

remir os instrumentos financeiros com 

opção de venda 

texto CPC 26.136A b Divulgação 

Saída de caixa esperada no resgate ou 

recompra de instrumentos financeiros 

com opção de venda 

X duração  

crédito 
CPC 26.136A c Divulgação 

Informações sobre saída de caixa como 

esperado no resgate ou recompra foi 

determinada 

texto CPC 26.136A d Divulgação 

  Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

    Quadro 39 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 26 

CPC 26 - IAS 1 

[26.400.000] Notas - Análise de receitas e despesas 

Análise de receitas e despesas [título]     

Receitas [título]     

Receita de venda de bens 
X duração  

crédito 

CPC 26.112 c prática comum , Data de 

validade 2017/01/01 CPC 30.35 b (i) 

Divulgação 

Receita de venda de cobre 
X duração  

crédito 

CPC 26.112 c prática comum , Data de 

validade 2017/01/01 CPC 30.35 b (i) 

prática comum 

Receita de venda de ouro 
X duração  

crédito 

CPC 26.112 c prática comum , Data de 

validade 2017/01/01 CPC 30.35 b (i) 

prática comum 
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Receita de venda de prata 
X duração  

crédito 

CPC 26.112 c prática comum , Data de 

validade 2017/01/01 CPC 30.35 b (i) 

prática comum 

Receita de venda de produtos de 

petróleo e gás 

X duração  

crédito 

CPC 26.112 c prática comum , Data de 

validade 2017/01/01 CPC 30.35 b (i) 

prática comum 

Receita de venda de petróleo bruto 
X duração  

crédito 

CPC 26.112 c prática comum , Data de 

validade 2017/01/01 CPC 30.35 b (i) 

prática comum 

Receita de venda de gás natural 
X duração  

crédito 

CPC 26.112 c prática comum , Data de 

validade 2017/01/01 CPC 30.35 b (i) 

prática comum 

Receitas provenientes da venda de 

petróleo e produtos petroquímicos 

X duração  

crédito 

CPC 26.112 c prática comum , Data de 

validade 2017/01/01 CPC 30.35 b (i) 

prática comum 

Receita de venda de equipamentos de 

telecomunicações 

X duração  

crédito 

CPC 26.112 c prática comum , Data de 

validade 2017/01/01 CPC 30.35 b (i) 

prática comum 

Receita de prestação de serviços 
X duração  

crédito 

CPC 26.112 c prática comum , Data de 

validade 2017/01/01 CPC 30.35 b (ii) 

Divulgação 

Receita de prestação de serviços de 

telecomunicações [título] 
    

Receita de prestação de serviços de 

telefonia 

X duração  

crédito 

CPC 26.112 c prática comum , Data de 

validade 2017/01/01 CPC 30.35 b (ii) 

prática comum  

Receita de prestação de serviços de 

telefonia de linha terrestre 

X duração  

crédito 

CPC 26.112 c prática comum , Data de 

validade 2017/01/01 CPC 30.35 b (ii) 

prática comum  

Receita de prestação de serviços de 

telefonia móvel 

X duração  

crédito 

CPC 26.112 c prática comum , Data de 

validade 2017/01/01 CPC 30.35 b (ii) 

prática comum  

Receita de prestação de serviços de 

interlíquido e de dados [título] 
    

Receita de prestação de serviços de 

interlíquido 

X duração  

crédito 

CPC 26.112 c prática comum , Data de 

validade 2017/01/01 CPC 30.35 b (ii) 

prática comum 

Receita de prestação de serviços de 

dados 

X duração  

crédito 

CPC 26.112 c prática comum , Data de 

validade 2017/01/01 CPC 30.35 b (ii) 

prática comum 

Receita total de prestação de serviços 

de interlíquido e de dados 

X duração  

crédito 

CPC 26.112 c prática comum , Data de 

validade 2017/01/01 CPC 30.35 b (ii) 

prática comum 

Receita de prestação de serviços de 

interconexão 

X duração  

crédito 

CPC 26.112 c prática comum , Data de 

validade 2017/01/01 CPC 30.35 b (ii) 

prática comum 

Receita de prestação de outros serviços 

de telecomunicações 

X duração  

crédito 

CPC 26.112 c prática comum , Data de 

validade 2017/01/01 CPC 30.35 b (ii) 

prática comum 

Receita total de prestação de serviços 

de telecomunicações 

X duração  

crédito 

CPC 26.112 c prática comum , Data de 

validade 2017/01/01 CPC 30.35 b (ii) 

prática comum 

A receita de prestação de serviços de 

transporte 

X duração  

crédito 

CPC 26.112 c prática comum , Data de 

validade 2017/01/01 CPC 30.35 b (ii) 

prática comum 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D18%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_35_b_ii%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D18%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_35_b_ii%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D18%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_35_b_ii%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D18%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_35_b_ii%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D18%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_35_b_ii%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D18%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_35_b_ii%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D18%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_35_b_ii%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D18%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_35_b_ii%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D18%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_35_b_ii%26amp%3Bdoctype%3DStandard
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Receita de prestação de serviços de 

transporte de passageiros 

X duração  

crédito 

CPC 26.112 c prática comum , Data de 

validade 2017/01/01 CPC 30.35 b (ii) 

prática comum 

Receita de prestação de serviços de 

transporte de carga e correio 

X duração  

crédito 

CPC 26.112 c prática comum , Data de 

validade 2017/01/01 CPC 30.35 b (ii) 

prática comum 

Receitas provenientes de contratos de 

construção 

X duração  

crédito 

CPC 26.112 c prática comum , Data de 

validade 2017/01/01 CPC 17.39 a 

divulgação , Data de validade, 2017/01/01 

CPC 30.35 b Divulgação , Data de validade 

2017/01/01 ICPC 02.20 b Divulgação 

Royalty renda 
X duração  

crédito 

CPC 26.112 c prática comum , Data de 

validade 2017/01/01 CPC 30.35 b (iv) 

Divulgação 

Renda Taxa de licença 
X duração  

crédito 

CPC 26.112 c prática comum , Data de 

validade Prática 2017/01/01 CPC 30.35 b 

Comum 

Rendimentos de juros 
X duração  

crédito 

CPC 26.112 c prática comum , Data de 

validade 2017/01/01 CPC 30.35 b (iii) 

divulgação, CPC 45.B13 e Divulgação , 

CPC 22.23 c Divulgação, CPC 22.28 e 

Divulgação 

Receita de juros sobre os ativos 

financeiros disponíveis para venda 

X duração  

crédito 
CPC 26.112 c prática comum  

Receitas de juros sobre caixa e saldos 

bancários em bancos centrais 

X duração  

crédito 
CPC 26.112 c prática comum  

Receitas de juros sobre caixa e 

equivalentes de caixa 

X duração  

crédito 
CPC 26.112 c prática comum  

Receita de juros em instrumentos de 

dívida realizado 

X duração  

crédito 
CPC 26.112 c prática comum  

Receita de juros sobre os depósitos 
X duração  

crédito 
CPC 26.112 c prática comum  

Receita de juros sobre ativos 

financeiros designados pelo valor justo 

por meio do resultado 

X duração  

crédito 
CPC 26.112 c prática comum  

Receita de juros sobre ativos 

financeiros mantidos para negociação 

X duração  

crédito 
CPC 26.112 c prática comum  

Receita de juros sobre os investimentos 

detidos até à maturidade 

X duração  

crédito 
CPC 26.112 c prática comum  

Receita de juros sobre empréstimos e 

adiantamentos a bancos 

X duração  

crédito 
CPC 26.112 c prática comum  

Receita de juros sobre empréstimos e 

adiantamentos a clientes 

X duração  

crédito 
CPC 26.112 c prática comum  

Rendimento de juros sobre 

empréstimos e recebíveis 

X duração  

crédito 
CPC 26.112 c prática comum  

Receita de juros em outros ativos 

financeiros 

X duração  

crédito 
CPC 26.112 c prática comum  

Receita de juros em contratos de 

recompra reversa e garantia em 

dinheiro de títulos emprestados 

X duração  

crédito 
CPC 26.112 c prática comum  

Receita de dividendos 
X duração  

crédito 

CPC 26.112 c prática comum , Data de 

validade 2017/01/01 CPC 30.35 b (v) 

Divulgação  

Outras receitas 
X duração  

crédito 

CPC 26.112 c prática comum , Data de 

validade 2017/01/01 CPC 30.35 b 

Divulgação  
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Rendimento total 
X duração  

crédito 

CPC 26.102 Exemplo , CPC 26.103 

Exemplo , CPC 26.82 a divulgação , Data 

de validade, CPC 22.32 Divulgação , 

2017/01/01 CPC 30.35 b Divulgação, CPC 

45.B10 b Exemplo , CPC 45.B12 b (v) 

Divulgação , CPC 22.23 a Divulgação , 

CPC 22.28 a divulgação, CPC 22.33 a 

Divulgação , CPC 22.34 Divulgação 

Receita proveniente de trocas de bens 

ou serviços [título] 
    

Receita proveniente de trocas de bens 

ou serviços, venda de bens 

X duração  

crédito 

Data de validade 2017/01/01 CPC 30.35 c 

Divulgação  

Receita proveniente de trocas de bens 

ou serviços, prestação de serviços 

X duração  

crédito 

Data de validade 2017/01/01 CPC 30.35 c 

Divulgação  

Receita proveniente de trocas de bens 

ou serviços, contratos de construção 

X duração  

crédito 

Data de validade 2017/01/01 CPC 30.35 c 

Divulgação  

Renda proveniente de trocas de bens ou 

serviços, royalties 

X duração  

crédito 

Data de validade 2017/01/01 CPC 30.35 c 

Divulgação  

Renda proveniente de trocas de bens ou 

serviços, juros 

X duração  

crédito 

Data de validade 2017/01/01 CPC 30.35 c 

Divulgação  

Renda proveniente de trocas de bens ou 

serviços, dividendos 

X duração  

crédito 

Data de validade 2017/01/01 CPC 30.35 c 

Divulgação  

Receita proveniente de trocas de bens 

ou serviços, outras receitas 

X duração  

crédito 

Data de validade 2017/01/01 CPC 30.35 c 

Divulgação  

Receita total proveniente de trocas de 

bens ou serviços 

X duração  

crédito 

Data de validade 2017/01/01 CPC 30.35 c 

Divulgação  

Receitas e despesas [título] Material     

Write-downs (reversões de write-

downs) de inventários [título] 
    

Inventário write-down X duração 
CPC 26.98 a Divulgação , CPC 16.36 e 

Divulgação 

Reversão de inventário write-down X duração  
CPC 26.98 a Divulgação , CPC 16.36 f 

Divulgação 

Write-downs Líquido (reversões de 

write-downs) de estoques 

X duração 

de débito 
CPC 26.98 a Divulgação  

Write-downs (reversões de write-

downs) de imóveis, instalações e 

equipamentos [título] 

    

Perda por valor recuperável do ativo 

reconhecida nos lucros ou prejuízos, 

imóveis, instalações e equipamentos 

X duração 
CPC 27.73 e (v) Divulgação , CPC 26.98 a 

Divulgação 

Reversão da perda por valor 

recuperável do ativo reconhecida nos 

lucros ou prejuízos, imóveis, 

instalações e equipamentos 

X duração  
CPC 27.73 e (vi) Divulgação , CPC 26.98 a 

Divulgação 

Write-downs Líquido (reversões de 

write-downs) de imóveis, instalações e 

equipamentos 

X duração CPC 26.98 a Divulgação  

Perda por valor recuperável do ativo 

(reversão de perdas por valor 

recuperável do ativo) em contas a 

receber [título] 

    

Perda por valor recuperável do ativo 

reconhecida nos lucros ou prejuízos, 

contas a receber 

X duração 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D18%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_35_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D18%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_35_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D18%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_35_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D18%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_35_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D18%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_35_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D18%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_35_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D18%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_35_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D18%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_35_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D18%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_35_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D18%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_35_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D18%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_35_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D18%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_35_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D18%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_35_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D18%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_35_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D18%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_35_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D18%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_35_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_98_a%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_98_a%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_112_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard


309 

 

Reversão da perda por valor 

recuperável do ativo reconhecida nos 

lucros ou prejuízos, contas a receber 

X duração  

crédito 
CPC 26.112 c prática comum  

Perda por valor recuperável do ativo 

líquida (reversão da perda por valor 

recuperável do ativo) reconhecido nos 

lucros ou prejuízos, contas a receber 

X duração 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum  

Despesa de atividades de reestruturação 
X duração 

de débito 
CPC 26.98 b Divulgação  

Reversão de provisões para despesas de 

reestruturação 

X duração  

crédito 
CPC 26.98 b Divulgação  

Ganhos (perdas) na alienação de ativos 

não correntes [título] 
    

Ganhos na alienação de ativos não 

correntes 

X duração  

crédito 
CPC 26.112 c prática comum  

Perdas na alienação de ativos não 

correntes 

X duração 

de  débito 
CPC 26.112 c prática comum  

Ganhos líquidos (perdas) na alienação 

de ativos não correntes 

X duração  

crédito 
CPC 26.112 c prática comum  

Ganhos (perdas) na alienação de bens, 

instalações e equipamentos [título] 
    

Ganhos na alienação de bens do ativo 

imobilizado 

X duração  

crédito 
CPC 26.98 c Divulgação  

Perdas na alienação de bens do ativo 

imobilizado 

X duração 

de  débito 
CPC 26.98 c Divulgação  

Ganhos líquidos (perdas) na alienação 

de bens, instalações e equipamentos 

X duração  

crédito 
CPC 26.98 c Divulgação  

Ganhos (perdas) na alienação de 

propriedades de investimento [título] 
    

Ganhos na alienação de propriedades 

de investimento 

X duração  

crédito 
CPC 26.112 c prática comum  

Perdas na alienação de propriedades de 

investimento 

X duração 

de  débito 
CPC 26.112 c prática comum  

Ganhos líquidos (perdas) na alienação 

de propriedades de investimento 

X duração  

crédito 
CPC 26.112 c prática comum  

Ganhos (perdas) na alienação de 

investimentos [título] 
    

Ganhos na alienação de investimentos 
X duração  

crédito 
CPC 26.98 d Divulgação  

Perdas na alienação de investimentos 
X duração 

de  débito 
CPC 26.98 d Divulgação  

Ganhos líquidos (perdas) na alienação 

de investimentos 

X duração  

crédito 
CPC 26.98 d Divulgação  

Ganhos (perdas) na alienação de outros 

ativos não correntes 

X duração  

crédito 
CPC 26.98 Divulgação  

Ganho (perda) decorrente da diferença 

entre o valor contábil do passivo 

financeiro extinto ea retribuição paga 

X duração  

crédito 
ICPC 16..11 Divulgação  

Despesa (receita) em operações 

descontinuadas 

X duração 

de débito 
CPC 26.98 e Divulgação  

Ganhos (perdas) com resolução de 

litígios [título] 
    

Ganhos na resolução de litígios 
X duração  

crédito 
CPC 26.98 f Divulgação  

Perdas na resolução de litígios 
X duração 

de  débito 
CPC 26.98 f Divulgação  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_112_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_112_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_98_b%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_98_b%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_112_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_112_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_112_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_98_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_98_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_98_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_112_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_112_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_112_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_98_d%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_98_d%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_98_d%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_98%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIFRIC%26amp%3Bnum%3D19%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_11%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_98_e%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_98_f%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_98_f%26amp%3Bdoctype%3DStandard


310 

 

Ganhos líquidos (perdas) com 

resolução de litígios 

X duração  

crédito 
CPC 26.98 f Divulgação  

Outras reversões de provisões 
X duração  

crédito 
CPC 26.98 g Divulgação  

Receita de operações continuadas 

atribuíveis aos proprietários da 

controladora 

X duração  

crédito 
CPC 31.33 d Divulgação  

Resultado das operações 

descontinuadas atribuível aos 

proprietários da controladora 

X duração  

crédito 
CPC 31.33 d Divulgação  

Lucro (prejuízo) de operações 

continuadas atribuíveis aos interesses 

que não controlam 

X duração  

crédito 
CPC 31 - Exemplo 11  

Lucro (prejuízo) de operações 

descontinuadas atribuível aos interesses 

que não controlam 

X duração  

crédito 
CPC 31 - Exemplo 11  

Dividendos classificados como despesa 
X duração 

de débito 
CPC 39.40 Exemplo  

Royalty despesa 
X duração 

de débito 
CPC 26.85 prática comum  

Despesa de pesquisa e desenvolvimento 
X duração 

de débito 
CPC 04.126 Divulgação  

Retorno do investimento 
X duração  

crédito 
CPC 26.85 prática comum 

Receitas financeiras (custo) 
X duração  

crédito 
CPC 26.85 prática comum  

Outras receitas financeiras (custo) 
X duração  

crédito 
CPC 26.85 prática comum  

Outras receitas financeiras 
X duração  

crédito 
CPC 26.112 c prática comum  

Outro custo financeiro 
X duração 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum  

Despesa de juros 
X duração 

de débito 

CPC 45.B13 f Divulgação , CPC 22.23 d 

Divulgação , CPC 22.28 e Divulgação 

Despesas com juros sobre empréstimos 

e descobertos bancários 

X duração 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum  

Despesa de juros sobre os títulos 
X duração 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum  

Despesas com juros sobre empréstimos 
X duração 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum  

Despesa de juros em instrumentos de 

dívida emitidos 

X duração 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum  

Despesa de juros sobre os depósitos de 

bancos 

X duração 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum  

Despesa de juros sobre depósitos de 

clientes 

X duração 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum  

Despesa de juros sobre os passivos 

devidos a bancos centrais 

X duração 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum  

Despesas financeiras sobre os 

arrendamentos financeiros 

X duração 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum  

Despesa de juros sobre passivos 

financeiros designados ao justo valor 

através de resultados 

X duração 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum  

Despesa de juros sobre passivos 

financeiros detidos para negociação 

X duração 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum  
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Despesas com juros sobre outros 

passivos financeiros 

X duração 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum  

Despesa de juros em acordos de 

recompra e garantias em numerário 

sobre títulos emprestados 

X duração 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum  

Despesa devido à anulação de desconto 

sobre disposições 

X duração 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum  

Reparos e despesas de manutenção 
X duração 

de débito 
CPC 26.85 prática comum  

Despesas com combustível e energia 

[título] 
    

Despesas com combustível 
X duração 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum  

Despesa de energia 
X duração 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum  

Combustível e gasto total de energia 
X duração 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum  

Outras receitas (despesas) operacionais 
X duração  

crédito 
CPC 26.85 prática comum  

Outras receitas diversas de 

funcionamento 

X duração  

crédito 
CPC 26.112 c prática comum  

Outras despesas operacionais Diversos 
X duração 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum  

Vendas, gerais e despesas 

administrativas 

X duração 

de débito 
CPC 26.85 prática comum  

Distribuição e despesa administrativa 
X duração 

de débito 
CPC 26.85 prática comum  

Despesa de remuneração dos 

administradores 

X duração 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum  

Receitas e as outras receitas 

operacionais 

X duração  

crédito 
CPC 26.85 prática comum  

Renda 
X duração  

crédito 
CPC 26.112 c prática comum  

Despesa de aluguel 
X duração 

de débito 
CPC 26.85 prática comum  

Renda serviço propriedade de carga 

(despesa) [título] 
    

Serviço de propriedade de renda carga 
X duração  

crédito 
CPC 26.112 c prática comum  

Propriedade despesa taxa de serviço 
X duração 

de  débito 
CPC 26.112 c prática comum  

Renda taxa de serviço de propriedade 

líquidos (despesa) 

X duração  

crédito 
CPC 26.112 c prática comum  

Desenvolvimento bens e rendimentos 

de gerenciamento de projetos 

X duração  

crédito 
CPC 26.85 prática comum  

Desenvolvimento de propriedade e 

despesa de gerenciamento de projetos 

X duração 

de débito 
CPC 26.85 prática comum  

Despesa de administração de imóveis 
X duração 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum  

Rendimentos de reembolsos em 

conformidade com as apólices de 

seguro 

X duração  

crédito 
CPC 26.112 c prática comum  

Receitas de multas e penalidades 
X duração  

crédito 
CPC 26.112 c prática comum  

Despesa operacional 
X duração 

de débito 
CPC 26.85 prática comum  
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Despesas operacionais excluindo o 

custo das vendas 

X duração 

de débito 
CPC 26.85 prática comum  

Vendas e marketing despesa 
X duração 

de débito 
CPC 26.85 prática comum  

Ganhos (perdas) com variação de justo 

valor dos derivados [título] 
    

Ganhos na variação do valor justo dos 

derivativos 

X duração  

crédito 
CPC 26.85 prática comum  

Perdas na variação do valor justo dos 

derivativos 

X duração 

de  débito 
CPC 26.85 prática comum  

Ganhos líquidos (perdas) com variação 

do justo valor dos derivados 

X duração  

crédito 
CPC 26.85 prática comum  

Taxas e comissões de renda (despesa) 

[título] 
    

Receitas de Prestação de [título]     

Renda taxa de corretagem 
X duração  

crédito 
CPC 26.112 c prática comum  

Carteira e outros rendimentos comissão 

de gestão 

X duração  

crédito 
CPC 26.112 c prática comum  

Taxa relativa  crédito e receitas de 

comissões 

X duração  

crédito 
CPC 26.112 c prática comum  

Outras taxas e comissões 
X duração  

crédito 
CPC 26.112 c prática comum  

Taxa total e receitas de comissões 
X duração  

crédito 
CPC 26.85 prática comum  

Taxas e comissões de despesa [título]     

Despesa de taxa de corretagem 
X duração 

de  débito 
CPC 26.112 c prática comum  

Outro taxa e despesa de comissão 
X duração 

de  débito 
CPC 26.112 c prática comum  

Taxa total e despesa de comissão 
X duração 

de  débito 
CPC 26.85 prática comum  

Resultados de serviços e comissões 

(despesa) 

X duração  

crédito 
CPC 26.85 prática comum  

Resultados em operações (despesa) 

[título] 
    

Resultados em operações (despesa) em 

instrumentos de dívida 

X duração  

crédito 
CPC 26.112 c prática comum  

Resultados em operações (despesa) em 

instrumentos de capital 

X duração  

crédito 
CPC 26.112 c prática comum  

Resultados em operações (despesa) 

sobre instrumentos financeiros 

derivativos 

X duração  

crédito 
CPC 26.112 c prática comum  

Resultados em operações (despesa) 

sobre contratos de câmbio 

X duração  

crédito 
CPC 26.112 c prática comum  

Outros resultados de trading (despesa) 
X duração  

crédito 
CPC 26.112 c prática comum  

Resultados em operações total 

(despesa) 

X duração  

crédito 
CPC 26.85 prática comum  

Prémio líquido auferido 
X duração  

crédito 
CPC 26.85 prática comum  

Reivindicações e benefícios pagos, 

líquidas de recuperações de resseguro 

X duração 

de débito 
CPC 26.85 prática comum  

Aumento (redução) em provisão para 

prêmios não ganhos 

X duração 

de débito 
CPC 26.85 prática comum  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_85%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_85%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_85%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_85%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_85%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_112_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_112_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_112_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_112_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_85%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_112_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_112_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_85%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_85%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_112_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_112_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_112_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_112_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_112_c%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_85%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_85%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_85%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_85%26amp%3Bdoctype%3DStandard


313 

 

Prémios emitidos, líquidos de resseguro 
X duração  

crédito 
CPC 26.85 prática comum  

Aumento (redução) em passivos de 

seguros, líquidos de resseguro 

X duração 

de débito 
CPC 26.85 prática comum  

Aquisição e administração de despesas 

relacionadas a contratos de seguros 

X duração 

de débito 
CPC 26.85 prática comum  

Despesas por natureza [título]     

Matérias-primas e consumíveis 

utilizados 

X duração 

de débito 

CPC 26.102 Exemplo , CPC 26.99 

Divulgação 

A despesa com serviços 
X duração 

de débito 
CPC 26.85 prática comum  

Os custos com seguros 
X duração 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum  

Despesa de honorários profissionais 
X duração 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum  

Despesa de transporte 
X duração 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum  

Banco e encargos similares 
X duração 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum  

Classes de gastos com os benefícios dos 

empregados [título] 
    

Curto Prazo gastos com os benefícios 

dos empregados [título] 
    

Os salários e vencimentos 
X duração 

de débito 
CPC 33.9 prática comum  

Contribuições para a segurança social 
X duração 

de débito 
CPC 33.9 prática comum  

Outros benefícios a curto prazo dos 

empregados 

X duração 

de débito 
CPC 33.9 prática comum  

Total de curto prazo gastos com os 

benefícios dos empregados 

X duração 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum  

Despesas com benefícios pós-emprego, 

planos de contribuição definida 

X duração 

de débito 
CPC 33.53 Divulgação  

Despesas com benefícios pós-emprego, 

planos de benefícios definidos 

X duração 

de débito 
CPC 33.5 prática comum  

Gastos com os benefícios de 

terminação 

X duração 

de débito 
CPC 33.171 prática comum  

Outros benefícios a longo prazo dos 

empregados 

X duração 

de débito 
CPC 33.158 prática comum  

Outras despesas empregado 
X duração 

de débito 
CPC 33.5 prática comum  

    
CPC 26.102 Exemplo , CPC 26.104 

Divulgação , CPC 26.99 Divulgação 

Total de benefícios para funcionários 

despesa 

X duração 

de débito 
  

Depreciação, amortização e perdas por 

valor recuperável do ativo (reversão de 

perdas por valor recuperável do ativo) 

reconhecido nos lucros ou prejuízos 

[título] 

    

Depreciação e amortização [título]     

Despesa de depreciação 
X duração 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum  

Despesa de amortização 
X duração 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum  
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Total de depreciação e amortização 
X duração 

de débito 

CPC 26.102 Exemplo , CPC 26.104 

Divulgação , CPC 26.99 Divulgação , CPC 

45.B13 d Divulgação , CPC 22.23 e 

Divulgação , CPC 22.28 e Divulgação 

Perda por valor recuperável do ativo 

(reversão de perdas por valor 

recuperável do ativo) reconhecido nos 

lucros ou prejuízos 

X duração 

de débito 
CPC 26.99 Divulgação  

A depreciação total, amortizações e 

perdas por valor recuperável do ativo 

(reversão de perdas por valor 

recuperável do ativo) reconhecido nos 

lucros ou prejuízos 

X duração 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum  

Despesa de imposto diferente de 

despesa de imposto de renda 

X duração 

de débito 
CPC 26.85 prática comum  

Despesa de imposto de propriedade 
X duração 

de débito 
CPC 26.85 prática comum  

Outras despesas 
X duração 

de débito 

CPC 26.102 Exemplo , CPC 26.99 

Divulgação 

Despesas totais, por natureza 
X duração 

de débito 
CPC 26.99 Divulgação  

Lucro por ação [título]     

Lucro básico e diluído por ação [título]     

Lucro básico e diluído (prejuízo) por 

ação de operações continuadas 

X.XX 

duração 
CPC 26.85 prática comum  

Lucro básico e diluído (prejuízo) por 

ação de operações descontinuadas 

X.XX 

duração 
CPC 26.85 prática comum  

Total de lucros básico e diluído 

(prejuízo) por ação 

X.XX 

duração 
CPC 26.85 prática comum  

Outros resultados abrangentes Diversos 

[título] 
    

Aumento (redução) de imposto diferido 

acumulado reconhecido em outros 

resultados abrangentes devido à 

mudança na taxa de imposto 

X duração 

de débito 
CPC 26.85 prática comum  

Outros resultados abrangentes, 

atribuível aos acionistas da 

controladora 

X duração  

crédito 
CPC 26.85 prática comum  

Outros resultados abrangentes, 

atribuível a interesses não controladores 

X duração  

crédito 
CPC 26.85 prática comum  

Outros componentes individualmente 

imateriais de outros resultados 

abrangentes, líquidos de impostos 

X duração  

crédito 
CPC 26.85 prática comum  

Outros componentes individualmente 

imateriais de outros resultados 

abrangentes, antes de impostos 

X duração  

crédito 
CPC 26.85 prática comum  

Imposto de renda relativo a outros 

componentes individualmente 

imateriais de outros resultados 

abrangentes 

X duração 

de débito 
CPC 26.85 prática comum  

Compartilhar de outro rendimento 

integral de associadas e de 

empreendimentos conjuntos 

contabilizados pelo método da 
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equivalência patrimonial, líquido de 

imposto [título] 

Compartilhar de outro rendimento 

integral de associadas e de 

empreendimentos conjuntos 

contabilizados pelo método da 

equivalência patrimonial que não serão 

reclassificados para o resultado, líquida 

de impostos 

X duração  

crédito 
CPC 26.82A Divulgação  

Compartilhar de outro rendimento 

integral de associadas e de 

empreendimentos conjuntos 

contabilizados pelo método da 

equivalência patrimonial, que será 

reclassificado como lucro ou prejuízo, 

líquido de imposto 

X duração  

crédito 
CPC 26.82A Divulgação  

Quota total de outros resultados 

abrangentes de coligadas e joint 

ventures contabilizadas utilizando 

método de equivalência patrimonial, 

líquido de imposto 

X duração  

crédito 

CPC 26.91 a Divulgação , CPC 45.B16 c 

Divulgação 

Compartilhar de outro rendimento 

integral de associadas e de 

empreendimentos conjuntos 

contabilizados pelo método da 

equivalência patrimonial, antes de 

impostos [título] 

    

Compartilhar de outro rendimento 

integral de associadas e de 

empreendimentos conjuntos 

contabilizados pelo método da 

equivalência patrimonial que não serão 

reclassificados para o resultado, antes 

de impostos 

X duração  

crédito 
CPC 26.82A Divulgação  

Compartilhar de outro rendimento 

integral de associadas e de 

empreendimentos conjuntos 

contabilizados pelo método da 

equivalência patrimonial, que será 

reclassificado como lucro ou perda, 

antes de impostos 

X duração  

crédito 
CPC 26.82A Divulgação  

Quota total de outros resultados 

abrangentes de coligadas e joint 

ventures contabilizadas utilizando 

método de equivalência patrimonial, 

antes de impostos 

X duração  

crédito 
CPC 26.91 b Divulgação  

Imposto de renda relativo à 

participação de outros resultados 

abrangentes de coligadas e joint 

ventures contabilizadas utilizando 

método de equivalência patrimonial 

[título] 

    

Imposto de renda relativo à 

participação de outros resultados 

abrangentes de coligadas e joint 

ventures contabilizadas utilizando 

método de equivalência patrimonial que 

X duração 

de débito 
CPC 26.91 Divulgação  
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não serão reclassificados para os lucros 

ou prejuízos 

Imposto de renda relativo à 

participação de outros resultados 

abrangentes de coligadas e joint 

ventures contabilizadas utilizando 

método de equivalência patrimonial, 

que serão reclassificados para os lucros 

ou prejuízos 

X duração 

de débito 
CPC 26.91 Divulgação  

Imposto de renda agregada sobre partes 

de outros resultados abrangentes de 

coligadas e joint ventures 

contabilizadas utilizando método de 

equivalência patrimonial 

X duração 

de débito 
CPC 26.90 Divulgação  

Imposto de renda relativo aos 

componentes de outros resultados 

abrangentes [título] 

    

Imposto de renda relativo aos 

componentes de outros resultados 

abrangentes que não serão 

reclassificados para lucros ou prejuízos 

X duração 

de débito 
CPC 26.91 Divulgação  

Imposto de renda relativo aos 

componentes de outros resultados 

abrangentes que serão reclassificados 

para lucros ou prejuízos 

X duração 

de débito 
CPC 26.91 Divulgação  

Imposto de renda agregada sobre 

componentes de outros resultados 

abrangentes 

X duração 
CPC 32.81 ab Divulgação , CPC 26.90 

Divulgação 

  Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

  Quadro 40 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 26 

CPC 26 - IAS 1 

[26.500.000] Notas - Análise de outros resultados abrangentes por item 

Divulgação de análise de outros 

resultados abrangentes por item de 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.106A Divulgação 

Divulgação de análise de outros 

resultados abrangentes por item de 

[título] 

    

Divulgação de análise de outros 

resultados abrangentes por item de 

[tabela] 

tabela CPC 26.106A Divulgação 

Componentes do capital próprio [eixo] eixo CPC 26.106 Divulgação 

Equity [membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 26.106 Divulgação 

Patrimônio líquido atribuível aos 

acionistas da controladora [membro] 
membro CPC 26.106 Divulgação 

Capital emitido [membro] membro CPC 26.106 Divulgação 

Compartilhar prémio [membro] membro CPC 26.106 Divulgação 

Ações em tesouraria [Membro] membro CPC 26.106 Divulgação 

Outras participações [membro] membro CPC 26.106 Divulgação 
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_90%26amp%3Bdoctype%3DStandard
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_91%26amp%3Bdoctype%3DStandard
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Outras reservas [Membro] membro 
CPC 26.106 Divulgação , CPC 26.79 b 

Divulgação 

Excedente de revalorização [membro] membro 
CPC 26.108 Exemplo , CPC 27.39 

Divulgação , CPC 37.IG10 Divulgação 

Reserva de diferenças de câmbio em 

tradução [membro] 
membro 

CPC 26.108 Exemplo , CPC 02.52 b 

Divulgação 

Reserva de hedge de fluxo de caixa 

[membro] 
membro 

CPC 26.108 Exemplo , eficaz 2018/01/01 

CPC 38.6.5.11 Divulgação 

Reserva de ganhos e perdas com 

instrumentos que cobrir investimentos 

em instrumentos de capital de cobertura  

[Membro] 

membro Eficazes 2018/01/01 CPC 26.108 Exemplo 

Reserva de mudança de valor do valor 

temporal das opções [membro] 
membro 

Eficaz 2018/01/01 CPC 26.108 Exemplo , 

eficaz 2018/01/01 CPC 38.6.5.15 

Divulgação 

Reserva de mudança de valor de 

elementos avançados de contratos a 

prazo [Membro] 

membro 

Eficaz 2018/01/01 CPC 26.108 Exemplo , 

eficaz 2018/01/01 CPC 38.6.5.16 

Divulgação 

Reserva de mudança de valor de base 

se espalha em moeda estrangeira 

[membro] 

membro 

Eficaz 2018/01/01 CPC 26.108 Exemplo , 

eficaz 2018/01/01 CPC 38.6.5.16 

Divulgação 

Reserva de ganhos e perdas com ativos 

financeiros mensurados ao justo valor 

através de outros resultados 

abrangentes [membro] 

membro Eficazes 2018/01/01 CPC 26.108 Exemplo 

Reserva de ganhos e perdas da 

remensuração de ativos financeiros 

disponíveis para venda [membro] 

membro 
Data de validade 2018/01/01 CPC 26.108 

Exemplo 

Reserva de pagamentos baseados em 

ações [membro] 
membro CPC 26.108 Exemplo 

Reserva de remensuração dos planos de 

benefícios definidos [membro] 
membro CPC 26.108 Exemplo 

Valor reconhecido em outros resultados 

abrangentes e acumulados no 

patrimônio líquido relativos a ativos 

não correntes ou grupos de alienação 

mantidos para venda [membro] 

membro 
CPC 31 - Exemplo 12 Exemplo , CPC 

31.38 Divulgação 

Reserva de ganhos e perdas de 

investimentos em instrumentos de 

capital [Membro] 

membro Eficazes 2018/01/01 CPC 26.108 Exemplo 

Reserva de mudança no valor justo do 

passivo financeiro atribuível a 

alterações no risco de crédito do 

passivo [membro] 

membro Eficazes 2018/01/01 CPC 26.108 Exemplo 

Reserva para a catástrofe [membro] membro CPC 11..IG58 Divulgação 

Reserva para equalização [membro] membro CPC 11..IG58 Divulgação 

Reserva de participação discricionária 

[membro] 
membro CPC 11..IG22 f Divulgação 

Lucros acumulados [Membro] membro 
CPC 26.106 Divulgação , CPC 26.108 

Exemplo 

Interesses que não controlam [Membro] membro CPC 26.106 Divulgação 

Tipos de riscos [eixo] eixo 

2018/01/01 eficaz CPC 40.21C Divulgação 

, CPC 40.33 Divulgação , CPC 40.34 

Divulgação 
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Riscos [membro] 
membro 

[padrão] 

2018/01/01 eficaz CPC 40.21C Divulgação 

, CPC 40.33 Divulgação , CPC 40.34 

Divulgação 

Risco de crédito [membro] membro CPC 40.32 Exemplo 

Risco de liquidez [membro] membro CPC 40.32 Exemplo 

Risco de mercado [membro] membro CPC 40.32 Exemplo 

Risco de moeda [membro] membro CPC 40 - Definido termos Divulgação 

Risco de taxa de juros [membro] membro CPC 40 - Definido termos Divulgação 

Outro risco de preço [membro] membro CPC 40 - Definido termos Divulgação 

Risco de preço Equity [membro] membro CPC 40.IG32 Exemplo 

Risco de preço de commodities 

[membro] 
membro CPC 40.IG32 Exemplo 

Risco de pagamento antecipado 

[membro] 
membro CPC 40.IG32 Exemplo 

Risco de valor residual [membro] membro CPC 40.IG32 Exemplo 

Divulgação de análise de outros 

resultados abrangentes por item de 

[itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Outros resultados abrangentes, líquido 

de impostos, diferenças de câmbio em 

tradução 

X duração  

crédito 

CPC 26.7 Divulgação , CPC 26.91 a 

Divulgação 

Outros resultados abrangentes, líquido 

de impostos, ativos financeiros 

disponíveis para venda 

X duração  

crédito 

Data de validade 2018/01/01 CPC 26.7 

Divulgação , Data de validade 2018/01/01 

CPC 26.91 a Divulgação 

Outros resultados abrangentes, líquido 

de impostos, hedges de fluxo de caixa 

X duração  

crédito 

CPC 26.7 Divulgação , CPC 26.91 a 

Divulgação 

Ganhos (perdas) com hedge de fluxo de 

caixa, líquida de impostos 

X duração  

crédito 

CPC 26.91 a divulgação , Data de validade 

2018/01/01 CPC 40.23 c Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.24C b (i) A 

divulgação , efetiva 2018/01/01 CPC 

40.24E a Divulgação 

Ajustes de reclassificação de hedge de 

fluxo de caixa, líquida de impostos 

X duração 

de débito 

CPC 26.92 Divulgação , Data de validade 

2018/01/01 CPC 40.23 d Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 40.24C b (iv) 

divulgação , efetiva 2018/01/01 CPC 

40.24E a Divulgação 

Ajustes de reclassificação de hedge de 

fluxo de caixa para uma cobertura de 

fluxos de caixa futuros não são mais 

esperados para ocorrer, líquidos de 

impostos 

X duração 

de débito 

Effective 2018-01-01 CPC 40.24C b (iv) 

Disclosure, Effective 2018-01-01 CPC 

40.24E a Disclosure 

Ajustes de reclassificação de hedge de 

fluxo de caixa para o qual Hedged item 

afectado lucro ou prejuízo, líquido de 

imposto 

X duração 

de débito 

Effective 2018-01-01 CPC 40.24C b (iv) 

Disclosure, Effective 2018-01-01 CPC 

40.24E a Disclosure 

Ajustes de reclassificação de hedge de 

fluxo de caixa para o qual reserva de 

hedge de fluxo de caixa não será 

recuperada num ou mais períodos 

futuros, líquidos de impostos 

X duração 

de débito 

Effective 2018-01-01 CPC 40.24E a 

Disclosure 

Outros resultados abrangentes, líquido 

de impostos, coberturas de 

X duração  

crédito 

CPC 26.91 a Divulgação , CPC 38.102 a 

Divulgação , efetiva 2018/01/01 CPC 

38.6.5.13 a Divulgação 
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investimentos líquidos em operações no 

exterior 

Ganhos (perdas) com coberturas de 

investimentos líquidos em operações no 

exterior, líquidos de impostos 

X duração  

crédito 

CPC 26.91 a Disclosure, CPC 38.102 a 

Disclosure. Effective 2018-01-01 CPC 

40.24C b (i) Disclosure, Effective 2018-01-

01 CPC 40.24E a Disclosure, 

Effective 2018-01-01 IFRS 9.6.5.13 a 

Disclosure 

Ajustes de reclassificação em 

coberturas de investimentos líquidos 

em operações no exterior, líquidos de 

impostos 

X duração 

de débito 

CPC 26.91 a Divulgação , CPC 38.102 a 

Divulgação , 2018/01/01 CPC 40.24C b (i) 

A partir de Divulgação , eficaz 2018/01/01 

CPC 40.24E a Divulgação , efetiva 

2018/01/01 CPC 38.6.5.13 a Divulgação 

Outros resultados abrangentes, líquido 

de imposto, os ganhos (perdas) com 

instrumentos que cobrir investimentos 

em instrumentos de capital de cobertura 

X duração  

crédito 

CPC 26.92 Divulgação , CPC 38.102 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 CPC 

40.24C b (iv) divulgação , efetiva 

2018/01/01 CPC 40.24E a Divulgação , 

efetiva 2018/01/01 CPC 38.6.5.14 

Divulgação Eficaz 2018/01/01 CPC 26.7 

Divulgação , eficaz 2018/01/01 CPC 26.91 

a Divulgação 

Outros resultados abrangentes, líquido 

de impostos, mudança de valor do valor 

temporal das opções 

X duração  

crédito 

Eficaz 2018/01/01 CPC 26.7 Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 26.91 a Divulgação 

Outros resultados abrangentes, líquido 

de impostos, mudança de valor do valor 

temporal das opções que operação de 

hedge relacionado com itens cobertos 

X duração  

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.24E b 

Divulgação 

Outros resultados abrangentes, líquido 

de impostos, mudança de valor do valor 

temporal das opções que fizeram hedge 

período de tempo relacionados com 

itens cobertos 

X duração  

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.24E b 

Divulgação 

Outros resultados abrangentes, líquido 

de impostos, mudança de valor de 

elementos avançados de contratos a 

prazo 

X duração  

crédito 

Eficaz 2018/01/01 CPC 26.7 Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 26.91 a Divulgação 

Outros resultados abrangentes, líquido 

de impostos, mudança de valor de 

elementos avançados de contratos a 

termo que operação de hedge 

relacionado com itens cobertos 

X duração  

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.24E c 

Divulgação 

Outros resultados abrangentes, líquido 

de impostos, mudança de valor de 

elementos avançados de contratos a 

prazo que fizeram hedge período de 

tempo relacionados com itens cobertos 

X duração  

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.24E c 

Divulgação 

Outros resultados abrangentes, líquido 

de impostos, mudança de valor de base 

se espalha em moeda estrangeira 

X duração  

crédito 

Eficaz 2018/01/01 CPC 26.7 Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 26.91 a Divulgação 

Outros resultados abrangentes, líquido 

de impostos, alteração no valor da base 

de moeda estrangeira espalha que 

operação de hedge relacionado com 

itens cobertos 

X duração  

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.24E c 

Divulgação 

Outros resultados abrangentes, líquido 

de impostos, alteração no valor da base 

X duração  

crédito 

2018/01/01 eficaz CPC 40.24E c 

Divulgação 
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de moeda estrangeira espalha que 

fizeram hedge período de tempo 

relacionados com itens cobertos 

Outros resultados abrangentes, líquido 

de impostos, ativos financeiros 

mensurados ao justo valor através de 

outros resultados abrangentes 

X duração  

crédito 

Eficaz 2018/01/01 CPC 26.7 Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 26.91 a Divulgação 

Outros resultados abrangentes, líquido 

de imposto, os ganhos (perdas) com 

investimentos em instrumentos de 

capital 

X duração  

crédito 

Eficaz 2018/01/01 CPC 26.7 Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 26.91 a Divulgação 

Outros resultados abrangentes, líquido 

de impostos, ganhos (perdas) sobre 

reavaliação 

X duração  

crédito 

CPC 26.7 Divulgação , CPC 26.91 a 

Divulgação 

Outros resultados abrangentes, líquido 

de imposto, os ganhos (perdas) com a 

remensuração dos planos de benefícios 

definidos 

X duração  

crédito 

CPC 26.7 Divulgação , CPC 26.91 a 

Divulgação 

Outros resultados abrangentes, líquido 

de imposto, a mudança no valor justo 

do passivo financeiro atribuível a 

alterações no risco de crédito do 

passivo 

X duração  

crédito 

Eficaz 2018/01/01 CPC 26.7 Divulgação , 

eficaz 2018/01/01 CPC 26.91 a Divulgação 

Compartilhar de outro rendimento 

integral de associadas e de 

empreendimentos conjuntos 

contabilizados pelo método da 

equivalência patrimonial, líquido de 

imposto 

X duração  

crédito 

CPC 26.91 a Divulgação , CPC 45.B16 c 

Divulgação 

  Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

  Quadro 41 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 26 

CPC 26 - IAS 1 

[26.500.000] Notas - Demonstração das mutações do patrimônio líquido, divulgações adicionais 

Demonstração das Mutações do 

Patrimônio [título] 
    

Demonstração das Mutações do 

Patrimônio [itens de linha] 

itens de 

linha 
  

Dividendos reconhecida como 

distribuições aos proprietários da 

controladora, relativos aos anos 

anteriores 

X duração 

de débito 
CPC 26.106 d prática comum 

Dividendos reconhecida como 

distribuições aos proprietários da 

controladora, relativas ao ano em curso 

X duração 

de débito 
CPC 26.106 d prática comum 

Dividendos reconhecida como 

distribuições aos proprietários da 

controladora 

X duração 

de débito 
CPC 26.106 d prática comum 

Dividendos reconhecidos como 

distribuições aos acionistas não 

controladores 

X duração 

de débito 
CPC 26.106 d prática comum 

Aumento (redução) através da mudança 

no patrimônio líquido das controladas, 

a equidade 

X duração  

crédito 
CPC 26.106 d prática comum 
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Aumento (redução) através da 

aquisição de subsidiária, a equidade 

X duração  

crédito 
CPC 26.106 d prática comum 

Aumento (redução) por alienação de 

controlada, a equidade 

X duração  

crédito 
CPC 26.106 d prática comum 

Aumento (redução) por meio de 

transferência entre excedente de 

reavaliação e de lucros acumulados, a 

equidade 

X duração  

crédito 
CPC 26.106 d prática comum 

Aumento (redução) por meio de 

transferência para a reserva legal, a 

equidade 

X duração  

crédito 
CPC 26.106 d prática comum 

Aumento (redução) através da 

apropriação de lucros acumulados, a 

equidade 

X duração  

crédito 
CPC 26.106 d prática comum 

Aumento (redução) através do 

exercício de opções, a equidade 

X duração  

crédito 
CPC 26.106 d prática comum 

Aumento (redução) através do 

exercício de bônus de subscrição, a 

equidade 

X duração  

crédito 
CPC 26.106 d prática comum 

Aumento (redução) através da 

conversão de instrumentos 

conversíveis, patrimônio 

X duração  

crédito 
CPC 26.106 d prática comum 

Emissão de instrumentos convertíveis 
X duração  

crédito 
CPC 26.106 d prática comum 

Diminuição (aumento) através de 

impostos sobre operações de 

pagamento baseado em ações, o 

patrimônio 

X duração 

de débito 
CPC 26.106 d prática comum 

Aumento (redução) por meio de 

transações com proprietários, a 

equidade 

X duração  

crédito 
CPC 26.106 d prática comum 

Compra de ações em tesouraria 
X duração 

de débito 
CPC 26.106 d prática comum 

A venda ou emissão de ações em 

tesouraria 

X duração  

crédito 
CPC 26.106 d prática comum 

Cancelamento de ações em tesouraria 
X duração  

crédito 
CPC 26.106 d prática comum 

Redução do capital emitido 
X duração 

de débito 
CPC 26.106 d prática comum 

Custo de emissão das ações 

relacionadas 

X duração 

de débito 
CPC 26.106 d prática comum 

Diversos componentes de equidade 

[título] 
    

Reserva estatutária [membro] membro CPC 26.108 prática comum 

Reserva de resgate de capital [membro] membro CPC 26.108 prática comum 

Reserva de fusão [membro] membro CPC 26.108 prática comum 

Reserva da componente de capital 

próprio de instrumentos convertíveis 

[membro] 

membro CPC 26.108 prática comum 

Outros resultados abrangentes 

acumulados [membro] 
membro CPC 26.108 prática comum 

Reserva de capital [membro] membro CPC 26.108 prática comum 

Integralizado adicional no capital 

[membro] 
membro CPC 26.108 prática comum 
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Outras reservas de diversos [membro] membro CPC 26.108 prática comum 

  Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

  Quadro 42 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 26 

CPC 26 - IAS 1 

[26.600.000] Notas - Lista de notas 

Divulgação de notas e outras 

informações explicativas [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Divulgação 

Divulgação de análises e estimativas 

contabilísticas [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de despesas provisionadas 

e outros passivos [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de provisão para perdas de 

crédito [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de sócios [bloco de texto] 
bloco de 

texto 

CPC 36.16 b Divulgação , CPC 36.17 b 

Divulgação , CPC 45.B4 d Divulgação 

Divulgação da remuneração dos 

auditores [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de autorização das 

demonstrações financeiras [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de ativos financeiros 

disponíveis para venda [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de base de consolidação 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de base de preparação das 

demonstrações financeiras [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação dos ativos biológicos, 

agricultura produto no ponto de 

colheita e de governo subsídios 

relacionados com ativos biológicos 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 29 - Divulgação 

Divulgação de empréstimos [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de combinações de 

negócios [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 15 - Divulgação Divulgação 

Divulgação de saldos de caixa e 

bancos em bancos centrais [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de caixa e seus 

equivalentes [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de fluxo de caixa [bloco 

de texto] 

bloco de 

texto 

CPC 03 - Apresentação de uma declaração de 

fluxos de caixa Divulgação 

Divulgação de alterações nas políticas 

contabilísticas [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de alterações nas políticas 

contábeis, estimativas contábeis e 

erros [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 23 - Políticas Contábeis Divulgação 

Divulgação de garantia [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 
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Divulgação de reclamações e 

benefícios pagos [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de compromissos [bloco 

de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação dos compromissos e 

passivos contingentes [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de passivos contingentes 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 25.86 Divulgação 

Divulgação do custo de vendas [bloco 

de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de risco de crédito [bloco 

de texto] 

bloco de 

texto 

CPC 26.10 e prática comum , eficaz, 

2018/01/01 CPC 40 - Divulgação de Risco de 

crédito 

Divulgação de instrumentos de dívida 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação dos custos de aquisição 

diferidos decorrentes de contratos de 

seguro [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de resultado de exercícios 

futuros [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de impostos diferidos 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de depósitos de bancos 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de depósitos de clientes 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de depreciação e 

amortização de despesa [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de instrumentos 

financeiros derivados [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de operações 

descontinuadas [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de dividendos [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação dos resultados por acção 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 41 - Divulgação 

Divulgação de efeito das mudanças 

nas taxas de câmbio [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 02 - Divulgação 

Divulgação de benefícios dos 

empregados [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 33 - Âmbito Divulgação 

Divulgação de segmentos 

operacionais da entidade [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 22 - Divulgação 

Divulgação de eventos após o período 

de informação [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 24 - Divulgação 

Divulgação de despesas [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de gastos por natureza 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de ativos de exploração e 

avaliação [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 34 - Divulgação 

Divulgação de mensuração do valor 

justo [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 46 - Divulgação 
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Divulgação do valor justo de 

instrumentos financeiros [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de honorários e comissões 

de renda (despesa) [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de custo financeiro [bloco 

de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação do rendimento financeiro 

(custo) [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação do rendimento financeiro 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de ativos financeiros 

mantidos para negociação [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de instrumentos 

financeiros [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 40 - Âmbito Divulgação 

Divulgação de instrumentos 

financeiros ao justo valor através de 

resultados [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de instrumentos 

financeiros designados pelo valor 

justo por meio do resultado [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de instrumentos 

financeiros detidos para negociação 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de passivos financeiros 

detidos para negociação [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de gestão de risco 

financeiro [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de primeiro-tempo [bloco 

de texto] adoção 

bloco de 

texto 

CPC 37 - Apresentação e divulgação - 

Divulgação 

Divulgação de despesas gerais e 

administrativas [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de informações gerais 

sobre demonstrações financeiras 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.51 Divulgação 

Divulgação de interesse indo [bloco 

de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de boa vontade [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

A divulgação de subsídios do governo 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 07 - Divulgação 

Divulgação de valor recuperável do 

ativo de ativos [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 01 - Divulgação 

Divulgação de imposto de renda 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 32 - Divulgação 

Divulgação de informações sobre os 

funcionários [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

A divulgação de informações sobre o 

pessoal-chave da administração [bloco 

de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de contratos de seguro 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 11 - Divulgação 
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Divulgação de receita de prêmios de 

seguros [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de ativos intangíveis 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 04 - Divulgação 

Divulgação de ativos intangíveis e 

ágio [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de despesa de juros [bloco 

de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de juros [bloco de texto] 
bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de receitas (despesas) 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de inventários [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 16 - Divulgação 

Divulgação dos contratos de 

investimento passivos [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

A divulgação de propriedades de 

investimento [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 28 - Divulgação 

Divulgação de investimentos 

contabilizados pelo uso método de 

equivalência patrimonial [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de outros do que os 

investimentos investimentos 

contabilizados pelo uso método de 

equivalência patrimonial [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de capital emitido [bloco 

de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de joint ventures [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 

CPC 36.16 b Divulgação , CPC 36.17 b 

Divulgação , CPC 45.B4 b Divulgação 

Divulgação de pré-pagamentos de 

locação [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de locações [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 

CPC 06 - Locações nas demonstrações 

financeiras de arrendatários Divulgação , CPC 

06 - Arrendamentos nas demonstrações 

financeiras de locadores Divulgação 

Divulgação de risco de liquidez [bloco 

de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de empréstimos e 

adiantamentos a bancos [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de empréstimos e 

adiantamentos a clientes [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de risco de mercado 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de valor do activo líquido 

atribuível aos detentores de unidades 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de interesses que não 

controlam [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Operações de divulgação de ativos 

não correntes detidos para venda e 

descontinuadas [bloco de texto] 

bloco de 

texto 

CPC 31 - Apresentação e divulgação - 

Divulgação 
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Grupos divulgação dos ativos não 

circulantes ou alienação classificado 

como detido para venda [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de objectivos, políticas e 

processos para gerir o capital [bloco 

de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.134 Divulgação 

Divulgação de outros ativos [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de outros ativos 

circulantes [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de outros passivos 

correntes [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de outros passivos [bloco 

de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de outros ativos não 

correntes [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de outros passivos não 

correntes [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de outras despesas 

operacionais [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de outras receitas 

(despesas) operacionais [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de outras receitas 

operacionais [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de pré-pagamentos e 

outros ativos [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação do lucro (prejuízo) das 

atividades operacionais [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de imóveis, instalações e 

equipamentos [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 27 - Divulgação Divulgação 

Divulgação de disposições [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de reclassificação de 

instrumentos financeiros [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de receita reconhecida de 

contratos de construção [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 

Data de validade 2017/01/01 CPC 17 - 

Divulgação 

Divulgação de resseguro [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de partes relacionadas 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 05.4 - Divulgação  

Acordos de divulgação de recompra e 

recompra reversa [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de gastos com pesquisa e 

desenvolvimento [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de reservas no capital 

próprio [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.79 b Divulgação 

Divulgação de caixa e equivalentes de 

acesso restrito [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de receitas [bloco de texto] 
bloco de 

texto 

CPC 26.10 e prática comum , Data de validade 

2017/01/01 CPC 30 - Divulgação 
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Divulgação de acordos de concessão de 

serviços [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
SIC 29 - Consenso Divulgação 

Divulgação de capital, reservas e outras 

participações [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.79 Divulgação 

Divulgação de acordos de pagamento 

com base em ações [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
IFRS 2.44 Divulgação 

Divulgação de passivos subordinados 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de subsidiárias [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 

CPC 36.16 b Divulgação , CPC 36.17 b 

Divulgação , CPC 45.B4 a Divulgação 

Divulgação de políticas contábeis 

significativas [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 Divulgação 

Divulgação de impostos a receber ea 

pagar [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de comércio e outras 

contas a pagar [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de comércio e outros 

recebíveis [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação dos resultados em 

operações (despesa) [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Divulgação de ações em tesouraria 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

  Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

  Quadro 43 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 26 

CPC 26 - IAS 1 

[26.700.000] Notas - Lista de políticas contabeis 

Divulgação de políticas contábeis 

significativas [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 Divulgação 

Descrição da política contabilística para 

ativos financeiros disponíveis para 

venda [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política de contabilização 

de ativos biológicos [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contabilística para 

os custos dos empréstimos [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contabilística para 

as combinações de negócios [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política de contabilização 

de combinações de empresas e ágio 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contabilística de 

fluxos de caixa [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contabilística para 

a garantia [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contabilística para 

obras em andamento [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política de contabilização 

de custos de aquisição de clientes 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 
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Descrição da política contabilística para 

programas de fidelização [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política de contabilização 

de provisões de descomissionamento, 

restauração e reabilitação [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contabilística para 

os custos de aquisição diferidos 

decorrentes de contratos de seguro 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política de contabilização 

do imposto de renda diferido [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contabilística para 

as despesas de depreciação [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 

CPC 03 - Apresentação de uma declaração 

de fluxos de caixa - Divulgação 

Descrição da política contabilística para 

desreconhecimento de instrumentos 

financeiros [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.10 e Prática comum 

Descrição da política de contabilização 

de instrumentos financeiros derivados 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política de contabilização 

de instrumentos financeiros derivativos 

e hedge [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contabilística para 

determinação dos componentes de caixa 

e seus equivalentes [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 03.46 Divulgação 

Descrição da política contabilística de 

operações descontinuadas [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contabilística de 

dividendos [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contabilística para 

o lucro por ação [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contabilística dos 

benefícios dos empregados [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição de política contábil para 

despesas relacionados com o ambiente 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição de política contábil para 

despesas [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição de política contábil para 

despesas de exploração e avaliação 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 34.24 a Divulgação 

Descrição de política contábil para 

mensuração do valor justo [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contabilística de 

taxas e comissões e despesas [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contabilística para 

os custos de financiamento [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 
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Descrição da política contabilística de 

receitas financeiras e os custos [bloco 

de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contabilística para 

ativos financeiros [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contabilística de 

garantias financeiras [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política de contabilização 

de instrumentos financeiros [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política de contabilização 

de instrumentos financeiros ao justo 

valor através de resultados [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política de contabilização 

de passivos financeiros [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contabilística de 

conversão de moeda estrangeira [bloco 

de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contabilística para 

a moeda funcional [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contábil do ágio 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contabilística para 

os subsídios do governo [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 07.39 a Divulgação 

Descrição de política contábil para fins 

de cobertura [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política de contabilização 

de investimentos detidos até à 

maturidade [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contabilística para 

valor recuperável do ativo de ativos 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contabilística para 

valor recuperável do ativo de ativos 

financeiros [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contabilística para 

valor recuperável do ativo de ativos não 

financeiros [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política de contabilidade 

para imposto de renda [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição de política contábil para 

contratos de seguro e ativos 

relacionados, passivos, receitas e 

despesas [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 11.37 a Divulgação 

Descrição da política de contabilização 

de ativos intangíveis e ágio [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contabilística para 

outros que não o goodwill ativos 

intangíveis [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contabilística de 

renda e despesa de juros [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 
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Descrição de política contábil para 

investimentos em coligadas [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição de política contábil para 

investimentos em coligadas e joint 

ventures [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política de contabilização 

de investimentos em joint ventures 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contábil de 

propriedades para investimento [bloco 

de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contabilística para 

outros do que os investimentos 

investimentos contabilizados pelo uso 

método de equivalência patrimonial 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contabilística de 

capital emitido [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição de política contábil para 

contratos de arrendamento [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contabilística para 

empréstimos e recebíveis [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política de contabilidade 

para mensurar inventários [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 16.36 a Divulgação 

Descrição da política de contabilização 

de ativos de mineração [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contabilística de 

direitos de mineração [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política de contabilização 

de ativos não correntes ou grupos para 

alienação classificados como detidos 

para venda [Bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição das operações de política 

contabilística para ativos não correntes 

ou grupos para alienação classificados 

como detidos para venda e 

descontinuadas [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contabilística para 

compensação de instrumentos 

financeiros [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política de contabilização 

de ativos de petróleo e gás [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contabilística de 

[bloco de texto] imóveis, instalações e 

equipamentos 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política de contabilização 

de provisões [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contabilística de 

reclassificação de instrumentos 

financeiros [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 
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Descrição da política contábil de 

reconhecimento no resultado diferença 

entre o valor justo no reconhecimento 

inicial e preço de transação [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 

CPC 40.28 a Divulgação, CPC 26.117 b 

prática comum, Data de validade 

Descrição de política contábil para 

reconhecimento de receita [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
2017/01/01 CPC 30.35 a Divulgação 

Descrição da política contabilística de 

resseguro [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contabilística para 

reparos e manutenção [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição de política contábil para 

contratos de recompra e recompra 

reversa [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição de política contábil para 

despesas de investigação e 

desenvolvimento [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contabilística de 

caixa e equivalentes de acesso restrito 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contabilística para 

relatórios segmento [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição de política contábil para 

transações de pagamento baseado em 

ações [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contabilística para 

descascar custos [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política de contabilização 

de subsidiárias [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contabilística para 

outros impostos que não o imposto de 

renda [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contabilística para 

benefícios de rescisão [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição de política contábil para 

pagar comerciais e outras [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contabilística para 

o comércio e outros recebíveis [bloco 

de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contabilística de 

rendimentos e de gastos de negociação 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contabilística para 

transações com interesses que não 

controlam [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição de política contábil para 

transações com partes relacionadas 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição de política contábil para 

ações em tesouraria [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição da política contabilística de 

warrants [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b prática comum 

Descrição de outras políticas contábeis 

relevantes para a compreensão das 

bloco de 

texto 
CPC 26.117 b Divulgação 
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demonstrações financeiras [bloco de 

texto] 

  Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

  Quadro 44 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 26 

CPC 26 - IAS 1 

[26.800.000] Notas - Informações adicionais 

Divulgação de informação adicional 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 26.112 c Divulgação 

Compromissos de capital [título]     

Compromissos contratuais em capital 
X instante  

crédito  
CPC 26.112 c prática comum 

Autorizado compromissos de capital, 

mas não contratados 

X instante  

crédito  
CPC 26.112 c prática comum 

Compromissos totais de capital 
X instante  

crédito  
CPC 26.112 c prática comum 

Remuneração do auditor [título]     

Remuneração do auditor de serviços de 

auditoria 

X duração 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum 

Remuneração do auditor para os 

serviços fiscais 

X duração 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum 

Remuneração do auditor para outros 

serviços 

X duração 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum 

Remuneração do auditor total 
X duração 

de débito 
CPC 26.112 c prática comum 

Número e número médio de 

trabalhadores [título] 
    

Número de empregados 
X.XX 

instante  
CPC 26.112 c prática comum 

Número médio de funcionários 
X.XX 

duração 
CPC 26.112 c prática comum 

Diversas faixas horárias [título]     

Na demanda [membro] membro CPC 26.112 c prática comum 

Mais tardar um mês e não mais tardar 

dois meses [membro] 
membro 

CPC 26.112 c prática comum, Data de 

validade 2018/01/01 CPC 40.37 prática 

comum , eficaz 2018/01/01 CPC 40.IG20D 

Exemplo 

Mais tardar dois meses e não mais 

tardar três meses [membro] 
membro 

CPC 26.112 c prática comum, 2018/01/01 

CPC 40.37 prática comum , eficaz 

2018/01/01 CPC 40.IG20D Exemplo 

Prazo de três meses e não superior a 

quatro meses [membro] 
membro CPC 26.112 c prática comum 

Prazo de quatro meses [membro] membro CPC 26.112 c prática comum 

Prazo de seis meses [membro] membro CPC 26.112 c prática comum 

Mais de um ano e não mais de dois 

anos [membro] 
membro CPC 26.112 c prática comum 

Mais de dois anos e não mais tardar 

três anos [membro] 
membro CPC 26.112 c prática comum 

Prazo de três anos e não mais tardar 

quatro anos [membro] 
membro CPC 26.112 c prática comum 

Prazo de quatro anos e não superior a 

cinco anos [membro] 
membro CPC 26.112 c prática comum 
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Mais de dois anos e não superior a 

cinco anos [membro] 
membro CPC 26.112 c prática comum 

Mais de cinco anos e não mais de 10 

anos [membro] 
membro CPC 26.112 c prática comum 

Mais tarde, de dez anos [membro] membro CPC 26.112 c prática comum 

  Fonte: Elaborado pela autora (2015).. 

 

  Quadro 45 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 26 

CPC 26 - DIMENSÃO 

[26.900.000] Eixo - Aplicação retrospectiva e reapresentação retrospectiva 

A aplicação retrospectiva e 

reapresentação retrospectiva [eixo] 
eixo 

CPC 26.106 b Divulgação , CPC 23.28 f (i) 

Divulgação , CPC 23.29 c (i) Divulgação , 

CPC 23.49 b (i) Divulgação 

Atualmente declarou [membro] 
membro 

[padrão] 

CPC 26.106 b Divulgação , CPC 26.20 d 

prática comum , CPC 23.28 f (i) 

Divulgação , CPC 23.29 c (i) Divulgação , 

CPC 23.49 b (i) Divulgação 

Declarou anteriormente [membro] membro 

CPC 26.106 b Divulgação , CPC 23.28 f (i) 

Divulgação , CPC 23.29 c (i) Divulgação , 

CPC 23.49 b (i) Divulgação 

Aumento (redução) devido a alterações 

na política contabilística e de correcções 

de erros de períodos anteriores 

membro 

CPC 26.106 b Divulgação , CPC 23.28 f (i) 

Divulgação , CPC 23.29 c (i) Divulgação , 

CPC 23.49 b (i) Divulgação 

Aumento (redução) devido a alterações 

na política contabilística [Membro] 
membro 

CPC 23.28 f (i) Divulgação , CPC 23.29 c 

(i) Divulgação 

Aumento (redução) devido a alterações 

nas políticas contábeis exigidos pelo 

IFRS [membro] 

membro 
CPC 23.28 f (i) Divulgação , CPC 23.28 g 

Divulgação 

Aumento (redução) devido a mudanças 

voluntária na política contabilística 

[Membro] 

membro 
CPC 23.29 c (i) Divulgação , CPC 23.29 d 

Divulgação 

Aumento (redução) devido a correções 

de erros de períodos anteriores 

[membro] 

membro 
CPC 23.49 b (i) Divulgação , CPC 23.49 c 

Divulgação 

  Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

  Quadro 46 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 26 

CPC 26 - IAS 1 

[26.990.000] Eixo - Partida de exigência do IFRS 

Partida de exigência do IFRS [eixo] eixo CPC 26.20 d Divulgação  

Atualmente declarou [membro] 
membro 

[padrão] 

CPC 26.106 b Divulgação , CPC 26.20 d 

prática comum , CPC 23.28 f (i) Divulgação 

, CPC 23.29 c (i) Divulgação , CPC 23.49 b 

(i) Divulgação 

Relatado se em conformidade com a 

exigência do IFRS [membro] 
membro CPC 26.20 d prática comum  

Aumento (redução) devido à partida de 

exigência do IFRS [membro] 
membro CPC 26.20 d Divulgação  

  Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_20_d%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_20_d%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D1%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_20_d%26amp%3Bdoctype%3DStandard
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  Quadro 47 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 08 

CPC 08 - IAS 32 e 39 

[800.000] Notas - Custos de Transação e Prêmios na Emissão de Títulos e Valores Mobiliários 

Divulgação dos custos de transação e 

prêmios na emissão de títulos e 

valores mobiliários [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 8 - Divulgação 

Divulgação de identificação de cada 

processo de captação de recursos, 

agrupando-os conforme sua natureza 

bloco de 

texto 
CPC 8 a - Divulgação 

Montante dos custos de transação 

incorridos em cada processo de 

captação 

X duração  

crédito 
CPC 8 b - Divulgação 

Montante de quaisquer prêmios 

obtidos no processo de captação de 

recursos por intermédio da emissão de 

títulos de dívida ou de valores 

mobiliários 

X duração  

crédito 
CPC 8 c - Divulgação 

Taxa efetiva de juros (TIR) de cada 

operação 

X duração  

crédito 
CPC 8 d - Divulgação 

Montante dos custos de transação e 

prêmios (se for o caso) a serem 

apropriados ao resultado em cada 

período subsequente. 

X duração  

crédito 
CPC 8 e - Divulgação 

Divulgação das Debêntures  [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 8 - prática comum 

Gastos de emissão de debêntures 
X duração  

crédito 
CPC 8 - prática comum 

Debêntures no passivo de curto prazo 
X duração  

crédito 
CPC 8 - prática comum 

Debêntures no passivo de longo prazo 
X duração  

crédito 
CPC 8 - prática comum 

Divulgação das Debêntures [título]     

Divulgação das Debêntures [tabela] tabela CPC 8 - prática comum 

Emissão das Debêntures [eixo] eixo CPC 8 - prática comum 

Debênture [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 8 - prática comum 

Principal [Membro] membro  CPC 8 - prática comum 

Encargos [Membro] membro  CPC 8 - prática comum 

Variação Molíquidoária [Membro] membro  CPC 8 - prática comum 

Divulgação das Debêntures  [itens de 

linha] 

Itens de 

linha 
CPC 8 - prática comum 

Emissão 
X duração  

crédito 
CPC 8 - prática comum 

Série 
X duração  

crédito 
CPC 8 - prática comum 

Custos com emissão 
X duração  

crédito 
CPC 8 - prática comum 

Circulante 
X duração  

crédito 
CPC 8 - prática comum 

Não Circulante 
X duração  

crédito 
CPC 8 - prática comum 

  Fonte: Elaborado pela autora (2015). 
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  Quadro 48 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 12 

CPC 12 

[12.000.000] Notas - Ajuste a Valor Presente 

Divulgação de ajuste a valor presente 

[bloco de texto] 
bloco de texto CPC 12 - Divulgação 

Divulgação 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 [bloco de 

texto] 

bloco de texto CPC 12 a - Divulgação 

Divulgação das premissas utilizadas 

pela administração, taxas de juros 

decompostas 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) [bloco de 

texto] 

bloco de texto CPC 12 b - Divulgação 

Modelos utilizados para cálculo de 

riscos e inputs dos modelos 
X duração  crédito CPC 12 c - Divulgação 

 Divulgação de breve descrição do 

método de alocação dos descontos e 

do procedimento adotado para 

acomodar mudanças de premissas da 

administração [bloco de texto] 

bloco de texto CPC 12 d - Divulgação 

Propósito da mensuração a valor 

presente, se para reconhecimento 

inicial ou 

X duração  crédito CPC 12 e - Divulgação 

Nova medição e motivação da 

administração para levar a efeito tal 

procedimento 

X duração  crédito CPC 12 f - Divulgação 

Outras informações consideradas 

relevantes 
X duração  crédito CPC 12 g - Divulgação 

Contas a receber de clientes 
X duração, de 

débito 
CPC 12 - prática comum 

Clientes por prestação de serviços 
X duração, de 

débito 
CPC 12 - prática comum 

Clientes por incorporação de imóveis 
X duração, de 

débito 
CPC 12 - prática comum 

Contas a receber de coligadas 
X duração, de 

débito 
CPC 12 - prática comum 

Contas a receber de outras partes 

relacionadas 

X duração, de 

débito 
CPC 12 - prática comum 

Provisão para Créditos de Liquidação 

Duvidosa 
X duração  crédito CPC 12 - prática comum 

Ajuste a valor presente X duração  crédito CPC 12 - prática comum 

Circulante 
X duração, de 

débito 
CPC 12 - prática comum 
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Não Circulante 
X duração, de 

débito 
CPC 12 - prática comum 

  Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

  Quadro 49 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 18 

CPC 18 - IAS 28 

[18.000.000] Notas - Investimento em coligada, controlada e empreendimento controlado em 

conjunto 

Divulgação de investimento em coligada, 

controlada e empreendimento controlado 

em conjunto [bloco de texto] 

  CPC 18 Divulgação 

Divulgação dos instrumentos financeiros  

[título] 
  CPC 18 prática comum 

Divulgação dos instrumentos financeiros  

[tabela] 
tabela CPC 18 prática comum 

Movimentação dos investimentos em 

controladas, coligadas e joint ventures 

[eixo] 

eixo CPC 18 prática comum 

Demonstrações[Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 18 prática comum 

Consolidado [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 18 prática comum 

Controladora [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 18 prática comum 

Divulgação dos ativos e passivos 

financeiros [itens de linha] 

Itens de 

linha 
CPC 18 prática comum 

Saldo no início do exercício 
X instante, 

X débito  
CPC 18 prática comum 

Adições 
X instante, 

X débito  
CPC 18 prática comum 

Baixas 
X instante, 

X débito  
CPC 18 prática comum 

Ajuste de conversão 
X instante, 

X débito  
CPC 18 prática comum 

Resultado de participações societárias 
X instante, 

X débito  
CPC 18 prática comum 

Ajustes de avaliação patrimonial 
X instante, 

X débito  
CPC 18 prática comum 

Dividendos declarados 
X instante, 

X débito  
CPC 18 prática comum 

Impairment 
X instante, 

X débito  
CPC 18 prática comum 

Transferências por aquisição de controle 
X instante, 

X débito  
CPC 18 prática comum 

Transferências para mantidos para venda/ 

ativos financeiros- investimentos 

X instante, 

X débito  
CPC 18 prática comum 

Transferências de mantidos para venda 
X instante, 

X débito  
CPC 18 prática comum 

Incorporação de empresa 
X instante, 

X débito  
CPC 18 prática comum 

Outras transferências 
X instante, 

X débito  
CPC 18 prática comum 

Saldo no fim do exercício 
X instante, 

X débito  
CPC 18 prática comum 
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Divulgação dos investimentos  [título]   CPC 18 prática comum 

Divulgação dos investimentos [tabela] tabela CPC 18 prática comum 

Divulgação dos investimentos [eixo] eixo CPC 18 prática comum 

Divulgação dos investimentos [Membro] 
membro 

[padrão] 
  

% de participação [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 18 prática comum 

% de capital votante [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 18 prática comum 

Investimentos [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 18 prática comum 

 Resultado de participações societárias 

[Membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 18 prática comum 

 Dividendos recebidos [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 18 prática comum 

Divulgação dos investimentos [itens de 

linha] 

ítens de 

linha 
CPC 18 prática comum 

Companhias 
X instante, 

X débito  
CPC 18 prática comum 

Controladas diretas e indiretas 
X instante, 

X débito  
CPC 18 prática comum 

Joint Ventures 
X instante, 

X débito  
CPC 18 prática comum 

Coligadas diretas e indiretas 
X instante, 

X débito  
CPC 18 prática comum 

Total das coligadas e joint ventures 
X instante, 

X débito  
CPC 18 prática comum 

Investimento vendido 
X instante, 

X débito  
CPC 18 prática comum 

Total 
X instante, 

X débito  
CPC 18 prática comum 

Investimentos  [título]   CPC 18 prática comum 

Investimentos [tabela] tabela CPC 18 prática comum 

Investimentos [eixo] eixo CPC 18 prática comum 

Investimentos [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 18 prática comum 

Localização da sede [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 18 prática comum 

Atividade principal [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 18 prática comum 

Ativo  [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 18 prática comum 

Passivo [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 18 prática comum 

Patrimonio liquido ajustado [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 18 prática comum 

Resultado operacional ajustado 

[Membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 18 prática comum 

Resultado do exercício ajustado 

[Membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 18 prática comum 

Investimentos [itens de linha] 
ítens de 

linha 
CPC 18 prática comum 
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Empresas 
X instante, 

X débito  
CPC 18 prática comum 

Controladas diretas e indiretas 
X instante, 

X débito  
CPC 18 prática comum 

Coligadas diretas e indiretas 
X instante, 

X débito  
CPC 18 prática comum 

Participação dos acionistas não 

controladores  [título] 
  CPC 18 prática comum 

Participação dos acionistas não 

controladores [tabela] 
tabela CPC 18 prática comum 

Participação dos acionistas não 

controladores [eixo] 
eixo CPC 18 prática comum 

Participação dos acionistas não 

controladores [Membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 18 prática comum 

Patrimônio líquido [membros] 
membro 

[padrão] 
CPC 18 prática comum 

Ganho (perda) do exercício [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 18 prática comum 

Companhias  [itens de linha] 
ítens de 

linha 
CPC 18 prática comum 

Companhia 1 
X instante, 

X débito  
CPC 18 prática comum 

Companhia 2 
X instante, 

X débito  
CPC 18 prática comum 

Companhia 3 
X instante, 

X débito  
CPC 18 prática comum 

Companhia 4 
X instante, 

X débito  
CPC 18 prática comum 

Companhia 5 
X instante, 

X débito  
CPC 18 prática comum 

Companhia 6 
X instante, 

X débito  
CPC 18 prática comum 

Outros 
X instante, 

X débito  
CPC 18 prática comum 

  Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

  Quadro 50 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 19 

CPC 19 

[19.000.000] Notas - Negócios em Conjunto 

Divulgação de investimento em 

coligada, controlada e empreendimento 

controlado em conjunto [bloco de texto] 

  CPC 19 Divulgação 

Divulgação dos instrumentos 

financeiros  [título] 
  CPC 19 prática comum 

Divulgação dos instrumentos 

financeiros  [tabela] 
tabela CPC 19 prática comum 

Movimentação dos investimentos em 

controladas, coligadas e joint ventures 

[eixo] 

eixo CPC 19 prática comum 

Demonstrações[Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 19 prática comum 

Consolidado [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 19 prática comum 
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Controladora [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 19 prática comum 

Divulgação dos ativos e passivos 

financeiros [itens de linha] 

Itens de 

linha 
CPC 19 prática comum 

Saldo no início do exercício 
X instante, 

X débito  
CPC 19 prática comum 

Adições 
X instante, 

X débito  
CPC 19 prática comum 

Baixas 
X instante, 

X débito  
CPC 19 prática comum 

Ajuste de conversão 
X instante, 

X débito  
CPC 19 prática comum 

Resultado de participações societárias 
X instante, 

X débito  
CPC 19 prática comum 

Ajustes de avaliação patrimonial 
X instante, 

X débito  
CPC 19 prática comum 

Dividendos declarados 
X instante, 

X débito  
CPC 19 prática comum 

Impairment 
X instante, 

X débito  
CPC 19 prática comum 

Transferências por aquisição de controle 
X instante, 

X débito  
CPC 19 prática comum 

Transferências para mantidos para 

venda/ ativos financeiros- investimentos 

X instante, 

X débito  
CPC 19 prática comum 

Transferências de mantidos para venda 
X instante, 

X débito  
CPC 19 prática comum 

Incorporação de empresa 
X instante, 

X débito  
CPC 19 prática comum 

Outras transferências 
X instante, 

X débito  
CPC 19 prática comum 

Saldo no fim do exercício 
X instante, 

X débito  
CPC 19 prática comum 

Divulgação dos investimentos  [título]   CPC 19 prática comum 

Divulgação dos investimentos [tabela] tabela CPC 19 prática comum 

Divulgação dos investimentos [eixo] eixo CPC 19 prática comum 

Divulgação dos investimentos 

[Membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 19 prática comum 

% de participação [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 19 prática comum 

% de capital votante [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 19 prática comum 

Investimentos [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 19 prática comum 

 Resultado de participações societárias 

[Membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 19 prática comum 

 Dividendos recebidos [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 19 prática comum 

Divulgação dos investimentos [itens de 

linha] 

ítens de 

linha 
CPC 19 prática comum 

Companhias 
X instante, 

X débito  
CPC 19 prática comum 

Controladas diretas e indiretas 
X instante, 

X débito  
CPC 19 prática comum 
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Joint Ventures 
X instante, 

X débito  
CPC 19 prática comum 

Coligadas diretas e indiretas 
X instante, 

X débito  
CPC 19 prática comum 

Total das coligadas e joint ventures 
X instante, 

X débito  
CPC 19 prática comum 

Investimento vendido 
X instante, 

X débito  
CPC 19 prática comum 

Total 
X instante, 

X débito  
CPC 19 prática comum 

Investimentos  [título]   CPC 19 prática comum 

Investimentos [tabela] tabela CPC 19 prática comum 

Investimentos [eixo] eixo CPC 19 prática comum 

Investimentos [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 19 prática comum 

Localização da sede [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 19 prática comum 

Atividade principal [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 19 prática comum 

Ativo  [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 19 prática comum 

Passivo [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 19 prática comum 

Patrimonio liquido ajustado [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 19 prática comum 

Resultado operacional ajustado 

[Membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 19 prática comum 

Resultado do exercício ajustado 

[Membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 19 prática comum 

Investimentos [itens de linha] 
ítens de 

linha 
CPC 19 prática comum 

Empresas 
X instante, 

X débito  
CPC 19 prática comum 

Controladas diretas e indiretas 
X instante, 

X débito  
CPC 19 prática comum 

Coligadas diretas e indiretas 
X instante, 

X débito  
CPC 19 prática comum 

Participação dos acionistas não 

controladores  [título] 
  CPC 19 prática comum 

Participação dos acionistas não 

controladores [tabela] 
tabela CPC 19 prática comum 

Participação dos acionistas não 

controladores [eixo] 
eixo CPC 19 prática comum 

Participação dos acionistas não 

controladores [Membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 19 prática comum 

Patrimônio líquido [membros] 
membro 

[padrão] 
CPC 19 prática comum 

Ganho (perda) do exercício [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 19 prática comum 

Companhias  [itens de linha] 
ítens de 

linha 
CPC 19 prática comum 

Companhia 1 
X instante, 

X débito  
CPC 19 prática comum 



341 

 

Companhia 2 
X instante, 

X débito  
CPC 19 prática comum 

Companhia 3 
X instante, 

X débito  
CPC 19 prática comum 

Companhia 4 
X instante, 

X débito  
CPC 19 prática comum 

Companhia 5 
X instante, 

X débito  
CPC 19 prática comum 

Companhia 6 
X instante, 

X débito  
CPC 19 prática comum 

Outros 
X instante, 

X débito  
CPC 19 prática comum 

  Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

  Quadro 51 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 20 

CPC 20 - IAS 23 

[20.000.000] Notas - Custos de Empréstimos 

Divulgação dos custos de empréstimos 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 20 - Divulgação 

Total de custos de empréstimos 

capitalizados durante o período 

X duração  

crédito 
CPC 20 a - Divulgação 

Taxa de capitalização utilizada na 

determinação do montante dos custos 

de empréstimos elegíveis à 

capitalização. 

X duração  

crédito 
CPC 20 b - Divulgação 

Valor dos custos de empréstimo 

capitalizados 

X duração  

crédito 
CPC 20 - prática comum 

Taxa utilizada para determinar o 

montante dos custos de empréstimo 

passíveis de capitalização 

X duração  

crédito 
CPC 20 - prática comum 

Custos de capitalização de 

empréstimos de imobilizado em 

andamento  

X duração  

crédito 
CPC 20 - prática comum 

  Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

  Quadro 52 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 34 

CPC 34 - IFRS 6 

[34.000.000] Notas - Exploração e avaliação de recursos minerais 

Divulgação de ativos de exploração e 

avaliação [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 34 - Divulgações Divulgação 

Descrição de política contábil para 

despesas de exploração e avaliação 

[bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 34.24 a Divulgação 

Bens decorrentes de exploração e 

avaliação de recursos minerais 

X instante 

de débito 
CPC 34.24 b Divulgação 

Passivos decorrentes da exploração e 

avaliação de recursos minerais 

X instante  

crédito  
CPC 34.24 b Divulgação 

Os proveitos resultantes da exploração 

e avaliação de recursos minerais 

X duração  

crédito 
CPC 34.24 b Divulgação 

Despesas resultantes de exploração e 

avaliação de recursos minerais 

X duração 

de débito 
CPC 34.24 b Divulgação 
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Os fluxos de caixa (usado em) 

exploração e avaliação de recursos 

minerais, classificados como atividades 

operacionais 

X duração 

de débito 
CPC 34.24 b Divulgação 

Os fluxos de caixa (usado em) recursos 

minerais exploração e avaliação de, 

classificados como atividades de 

investimento 

X duração 

de débito 
CPC 34.24 b Divulgação 

  Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

  Quadro 53 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 35 

CPC 35 

[35.000.000] Eixo - Consolidado e demonstrações financeiras separadas 

Demonstrações financeiras 

consolidadas e separadas [eixo] 
eixo CPC 35.4 Divulgação  

Consolidado [membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 35.4 Divulgação  

Separado [membro] membro CPC 35.4 Divulgação  

  Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 
  Quadro 54 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 36 

CPC 36 - IAS 27 

[36.000.000] Notas - Investimento em coligada, controlada e empreendimento controlado em 

conjunto 

Divulgação de investimento em coligada, 

controlada e empreendimento controlado 

em conjunto [bloco de texto] 

  CPC 36 Divulgação 

Divulgação dos instrumentos financeiros  

[título] 
  CPC 36 prática comum 

Divulgação dos instrumentos financeiros  

[tabela] 
tabela CPC 36 prática comum 

Movimentação dos investimentos em 

controladas, coligadas e joint ventures 

[eixo] 

eixo CPC 36 prática comum 

Demonstrações[Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 36 prática comum 

Consolidado [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 36 prática comum 

Controladora [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 36 prática comum 

Divulgação dos ativos e passivos 

financeiros [itens de linha] 

Itens de 

linha 
CPC 36 prática comum 

Saldo no início do exercício 
X instante, 

X débito  
CPC 36 prática comum 

Adições 
X instante, 

X débito  
CPC 36 prática comum 

Baixas 
X instante, 

X débito  
CPC 36 prática comum 

Ajuste de conversão 
X instante, 

X débito  
CPC 36 prática comum 

Resultado de participações societárias 
X instante, 

X débito  
CPC 36 prática comum 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D27%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_4%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D27%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_4%26amp%3Bdoctype%3DStandard
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL%3Ftype%3DIAS%26amp%3Bnum%3D27%26amp%3Bdate%3D2015-03-01%26amp%3Banchor%3Dpara_4%26amp%3Bdoctype%3DStandard
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Ajustes de avaliação patrimonial 
X instante, 

X débito  
CPC 36 prática comum 

Dividendos declarados 
X instante, 

X débito  
CPC 36 prática comum 

Impairment 
X instante, 

X débito  
CPC 36 prática comum 

Transferências por aquisição de controle 
X instante, 

X débito  
CPC 36 prática comum 

Transferências para mantidos para venda/ 

ativos financeiros- investimentos 

X instante, 

X débito  
CPC 36 prática comum 

Transferências de mantidos para venda 
X instante, 

X débito  
CPC 36 prática comum 

Incorporação de empresa 
X instante, 

X débito  
CPC 36 prática comum 

Outras transferências 
X instante, 

X débito  
CPC 36 prática comum 

Saldo no fim do exercício 
X instante, 

X débito  
CPC 36 prática comum 

Divulgação dos investimentos  [título]   CPC 36 prática comum 

Divulgação dos investimentos [tabela] tabela CPC 36 prática comum 

Divulgação dos investimentos [eixo] eixo CPC 36 prática comum 

Divulgação dos investimentos [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 36 prática comum 

% de participação [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 36 prática comum 

% de capital votante [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 36 prática comum 

Investimentos [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 36 prática comum 

 Resultado de participações societárias 

[Membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 36 prática comum 

 Dividendos recebidos [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 36 prática comum 

Divulgação dos investimentos [itens de 

linha] 

ítens de 

linha 
CPC 36 prática comum 

Companhias 
X instante, 

X débito  
CPC 36 prática comum 

Controladas diretas e indiretas 
X instante, 

X débito  
CPC 36 prática comum 

Joint Ventures 
X instante, 

X débito  
CPC 36 prática comum 

Coligadas diretas e indiretas 
X instante, 

X débito  
CPC 36 prática comum 

Total das coligadas e joint ventures 
X instante, 

X débito  
CPC 36 prática comum 

Investimento vendido 
X instante, 

X débito  
CPC 36 prática comum 

Total 
X instante, 

X débito  
CPC 36 prática comum 

Investimentos  [título]   CPC 36 prática comum 

Investimentos [tabela] tabela CPC 36 prática comum 

Investimentos [eixo] eixo CPC 36 prática comum 
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Investimentos [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 36 prática comum 

Localização da sede [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 36 prática comum 

Atividade principal [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 36 prática comum 

Ativo  [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 36 prática comum 

Passivo [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 36 prática comum 

Patrimonio liquido ajustado [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 36 prática comum 

Resultado operacional ajustado [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 36 prática comum 

Resultado do exercício ajustado 

[Membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 36 prática comum 

Investimentos [itens de linha] 
ítens de 

linha 
CPC 36 prática comum 

Empresas 
X instante, 

X débito  
CPC 36 prática comum 

Controladas diretas e indiretas 
X instante, 

X débito  
CPC 36 prática comum 

Coligadas diretas e indiretas 
X instante, 

X débito  
CPC 36 prática comum 

Participação dos acionistas não 

controladores  [título] 
  CPC 36 prática comum 

Participação dos acionistas não 

controladores [tabela] 
tabela CPC 36 prática comum 

Participação dos acionistas não 

controladores [eixo] 
eixo CPC 36 prática comum 

Participação dos acionistas não 

controladores [Membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 36 prática comum 

Patrimônio líquido [membros] 
membro 

[padrão] 
CPC 36 prática comum 

Ganho (perda) do exercício [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 36 prática comum 

Companhias  [itens de linha] 
ítens de 

linha 
CPC 36 prática comum 

Companhia 1 
X instante, 

X débito  
CPC 36 prática comum 

Companhia 2 
X instante, 

X débito  
CPC 36 prática comum 

Companhia 3 
X instante, 

X débito  
CPC 36 prática comum 

Companhia 4 
X instante, 

X débito  
CPC 36 prática comum 

Companhia 5 
X instante, 

X débito  
CPC 36 prática comum 

Companhia 6 
X instante, 

X débito  
CPC 36 prática comum 

Outros 
X instante, 

X débito  
CPC 36 prática comum 

  Fonte: Elaborado pela autora (2015). 
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  Quadro 55 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 37 

CPC 37 - IFRS 1 

[37.000.000] Notas - Adoção do IFRS pela primeira vez 

Divulgação da primeira vez da adoção  

[bloco de texto]  

bloco de 

texto 

CPC 37 - Apresentação e divulgação 

Divulgação 

Descrição da natureza dos principais 

ajustes que fariam com que os resumos 

históricos ou informação comparativa 

apresentadas de acordo com o GAAP 

anterior esteja em conformidade com as 

IFRS 

texto CPC 37.22 b Divulgação 

Divulgação de informações 

comparativas preparado segundo os 

GAAPs anteriores [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 37.24 Divulgação 

Divulgação de informações 

comparativas preparado segundo os 

GAAPs anteriores [título] 

    

Divulgação de informações 

comparativas preparadas sob GAAP 

anterior [tabela] 

tabela CPC 37.24 Divulgação 

Efeito financeiro de transição dos 

GAAPs anteriores para as IFRSs [eixo] 
eixo CPC 37.24 Divulgação 

IFRSs [membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 37.24 Divulgação 

GAAP anterior [membro] membro 
CPC 37.24 Divulgação, CPC 37.29 

Divulgação, CPC 37.30 prática comum 

Efeito da transição para as IFRS 

[membro] 
membro CPC 37.24 Divulgação 

Divulgação de informações 

comparativas preparadas segundo os 

GAAPs anteriores [itens de linha] 

Itens de 

linha 
  

Equidade 
X instante, 

X crédito 

CPC 26.55 Divulgação, CPC 26.78 e 

Divulgação CPC 37.24 a Divulgação, CPC 

37.32 a (i) Divulgação, CPC 373.93 a 

Divulgação, CPC 373.93 b Divulgação, 

CPC 373.93 e Divulgação 

Resultado abrangente 
X duração, 

X crédito 

CPC 26.106 a Divulgação, CPC 26.81A c 

Divulgação, CPC 37.24 b Divulgação, CPC 

372.B10 b Exemplo, CPC 372.B12 b (ix) 

Divulgação, CPC 37.32 a (ii) Divulgação 

Lucro (prejuízo) 
X duração, 

X crédito 

CPC 26.106 d (i) Divulgação, CPC 26.81A 

a Divulgação, CPC 3.18 b Divulgação, 

CPC 37.24 b Divulgação, CPC 372 B10 b 

Exemplo, CPC 37.32 a (ii) Divulgação, 

CPC 22.23 Divulgação, CPC 22.28 b 

Divulgação 

Explicação do efeito de transição na 

posição financeira relatados 
texto CPC 37.23 Divulgação 

Explicação do efeito de transição no 

relato do desempenho financeiro 
texto CPC 37.23 Divulgação 

Explicação do efeito de transição nos 

fluxos de caixa relatados 
texto 

CPC 37.23 Divulgação, CPC 37.25 

Divulgação 

Descrição da razão pela qual entidade 

deixou de aplicar as IFRSs 
texto CPC 37.23A a Divulgação 
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Descrição da razão pela qual entidade 

está retomando a aplicação das IFRS 
texto CPC 37.23A b Divulgação 

Explicação das razões pelas quais a 

entidade optou por aplicar as IFRS 

como se nunca tivessem deixado de 

aplicar as IFRSs 

texto CPC 37.23B Divulgação 

Explicação do fato de que as 

demonstrações financeiras relativas aos 

períodos anteriores não apresentaram 

texto CPC 37.28 Divulgação 

Explicação de referência cruzada para 

divulgações das demonstrações 

financeiras intermediárias para o 

adotante pela primeira vez 

texto CPC 37.33 Divulgação 

Divulgação de ativos e passivos 

financeiros redesignados [bloco de 

texto] 

bloco de 

texto 
CPC 37.29 Divulgação 

Divulgação de ativos e passivos 

financeiros redesignados [título] 
    

Divulgação de ativos e passivos 

financeiros redesignados [tabela] 
tabela CPC 37.29 Divulgação 

Reclassificação [eixo] eixo CPC 37.29 Divulgação 

Redesignado [membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 37.29 Divulgação 

GAAP anterior [membro] membro 
CPC 37.24 Divulgação, CPC 37.29 

Divulgação, CPC 37.30 prática comum 

Quantidade redesignada [membro] membro CPC 37.29 prática comum 

Divulgação de ativos e passivos 

financeiros redesignados [itens de 

linha]  

Itens de 

linha 
  

Ativo financeiro redesignado como 

disponíveis para venda 

X instant, 

debit X 

instante de 

débito 

Data de validade 2018/01/01 CPC 37.29 

Divulgação 

Ativo financeiro redesignado como ao 

justo valor através de resultados 

X  instante, 

X débito 
CPC 37.29 Divulgação 

Passivo financeiro redesignado como 

ao justo valor através de resultados 

X instante, 

X crédito 

Data de validade 2018/01/01 CPC 37.29 

Divulgação, eficaz 2018/01/01 CPC 

37.29A Divulgação 

Descrição dos passivos financeiros 

redesignados 
texto 

Data de validade 2018/01/01 CPC 37.29 

Divulgação, eficaz 2018/01/01 CPC 

37.29A Divulgação 

Descrição dos ativos financeiros 

redesignados 
texto CPC 37.29 Divulgação 

Divulgação de valores justos de itens 

utilizados como custo atribuído [bloco 

de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 37.30 Divulgação 

Divulgação de valores justos de itens 

utilizados como custo atribuído [título] 
    

Divulgação de valores justos de itens 

utilizados como custo atribuído [tabela] 
tabela CPC 37.30 Divulgação 

Valor justo como custo atribuído [eixo] eixo CPC 37.30 Divulgação 

Valores justos agregados [membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 37.30 a Divulgação 

GAAP anterior [membro] membro 
CPC 37.24 Divulgação, CPC 37.29 

Divulgação, CPC 37.30 prática comum 
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Ajuste de valores contábeis agregados 

relatados segundo GAAP anteriores 

[membro] 

membro CPC 37.30 b Divulgação 

Divulgação de valores justos de itens 

utilizados como custo atribuído [itens 

de linha] 

Itens de 

linha 
  

Valor justo do ativo intangível utilizado 

como custo atribuído 

X  instante, 

X débito 
CPC 37.30 Divulgação 

Valor justo de ativo imobilizado 

utilizado como custo atribuído 

X  instante, 

X débito 
CPC 37.30 Divulgação 

Valor justo de propriedades de 

investimento utilizados como custo 

atribuído 

X  instante, 

X débito 
CPC 37.30 Divulgação 

Custo agregado de investimentos para 

os quais o custo considerado é o valor 

contábil do GAAP anterior 

X  instante, 

X débito 
CPC 37.31 a Divulgação 

Custo agregado dos investimentos para 

quais o custo considerado corresponde 

ao justo valor 

X  instante, 

X débito 
CPC 37.31 b Divulgação 

Ajuste de valores contábeis agregados 

dos investimentos reportados segundo 

os GAAP anteriores 

X  instante, 

X débito 
CPC 37.31 c Divulgação 

Descrição de fato e de base sobre quais 

valores contábeis foram apurados 

segundo os GAAPs anteriores alocados 

se a entidade usa isenção em CPC 

37.D8A (b) 

texto CPC 37.31A Divulgação 

Descrição de fato e de base sobre quais 

valores contábeis foram determinados 

segundo os GAAPs anteriores se a 

entidade usa isenção em CPC 37.D8B 

texto CPC 37.31B Divulgação 

Explicação de como e por que a 

entidade tinha, e deixou de ter, a moeda 

funcional para qual índice geral de 

preços confiáveis não estão 

disponívelis e não existe 

permutabilidade com moeda 

estrangeira estável 

texto CPC 37.31C Divulgação 

Declaração de qual informação 

comparativa não está em conformidade 

com o CPC 40 e CPC 38 

texto 2018/01/01 eficaz CPC 37.E2 b Divulgação 

Descrição da base usada para preparar 

as informações comparativas que não 

cumpram com as normas CPC 40 e 

CPC 38 

texto 
 2018/01/01 eficaz CPC 37.E2 b 

Divulgação 

  Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

  Quadro 56 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 38 

CPC 38 - IAS 39     

[38.000.000] Notas - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração 

Compensação [título]   CPC 38 prática comum  

Ativos de compensação [Tabela Bloco 

de Texto] 

Bloco de 

Texto 
CPC 38 prática comum  
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Ativos de compensação [tabela]  CPC 38 prática comum  

Instrumento derivado [Eixo] Eixo CPC 38 prática comum  

Contrato de derivativo [Domínio] Domínio CPC 38 prática comum  

 Taxa de Juros Contrato [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

Taxa de Juros Piso [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

Taxa de Juros Cap [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

Swap taxa de juros [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

Taxa de Juros swaption [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

Contrato de Câmbio [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

Swap [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

Câmbio Atacante [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

Câmbio Futuro [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

Eurodólar Futuro [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

Câmbio Opção [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

Cross Currency Interest Rate Contrato 

[Membro] 
Membro CPC 38 prática comum  

Treasury Lock [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

Equidade de Contrato [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

 Equidade de Swap [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

Opção Equity [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

 Commodity de Contrato [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

Opção Commodity [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

 Energia relacionadas Derivada 

[Membro] 
Membro CPC 38 prática comum  

 Contrato de Risco de crédito [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

 Instrumentos Financeiros Derivativos 

embutidos [Membro] 
Membro CPC 38 prática comum  

Contrato de Carvão [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

Outro contrato [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

Contraparte Nome [Eixo] Eixo CPC 38 prática comum  

 Contraparte Nome [Domínio] Domínio CPC 38 prática comum  

Tipo de transação [Eixo] Eixo CPC 38 prática comum  

Transação [Domínio] Domínio CPC 38 prática comum  

 Over the Counter [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

Exchange Traded [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

 Troca Cleared [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

Ativos de compensação [Itens de linha] 
Itens de 

linha 
CPC 38 prática comum  

 Compensação de ativos derivativos 

[título] 
  CPC 38 prática comum  

Ativo derivado, Valor justo, 

compensados com Colateral, Rede de 

Não Sujeito a acordo principal de 

compensação, Política Eleição [título] 

  CPC 38 prática comum  
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Ativo derivativos, Valor justo, Valor 

compensado com Colateral [título] 
  CPC 38 prática comum  

Ativos Derivativos [título]   CPC 38 prática comum  

Ativo derivativo, Valor justo, Valor não 

compensados contra Collateral [título] 
  CPC 38 prática comum  

Ativo derivativo, Valor Justo, Ativo 

Bruto 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Ativo derivativo, Valor Justo, 

Responsabilidade Bruto 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Ativo derivativo, Valor justo, Valor não 

compensados contra Colateral, Total 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Ativo derivado, Colateral, obrigação de 

devolver dinheiro, Compensado 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Ativo derivado, não sujeito a acordo 

principal de compensação 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Ativo derivado, Total 
X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Derivativos, Colateral, obrigação de 

devolver Securities 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Derivativos, Colateral, obrigação de 

devolver dinheiro 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Ativo derivativo, Valor justo, Valor 

compensado com Colateral, Total 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Ativo derivativo, não sujeito a-quadro 

de compensação Arranjo Dedução 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Ativos derivativos, sem Compensado, 

Dedução Eleição Política 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Ativo derivativo, Valor justo, 

compensados com Colateral, Rede de 

Não Sujeito a acordo principal de 

compensação, Política Eleição, Total 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Ativo derivativo, Valor justo, Bruto 

ativos, incluindo não sujeito a acordo 

principal de compensação [título] 

  CPC 38 prática comum  

Ativo derivativo, Valor Justo, Ativo 

Bruto 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Ativo derivativo, não sujeito a acordo 

principal de compensação 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Ativo derivativo, Valor justo, de ativos, 

incluindo Bruto não sujeito a acordo 

principal de compensação, Total 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Ativo derivativo, Valor justo, o 

montante bruto e obrigação de devolver 

dinheiro, Compensado [título] 

  CPC 38 prática comum  

Ativo derivativo, Valor Justo, 

Responsabilidade Bruto 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Ativo derivativo, Colateral, obrigação 

de devolver dinheiro, Compensado 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Ativo derivativo, Valor justo, o 

montante bruto e obrigação de devolver 

dinheiro, Compensado, Total 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Ativo derivativo, descontos de direitos, 

Descrição 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Ativo derivativo, Diferença de medição 

Descrição 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  
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Ativo derivativo, o valor justo das 

garantias 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Compensação de Títulos comprados 

com acordo de revenda [título] 
  CPC 38 prática comum  

Títulos comprados com acordo de 

revenda, compensados com Colateral, 

Rede de Não Sujeito a acordo principal 

de compensação, Política Eleição 

[título] 

  CPC 38 prática comum  

Títulos comprados com acordo de 

revenda, quantidade de desfasamento 

contra garantias [título] 

  CPC 38 prática comum  

Títulos comprados com acordo de 

revenda [título] 
  CPC 38 prática comum  

Títulos comprados com acordo de 

revenda, Bruto 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos comprados com acordo de 

revenda, Responsabilidade 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos comprados com acordo de 

revenda, não sujeito a acordo principal 

de compensação 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos comprados com acordo de 

revenda, Total 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos comprados com acordo de 

revenda, Colateral, obrigação de 

devolver valores mobiliários 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos comprados com acordo de 

revenda, Colateral, obrigação de 

devolver dinheiro 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos comprados com acordo de 

revenda, quantidade de desfasamento 

contra garantia, Total 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos comprados com acordo de 

revenda, não sujeito a-quadro de 

compensação Arranjo Dedução 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos comprados com acordo de 

revenda, não Compensado, Dedução 

Eleição Política 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos comprados com acordo de 

revenda, compensados com Colateral, 

Rede de Não Sujeito a acordo principal 

de compensação, Política Eleição, Total 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos comprados com acordo de 

revenda, incluindo não sujeito a acordo 

principal de compensação bruto [título] 

  CPC 38 prática comum  

Títulos comprados com acordo de 

revenda, Bruto 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos comprados com acordo de 

revenda, não sujeito a acordo principal 

de compensação 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos comprados com acordo de 

revenda, incluindo não sujeito a 

dominar acordo de compensação bruta, 

Total 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  
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Títulos comprados com acordo de 

revenda, Direitos de desconto, 

Descrição 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos comprados com acordo de 

revenda, Diferença de medição 

Descrição 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos comprados com acordo de 

revenda, o valor justo das garantias 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Compensação de Valores Mobiliários 

Emprestado [título] 
  CPC 38 prática comum  

Títulos emprestados, compensados com 

Colateral, Rede de Não Sujeito a acordo 

principal de compensação, Política 

Eleição [título] 

  CPC 38 prática comum  

Títulos emprestados, quantidade de 

desfasamento contra garantias [título] 
  CPC 38 prática comum  

Títulos emprestados [título]   CPC 38 prática comum  

Títulos emprestados, Bruto 
X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos emprestados, a responsabilidade 
X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos emprestados, não sujeito a 

acordo principal de compensação 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos emprestados, Total de 
X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos emprestados, Colateral, 

obrigação de devolver valores 

mobiliários 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos emprestados, Colateral, 

obrigação de devolver dinheiro 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos emprestados, quantidade de 

desfasamento contra garantia, Total 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos emprestados, não sujeito a-

quadro de compensação Arranjo 

Dedução 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos emprestados, não seja 

compensada, Dedução Eleição Política 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos emprestados, compensados com 

Colateral, Rede de Não Sujeito a acordo 

principal de compensação, Política 

Eleição, Total 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos emprestados, incluindo Bruto 

não sujeito a acordo principal de 

compensação [título] 

  CPC 38 prática comum  

Títulos emprestados, Bruto 
X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos emprestados, não sujeito a 

acordo principal de compensação 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos emprestados, incluindo Bruto 

não sujeito a acordo principal de 

compensação, Total 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos emprestados, Direitos de 

desconto, Inscrição 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos emprestados, Medida de 

Diferença Descrição 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  
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Títulos emprestados, o valor justo das 

garantias 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Compensação de Ativos Derivativos, 

Títulos comprados com acordo de 

revenda, títulos emprestados [título] 

  CPC 38 prática comum  

Ativo derivado, títulos adquiridos com 

compromisso de revenda, títulos 

emprestados, compensados com 

Colateral, Rede de Não Sujeito a acordo 

principal de compensação, Política 

Eleição [título] 

  CPC 38 prática comum  

Ativo derivado, títulos comprados com 

acordo de revenda, títulos emprestados, 

quantidade de desfasamento contra 

garantias [título] 

  CPC 38 prática comum  

Ativo derivado, títulos adquiridos com 

compromisso de revenda, títulos 

emprestados [título] 

  CPC 38 prática comum  

Ativo derivativo, títulos adquiridos com 

compromisso de revenda, títulos 

emprestados, Bruto 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Ativo derivativo, títulos adquiridos com 

compromisso de revenda, títulos 

emprestados, Responsabilidade 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Ativo derivativo, títulos comprados com 

acordo de revenda, títulos emprestados, 

não sujeito a acordo principal de 

compensação 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Ativo derivativo, títulos adquiridos com 

compromisso de revenda, títulos 

emprestados, Total 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Ativo derivativo, títulos comprados com 

acordo de revenda, títulos emprestados, 

Colateral, obrigação de devolver 

Securities 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Ativo derivativo, títulos comprados com 

acordo de revenda, títulos emprestados, 

Colateral, obrigação de devolver 

dinheiro 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Ativo derivativo, títulos comprados com 

acordo de revenda, títulos emprestados, 

quantidade de desfasamento contra 

garantia, Total 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Ativo derivativo, títulos comprados com 

acordo de revenda, títulos emprestados, 

não sujeito a-quadro de compensação 

Arranjo Dedução 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Ativo derivativo, títulos comprados com 

acordo de revenda, títulos emprestados, 

não seja compensada, Dedução Eleição 

Política 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Ativo derivativo, títulos adquiridos com 

compromisso de revenda, títulos 

emprestados, compensados com 

Colateral, Rede de Não Sujeito a acordo 

principal de compensação, Política 

Eleição, Total 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  
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Ativo derivativo, títulos adquiridos com 

compromisso de revenda, títulos 

emprestados, incluindo Bruto não 

sujeito a acordo principal de 

compensação [título] 

  CPC 38 prática comum  

Ativo derivativo, títulos adquiridos com 

compromisso de revenda, títulos 

emprestados, Bruto 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Ativo derivativo, títulos comprados com 

acordo de revenda, títulos emprestados, 

não sujeito a acordo principal de 

compensação 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Ativo derivativo, títulos adquiridos com 

compromisso de revenda, títulos 

emprestados, incluindo Bruto não 

sujeito a dominar acordo de 

compensação, Total 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Passivo de compensação [Tabela Bloco 

de Texto] 

Tabela 

Bloco de 

Texto 

CPC 38 prática comum  

Passivo de compensação [tabela] Tabela CPC 38 prática comum  

Instrumento derivado [Eixo] Eixo CPC 38 prática comum  

Contrato de derivativo [Domínio] Domínio CPC 38 prática comum  

Taxa de Juros Contrato [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

Taxa de Juros Piso [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

Taxa de Juros Cap [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

Swap taxa de juros [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

Taxa de Juros swaption [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

Contrato de Câmbio [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

Currency Swap [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

Câmbio Atacante [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

Câmbio Futuro [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

Eurodólar Futuro [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

Câmbio Opção [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

Cross Currency Interest Rate Contrato 

[Membro] 
Membro CPC 38 prática comum  

Treasury Lock [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

Equidade de Contrato [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

Equidade de Swap [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

Opção Equity [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

Commodity de Contrato [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

Opção Commodity [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

Energia relacionadas Derivada 

[Membro] 
Membro CPC 38 prática comum  

Contrato de Risco de crédito [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

Instrumentos Financeiros Derivativos 

embutidos [Membro] 
Membro CPC 38 prática comum  
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Carvão de Contrato [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

Outro contrato [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

Contraparte Nome [Eixo] Eixo CPC 38 prática comum  

Contraparte Nome [Domínio] Domínio CPC 38 prática comum  

Tipo de transação [Eixo] Eixo CPC 38 prática comum  

Transação [Domínio] Domínio CPC 38 prática comum  

Over the Counter [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

Exchange Traded [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

Troca Cleared [Membro] Membro CPC 38 prática comum  

Passivo de compensação [Itens de linha] 
Itens de 

linha 
CPC 38 prática comum  

Compensação de passivos de 

derivativos [título] 
  CPC 38 prática comum  

Responsabilidade derivado, Valor justo, 

compensados com Colateral, Rede de 

Não Sujeito a acordo principal de 

compensação, Política Eleição [título] 

  CPC 38 prática comum  

Responsabilidade derivado, Valor justo, 

Valor compensado com Colateral 

[título] 

  CPC 38 prática comum  

Responsabilidade Derivada [título]   CPC 38 prática comum  

Responsabilidade derivado, Valor justo, 

Valor não compensados contra 

Collateral [título] 

  CPC 38 prática comum  

Responsabilidade derivado, Valor Justo, 

Responsabilidade Bruto 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Responsabilidade derivado, Valor Justo, 

Ativo Bruto 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Responsabilidade derivado, Valor justo, 

Valor não compensados contra 

Collateral, Total 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Responsabilidade derivado, Colateral, 

direito de reclamar dinheiro, 

Compensado 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Responsabilidade derivado, não sujeito 

a acordo principal de compensação 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Responsabilidade derivado, Total 
X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Derivada, Colateral, direito de reclamar 

dinheiro 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

erivada, Colateral, direito de reclamar 

de Valores Mobiliários 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Responsabilidade derivado, Valor justo, 

Valor compensado com Colateral, Total 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Responsabilidade derivado, não sujeito 

a-quadro de compensação Arranjo 

Dedução 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Responsabilidade derivado, não 

Compensado, Dedução Eleição Política 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Responsabilidade derivado, Valor justo, 

compensados com Colateral, Rede de 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  
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Não Sujeito a acordo principal de 

compensação, Política Eleição, Total 

Responsabilidade derivado, Valor justo, 

Bruto Responsabilidade incluindo não 

Sujeito a acordo principal de 

compensação [título] 

  CPC 38 prática comum  

Responsabilidade derivado, Valor Justo, 

Responsabilidade Bruto 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Responsabilidade derivado, não sujeito 

a acordo principal de compensação 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Responsabilidade derivado, Valor Justo, 

Responsabilidade Bruto Incluindo Não 

Sujeito a acordo principal de 

compensação, Total 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Responsabilidade derivado, Valor Justo, 

Ativo Bruto e direito de reclamar 

dinheiro, Compensado [título] 

  CPC 38 prática comum  

Responsabilidade derivado, Valor Justo, 

Ativo Bruto 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Responsabilidade derivado, Colateral, 

direito de reclamar dinheiro, 

Compensado 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Responsabilidade derivado, Valor Justo, 

Ativo Bruto e direito de reclamar 

dinheiro, Compensado, Total 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Responsabilidade derivado, Direitos de 

desconto, Descrição 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Responsabilidade derivado, Diferença 

de medição Descrição 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Responsabilidade derivado, o valor 

justo das garantias 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Compensação de títulos vendidos com 

compromisso de recompra [título] 
  CPC 38 prática comum  

Títulos vendidos com compromisso de 

recompra, por contrapartida de garantia 

financeira, líquida de não sujeito a 

acordo principal de compensação, 

Política Eleição [título] 

  CPC 38 prática comum  

Títulos vendidos com compromisso de 

recompra, quantidade de desfasamento 

contra garantias [título] 

  CPC 38 prática comum  

Títulos vendidos com compromisso de 

recompra [título] 
  CPC 38 prática comum  

Títulos vendidos com compromisso de 

recompra, Bruto 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos vendidos com compromisso de 

recompra, Ativo 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos vendidos com compromisso de 

recompra, não sujeito a acordo principal 

de compensação 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos vendidos com compromisso de 

recompra, Total 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos vendidos com compromisso de 

recompra, Colateral, direito de reclamar 

de Valores Mobiliários 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  



356 

 

Títulos vendidos com compromisso de 

recompra, Colateral, direito de reclamar 

dinheiro 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos vendidos com compromisso de 

recompra, quantidade de desfasamento 

contra garantia, Total 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos vendidos com compromisso de 

recompra, não sujeito a-quadro de 

compensação Arranjo Dedução 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos vendidos com compromisso de 

recompra, não Compensado, Dedução 

Eleição Política 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos vendidos com compromisso de 

recompra, por contrapartida de garantia 

financeira, líquida de não sujeito a 

acordo principal de compensação, 

Política Eleição, Total 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos vendidos com compromisso de 

recompra, incluindo Bruto não sujeito a 

acordo principal de compensação 

[título] 

  CPC 38 prática comum  

Títulos vendidos com compromisso de 

recompra, Bruto 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos vendidos com compromisso de 

recompra, não sujeito a acordo principal 

de compensação 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos vendidos com compromisso de 

recompra, incluindo Bruto não sujeito a 

dominar acordo de compensação, Total 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos vendidos com compromisso de 

recompra, Direitos de desconto, 

Descrição 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos vendidos com compromisso de 

recompra, Diferença de medição 

Descrição 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos vendidos com compromisso de 

recompra, o valor justo das garantias 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Compensação de Valores Mobiliários 

Emprestados [título] 
  CPC 38 prática comum  

Títulos emprestados, compensados com 

Colateral, Rede de Não Sujeito a acordo 

principal de compensação, Política 

Eleição [título] 

  CPC 38 prática comum  

Títulos emprestados, quantidade de 

desfasamento contra garantias [título] 
  CPC 38 prática comum  

Títulos emprestados [título]   CPC 38 prática comum  

Títulos emprestados, Bruto 
X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos emprestados, Ativo 
X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos emprestados, não sujeito a 

acordo principal de compensação 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos emprestados, Total 
X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos emprestados, Colateral, direito 

de reclamar de Valores Mobiliários 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  
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Títulos emprestados, Colateral, direito 

de reclamar dinheiro 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos emprestados, quantidade de 

desfasamento contra garantia, Total 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos emprestados, não sujeito a-

quadro de compensação Arranjo 

Dedução 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos emprestados, não seja 

compensada, Dedução Eleição Política 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos emprestados, compensados com 

Colateral, Rede de Não Sujeito a acordo 

principal de compensação, Política 

Eleição, Total 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos emprestados, incluindo Bruto 

não sujeito a acordo principal de 

compensação [título] 

  CPC 38 prática comum  

Títulos emprestados, Bruto 
X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos emprestados, não sujeito a 

acordo principal de compensação 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos emprestados, incluindo Bruto 

não sujeito a acordo principal de 

compensação, Total 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos emprestados, Direitos de 

desconto, Descrição 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos emprestados, Diferença de 

medição Descrição 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos emprestados, o valor justo das 

garantias 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Compensação passivo derivado, títulos 

vendidos com compromisso de 

recompra, títulos emprestados [título] 

  CPC 38 prática comum  

Responsabilidade derivado, títulos 

vendidos com compromisso de 

recompra, títulos emprestados, 

compensados com Colateral, Rede de 

Não Sujeito a acordo principal de 

compensação, Política Eleição [título] 

  CPC 38 prática comum  

Responsabilidade derivado, títulos 

vendidos com compromisso de 

recompra, títulos emprestados, 

quantidade de desfasamento contra 

garantias [título] 

  CPC 38 prática comum  

Responsabilidade derivado, títulos 

vendidos com compromisso de 

recompra, títulos emprestados [título] 

  CPC 38 prática comum  

Responsabilidade derivado, títulos 

vendidos com compromisso de 

recompra, títulos emprestados, Bruto 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Responsabilidade derivado, títulos 

vendidos com compromisso de 

recompra, títulos emprestados, Ativo 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Responsabilidade derivado, títulos 

vendidos com compromisso de 

recompra, títulos emprestados, não 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  
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sujeito a acordo principal de 

compensação 

Responsabilidade derivado, títulos 

vendidos com compromisso de 

recompra, títulos emprestados, Total 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Responsabilidade derivado, títulos 

vendidos com compromisso de 

recompra, títulos emprestados, 

Colateral, direito de reclamar de 

Valores Mobiliários 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Responsabilidade derivado, títulos 

vendidos com compromisso de 

recompra, títulos emprestados, 

Colateral, direito de reclamar dinheiro 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Responsabilidade derivado, títulos 

vendidos com compromisso de 

recompra, títulos emprestados, 

quantidade de desfasamento contra 

garantia, Total 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Responsabilidade derivado, títulos 

vendidos com compromisso de 

recompra, títulos emprestados, não 

sujeito a-quadro de compensação 

Arranjo Dedução 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

 Responsabilidade derivado, títulos 

vendidos com compromisso de 

recompra, títulos emprestados, não seja 

compensada, Dedução Eleição Política 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Responsabilidade derivado, títulos 

vendidos com compromisso de 

recompra, títulos emprestados, 

compensados com Colateral, Rede de 

Não Sujeito a acordo principal de 

compensação, Política Eleição, Total 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Responsabilidade derivado, títulos 

vendidos com compromisso de 

recompra, títulos emprestados, 

incluindo Bruto não sujeito a acordo 

principal de compensação [título] 

  CPC 38 prática comum  

Responsabilidade derivado, títulos 

vendidos com compromisso de 

recompra, títulos emprestados, Bruto 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

 Responsabilidade derivativo, títulos 

vendidos com compromisso de 

recompra, títulos emprestados, não 

sujeito a acordo principal de 

compensação 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Responsabilidade derivativo, títulos 

vendidos com compromisso de 

recompra, títulos emprestados, 

incluindo Bruto não sujeito a acordo 

principal de compensação, Total 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos emprestados e títulos vendidos 

com acordo de recompra, incluindo 

Bruto não sujeito a acordo principal de 

compensação [título] 

  CPC 38 prática comum  
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Títulos vendidos com compromisso de 

recompra, incluindo Bruto não sujeito a 

acordo principal de compensação 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos emprestados, incluindo Bruto 

não sujeito a acordo principal de 

compensação 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

Títulos emprestados e títulos vendidos 

com acordo de recompra, incluindo 

Bruto não sujeito a dominar acordo de 

compensação, Total 

X instante, 

X débito 
CPC 38 prática comum  

  Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

  Quadro 57 – Itens das notas explicativas referentes a norma CPC 39 

CPC 39 - IAS 32 (DFP da Vale - NE 22) 

[39.000.000] Notas - Instrumentos Financeiros 

Divulgação de classificação dos 

instrumentos financeiros [bloco de texto] 

bloco de 

texto 
CPC 39 - Divulgação 

Divulgação dos instrumentos financeiros  

[título] 
    

Divulgação dos instrumentos financeiros  

[tabela] 
tabela CPC 39 prática comum 

Classificação dos ativos e passivos 

financeiros [eixo] 
eixo CPC 39 prática comum 

Demonstrações[Membro]     

Consolidado [Membro]     

Controladora [Membro]     

Ativos e passivos financeiros [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 39 prática comum 

Empréstimos e recebíveis [Membro] 
membro 

[padrão] 
CPC 39 prática comum 

Valor justo por meio do resultado 

[Membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 39 prática comum 

Derivativos designados como hedge 

[Membro] 

membro 

[padrão] 
CPC 39 prática comum 

Divulgação dos ativos e passivos 

financeiros [itens de linha] 

Itens de 

linha 
CPC 39 prática comum 

Ativos Financeiros [título]     

Circulantes [título]   CPC 39 prática comum 

Caixa e equivalentes de caixa 
X instante, 

X débito  
CPC 39 prática comum 

Investimentos financeiros 
X instante, 

X débito  
CPC 39 prática comum 

Instrumentos financeiros derivativos 
X instante, 

X débito  
CPC 39 prática comum 

Contas a receber 
X instante, 

X débito  
CPC 39 prática comum 

Partes relacionadas 
X instante, 

X débito  
CPC 39 prática comum 

Não Circulantes [título]   CPC 39 prática comum 

Partes relacionadas 
X instante, 

X débito  
CPC 39 prática comum 
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Empréstimos e convênios a receber 
X instante, 

X débito  
CPC 39 prática comum 

Instrumentos financeiros derivativos 
X instante, 

X débito  
CPC 39 prática comum 

Total dos Ativos 
X instante, 

X débito  
CPC 39 prática comum 

Passivos Financeiros [títulos]   CPC 39 prática comum 

Circulantes [título]   CPC 39 prática comum 

Fornecedores e empreiteiros 
X instante, 

X crédito  
CPC 39 prática comum 

Instrumentos financeiros derivativos 
X instante, 

X crédito  
CPC 39 prática comum 

Empréstimos e financiamentos 
X instante, 

X crédito  
CPC 39 prática comum 

Partes relacionadas 
X instante, 

X crédito  
CPC 39 prática comum 

Não Circulantes  [título]   CPC 39 prática comum 

Instrumentos financeiros derivativos 
X instante, 

X crédito  
CPC 39 prática comum 

Empréstimos e financiamentos 
X instante, 

X crédito  
CPC 39 prática comum 

Partes relacionadas 
X instante, 

X crédito  
CPC 39 prática comum 

Debêntures participativas 
X instante, 

X crédito  
CPC 39 prática comum 

Outros 
X instante, 

X crédito  
CPC 39 prática comum 

Total dos Passivos 
X instante, 

X crédito  
CPC 39 prática comum 

   

  Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 


