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Fluxo de caixa

A propriedade para investimentos gera 
fluxos de caixas altamente independentes 

dos outros ativos da sociedade



Questão Anterior Resolvida 

(Consulplan/Exame CFC/2019.2)
A empresa A adquiriu um terreno com a finalidade de mantê-lo em seu patrimônio
para fins de valorização de capital a longo prazo, não pretendendo vendê-lo a curto
prazo no curso ordinário dos negócios da entidade. A empresa A sabe que no longo
prazo é provável que os benefícios econômicos futuros associados a esse terreno
fluirão para a entidade e o seu custo pode ser mensurado confiavelmente. Ainda, a
empresa A não almeja utilizá-lo na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou
para finalidades administrativas. Com base nas informações apresentadas e
considerando a Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 28 (R4), este terreno deverá
ser reconhecido no patrimônio da empresa A como:
A) Imobilizado.
B) Propriedade para Investimento.
C) Investimento Temporário a Longo Prazo.
D) Ativo Não Circulante Mantido para Venda.



Questão Anterior Resolvida 

(FBC/Exame CFC/2016.2)

De acordo com a NBC TG 28 (R3) – PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO, não é
exemplo de propriedade para investimento:

a) propriedade arrendada a outra entidade sob arrendamento financeiro.

b) terreno mantido para futuro uso correntemente indeterminado.

c) terreno mantido para valorização de capital a longo prazo.

d) propriedade que esteja sendo construída ou desenvolvida para futura utilização
como propriedade para investimento.



Questão Anterior Resolvida

(FBC/Exame CFC/2013.1)

Marque a opção que apresenta o exemplo de propriedade para investimento,
segundo a NBC TG 28 - Propriedade para Investimento.

a) Propriedade ocupada pelo proprietário no aguardo de alienação.

b) Propriedade que é arrendada a outra entidade sob arrendamento financeiro.

c) Terrenos destinados à venda no decurso ordinário das atividades ou em vias de
construção ou desenvolvimento para tal venda.

d) Terrenos mantidos para valorização de capital a longo prazo, e não para venda a
curto prazo, no curso ordinário dos negócios.



Dois usos simultâneos...



ICPC 10

44. Os ativos imobilizados são itens tangíveis que:

(a) são detidos para uso na produção ou no fornecimento de mercadorias ou serviços,
para aluguel a outros, ou para fins administrativos; e
(b) é esperado que sejam usados durante mais de um período.

45. A propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edifício – ou parte de
edifício – ou ambos) mantida (pelo dono ou pelo arrendatário em arrendamento
financeiro) para obter rendas ou para valorização do capital ou para ambas, e não
para:

(a) uso na produção ou no fornecimento de bens ou serviços ou para finalidades
administrativas; ou
(b) venda no curso ordinário do negócio.



Questão Anterior Resolvida 

(Consulplan/Exame CFC /2018.2) A Sociedade Empresária Delta trabalha no segmento
de material de transporte rodoviário e é líder no segmento de venda de peças para
veículos de grande porte (caminhões, ônibus, carretas etc.). A partir de consultas aos
relatórios internos dessa sociedade, as seguintes informações foram coletadas sobre o
seu patrimônio; analise-as.
I. A Sociedade Empresária Delta é proprietária de um terreno mantido para valorização
de capital a longo prazo e não pretende vendê-lo a curto prazo no curso ordinário dos
negócios.
II. A Sociedade Empresária Delta é proprietária de um imóvel mantido para uso na
produção de peças para ambos os seus segmentos operacionais. Uma parte
insignificante desse imóvel se encontra sem uso e outra entidade tentou adquiri-la,
mas a Sociedade Empresária Delta não poderia aliená-la separadamente.
III. A Sociedade Empresária Delta é proprietária de um imóvel que se encontra
ocupado por seus empregados. Futuramente a empresa pretende ocupar o imóvel
para alocar parte de seu setor administrativo.



NBC TG 28

Considerando-se apenas as informações apresentadas e a NBC TG 28 (R4) –
Propriedade para investimento, pode(m) ser classificada(s) como propriedade(s)
para investimento(s) apenas a(s) propriedade(s) descrita(s) em

a) I.

b) II.

c) III.

d) I e III.



Reconhecimento

16. A propriedade para investimento deve ser reconhecida como ativo quando, e
apenas quando:

(a) for provável que os benefícios econômicos futuros associados à propriedade
para investimento fluirão para a entidade; e

(b) o custo da propriedade para investimento possa ser mensurado
confiavelmente.



Reconhecimento

Propriedade para 
Investimento 

Reconhecida se 

Provável que fluam  
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econômicos futuros 
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Reconhecimento Inicial

Propriedade p/ 
Investimento

• Reconhecimento 
Inicial

Custo
• Inclui os 

Custos de 
Transação



Reconhecimento Inicial 

24. Se o pagamento de uma propriedade para investimento for a prazo, o seu
custo é o equivalente ao valor à vista. A diferença entre esta quantia e os
pagamentos totais é reconhecida como despesa financeira durante o período do
crédito.

Uma propriedade para investimento é adquirida pelo montante de R$ 100.000,00,
para pagamento em 4 parcelas mensais de R$ 30.000,00, o que dá R$ 120.000,00
(R$ 5.000,00 de juros por parcela – considerando juros simples). Ignore qualquer
outro tipo de custo. Como contabilizar?



Mensuração Subsequente



Método do Valor Justo

33. Após o reconhecimento inicial, a entidade que escolhe o método do valor justo
deve mensurar todas as suas propriedades para investimento pelo valor justo,
exceto nos casos descritos no item 53.



Questão Anterior Resolvida 

(FBC/Exame CFC/2017.1)

A NBC TG 28 (R3) – PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO estabelece que o ganho
ou a perda proveniente de alteração no valor justo de propriedade para
investimento deve ser reconhecido no resultado do período em que ocorra.

A Lei n.º 12.973/2014 estabelece, no art. 14, que:

[...] a perda decorrente de avaliação de ativo ou passivo com base no valor justo
somente poderá ser computada na determinação do lucro real à medida que o
ativo for realizado, inclusive mediante depreciação, amortização, exaustão,
alienação ou baixa, ou quando o passivo for liquidado ou baixado, e desde que a
respectiva redução no valor do ativo ou aumento no valor do passivo seja
evidenciada contabilmente em subconta vinculada ao ativo ou passivo.



Questão Anterior Resolvida 

De acordo com as normas citadas, considere as seguintes informações relativas a
uma Sociedade Empresária:

• É tributada pelo Lucro Real apurado anualmente

• Possui um terreno classificado como propriedade para Investimento,

• Mensurado ao Valor Justo

• Em 2016 reconheceu no resultado do período uma redução, no valor de
R$500.000,00, decorrente da mensuração a valor justo do terreno, com reflexo em
subconta vinculada ao ativo

Considerando-se as informações apresentadas e as normas mencionadas, e que a
perda é dedutível da base de cálculo do Tributo sobre o Lucro no momento da
venda, é CORRETO afirmar que, no ano de 2016, a Sociedade Empresária
reconhece:



Questão Anterior Resolvida 

a) Um ganho no resultado, no valor de R$500.000,00, e efetua uma exclusão no
lucro líquido para efeito de apuração do Lucro Real nesse valor.

b) Um ganho no resultado, no valor de R$500.000,00, e não ajusta o lucro líquido
para efeito de apuração do Lucro Real.

c) Uma perda no resultado, no valor de R$500.000,00, e não ajusta o lucro líquido
para efeito de apuração do Lucro Real.

d) Uma perda no resultado, no valor de R$500.000,00, e efetua uma adição no
lucro líquido para efeito de apuração do Lucro Real nesse valor.



Método de Custo

56. Após o reconhecimento inicial, a entidade que escolher o método do custo
deve mensurar todas as suas propriedades para investimento de acordo com os
requisitos do Pronunciamento Técnico CPC 27 para esse método, exceto aquelas
que satisfaçam os critérios de classificação como mantidas para venda (ou que
estejam incluídas em grupo para alienação que esteja classificado como mantido
para venda) de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 31 – Ativo Não
Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada. As propriedades para
investimento que satisfaçam os critérios de classificação como mantidas para
venda (ou que estejam incluídas em um grupo para alienação que esteja
classificado como mantido para venda) devem ser mensuradas de acordo com
esse Pronunciamento.



Questão Anterior Resolvida 

(FBC/Exame CFC/2014.2) De acordo com a NBC TG 28 (R1) - Propriedade para
Investimento, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida,
assinale CORRETA.
I. No reconhecimento inicial, a propriedade para investimento deve ser mensurada
pelo seu custo, que inclui os custos de transação.
II. As propriedades para investimento avaliadas pelo método do custo e não
classificadas como mantidas para a venda estão sujeitas a cálculo e registro contábil de
Depreciação Acumulada, de acordo com os requisitos da NBC TG 27 (R1) - Ativo
Imobilizado.
III. Se a entidade tiver previamente mensurado a propriedade para investimento pelo
valor justo, ela poderá passar a mensurar tal propriedade pelo método do custo, caso
os preços do mercado se tornem menos prontamente disponíveis.
A sequência CORRETA é:
a) F, F, V. b) F, V, F. c) V, F, V. d) V, V, F.



NBC TG 28

Item c....

55. Se a entidade tiver previamente mensurado a propriedade para investimento
pelo valor justo, ela deve continuar a mensurar a propriedade pelo valor justo até
a alienação (ou até que a propriedade se torne propriedade ocupada pelo
proprietário ou a entidade comece a desenvolver a propriedade para subsequente
venda no curso ordinário do negócio), mesmo que transações de mercado
comparáveis se tornem menos frequentes ou que os preços do mercado se
tornem menos prontamente disponíveis.



(Consulplan/Exame CFC/2021.2) Analise as afirmativas a seguir:
• Em setembro de 2021, a Sociedade Alfa S.A. comprou um imóvel residencial para ser ocupado por
seus empregados durante a fase de colheita de suas lavouras. A intenção da entidade, após a colheita,
seria manter esse imóvel para ser ocupado para fins de seu escritório administrativo e almoxarifado.
Este imóvel foi comprado por R$ 320.000,00 com recursos do caixa.
• Em setembro de 2021, a Sociedade Alfa S.A. se comprometeu a alienar algumas de suas máquinas
colheitadeiras e, para tanto, estabeleceu um plano de venda para esses ativos e iniciou um programa
firme para localizar comprador(es) e concluir o plano.
As máquinas colheitadeiras constavam reconhecidas no imobilizado de Alfa ao valor contábil total de
R$ 3.000.000,00 e já estavam disponíveis para venda imediata em suas condições atuais, quando Alfa
se comprometeu a este plano de venda.
Inclusive, a alienação foi considerada altamente provável ainda em 2021, conforme expectativas de
mercado para esse tipo de ativo. O valor contábil total de R$ 3.000.000,00 das máquinas
colheitadeiras foi consideradomenor que o valor justo menos as despesas para a venda desses ativos.
• Em setembro de 2021, a Sociedade Alfa S.A. adquiriu, com recursos do caixa, uma propriedade rural
(lote de terra nua) pelo valor de R$ 800.000,00. No momento dessa aquisição, Alfa ainda não havia
determinado se utilizaria a propriedade rural como propriedade ocupada por ela, ou para venda a
curto prazo no curso ordinário do negócio.



Considerando exclusivamente as informações apresentadas, bem como as
Normas Brasileiras de Contabilidade NBC TG 16 (R2) – Estoques, NBC TG 28
(R4) – Propriedade para investimento, NBC TG 27 (R4) – Ativo imobilizado e
NBC TG 31 (R4) – Ativo não circulante mantido para venda e operação
descontinuada, quando a Sociedade Alfa S.A. comprou o imóvel residencial, se
comprometeu a alienar as máquinas colheitadeiras e, ainda, comprou a
propriedade rural, ela deveria realizar os seguintes lançamentos contábeis para
reconhecimento das operações apresentadas:





(Consulplan/Exame CFC/2021.1)

No dia 11/03/2021, a Companhia A:

• Adquiriu uma edificação (imóvel pago à vista, em dinheiro) para instalação de salas a serem
utilizadas em seu novo escritório administrativo. O valor pago por esta aquisição foi R$
4.000.000,00 e a companhia ainda não havia estimado quando faria a mudança de suas
instalações administrativas para este novo escritório.

• Adquiriu um terreno (pago à vista, em dinheiro) por R$ 600.000,00, mas a administração da
companhia ainda não havia determinado o uso futuro deste terreno – por exemplo, se usaria
o terreno como propriedade ocupada pelo proprietário ou para a venda.

• Colocou à venda veículos antigos que eram utilizados em suas atividades operacionais de
atendimento a clientes. Estes veículos estavam disponíveis para a venda imediata em suas
condições atuais e a companhia considerava altamente provável a venda ainda no ano 2021,
pois havia iniciado um programa firme para localizar comprador e concluir o plano de venda.
Estes veículos estavam registrados ao valor contábil de R$ 100.000,00; valor este menor que o
valor justo menos as despesas de venda.



(Consulplan/Exame CFC/2021.1)

Considerando somente as informações apresentadas, assinale a opção que indica, conforme a
NBC TG 28 (R4) Propriedade para investimento, NBC TG 27 (R4) Ativo imobilizado e NBC TG 31
(R4) Ativo não circulante mantido para venda e operação descontinuada, os lançamentos
contábeis no momento do reconhecimento inicial das informações apresentadas.
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NBC TG 31

Decisão de alienar ou descontinuar ativo não 
circulantes

Antes Não gerava contabilização

Hoje Devemos reclassificar como ANC MV



Diferenciando...



Classificação do ANC MV

O ativo não circulante mantido para 
venda é classificado separadamente no 

ativo circulante.



Principais pontos

1) Os ativos não circulantes mantidos para venda 
devem ser mensurados pelo menor entre o valor 

contábil e o valor justo menos as despesas de 
vendas.



Principais pontos

2) Não devem ser 
depreciados ou amortizados.



Principais pontos

3) Devem ser apresentados 
separadamente no balanço 

patrimonial, no ativo circulante.



Principais pontos

4) Os resultados das operações 
descontinuadas devem ser 

apresentados separadamente na DRE.



Resumindo...



NBC TG 31

6. A entidade deve classificar um ativo não circulante como mantido para venda se
o seu valor contábil vai ser recuperado, principalmente, por meio de transação de
venda em vez do uso contínuo.

7. Para que esse seja o caso, o ativo ou o grupo de ativos mantido para venda
deve estar disponível para venda imediata em suas condições atuais, sujeito
apenas aos termos que sejam habituais e costumeiros para venda de tais ativos
mantidos para venda. Com isso, a sua venda deve ser altamente provável.



NBC TG 31

ANC MV

Disponível para 
Venda Imediata

Venda Altamente 
Provável



NBC TG 31

8. Para que a venda seja altamente provável, o nível hierárquico de gestão
apropriado deve estar comprometido com o plano de venda do ativo, e deve ter
sido iniciado um programa firme para localizar um comprador e concluir o plano.
Além disso, o ativo mantido para venda deve ser efetivamente colocado à venda
por preço que seja razoável em relação ao seu valor justo corrente. Ainda, deve-
se esperar que a venda se qualifique como concluída em até um ano a partir da
data da classificação, com exceção do que é permitido pelo item 9, e as ações
necessárias para concluir o plano devem indicar que é improvável que possa haver
alterações significativas no plano ou que o plano possa ser abandonado.



Palavras chaves...

- A entidade irá vender este ativo.

- Ele deve estar disponível para venda imediata.

- A venda deve ser altamente provável.

- A direção da empresa tem de estar comprometida com a venda.

- A venda será feita no prazo de 1 ano.



Resultado de Operações Descontinuadas

32. Uma operação descontinuada é um componente da entidade que foi baixado
ou está classificado como mantido para venda e

(a) representa uma importante linha separada de negócios ou área geográfica de
operações;

(b) é parte integrante de um único plano coordenado para venda de uma
importante linha separada de negócios ou área geográfica de operações; ou

(c) é uma controlada adquirida exclusivamente com o objetivo da revenda.



Diferenças Contábeis

Os resultados do período de uma operação descontinuada são apresentados
numa única linha na demonstração do resultado, separadamente das receitas de
despesas operacionais continuadas



DRE Segundo o CPC 26
DRE SEGUNDO O CPC 26
Receitas
(-) CMV
Lucro bruto
(-) Despesas
--- Vendas
--- Gerais e administrativas
--- Outras despesas e receitas operacionais
--- Resultado equivalência Patrimonial
Resultado antes Receitas e Despesas financeiras
Despesas e Receitas financeiras
Resultado antes tributos sobre o lucro
(-) Despesas tributos sobre o lucro
(=) Resultado das operações continuadas

+/- Resultado líquido das operações descontinuadas
Resultado líquido do período



(Consulplan/Exame CFC/2021.2) Certa indústria detém um maquinário adquirido à vista e
especializado na confecção de lingotes de alumínio utilizados no processo produtivo das unidades de
estoque. No dia 26/04/2021, após estudos de viabilidade, a administração da indústria optou por
comprar os lingotes de um fornecedor, colocando este maquinário especializado à venda. Este
imobilizado estava, assim, reconhecido no Balanço Patrimonial:

•Máquina: R$ 220.000,00; e,
• Depreciação acumulada: R$ 30.000,00.

Sabe-se que a estimativa de valor de venda desta máquina é de R$ 180.000,00. As despesas estimadas
para se vender a máquina, incluindo vistoria e manutenção para facilitar a negociação, são de R$
4.000,00. Considerando exclusivamente tais informações e a NBC TG 31 (R3) – Ativo não circulante
mantido para venda e operação descontinuada, informe a conta e o valor que tal ativo deve ser
reconhecido em 26/04/2021.

A) Ativo mantido para venda (AC) R$ 176.000,00
B) Ativo mantido para a venda (Añc) R$ 186.000,00
C) Máquina mantida para venda (AC) R$ 180.000,00
D) Máquina mantida para venda (AñC) R$ 190.000,00



Questão Anterior Resolvida

(Consulplan/Exame CFC/2018.2) Uma entidade do setor de educação está passando por um
momento de reestruturação em suas atividades operacionais. A entidade está comprometida com o
plano de vender suas atuais instalações (prédio sede, móveis e equipamentos) para subsidiar
financeiramente a aquisição de novas instalações em outro bairro da cidade. A entidade já iniciou
ações para localizar comprador, mas continua utilizando as atuais instalações até que as novas sejam
adquiridas. Em sua última reunião, a diretoria da entidade resolveu não transferir as atuais
instalações a um eventual comprador até que a compra das novas instalações seja efetuada. Apesar
de ignorar termos habituais e costumeiros para a venda de ativos desse tipo, a entidade está
disposta a manter um compromisso firme de compra – com algum eventual comprador,
comprometendo-se a transferir as atuais instalações assim que as novas estiverem prontas para uso
pela entidade. Considerando-se apenas as informações apresentadas e a NBC TG 31 (R4) – Ativo não
circulante mantido para venda e operação descontinuada, assinale a alternativa correta.

A) As atuais instalações estão disponíveis para venda imediata.

B) As atuais instalações não podem ser classificadas como Ativo Não Circulante Mantido para Venda.

C) A entidade já iniciou ações para localizar comprador; portanto, poderá classificar as atuais
instalações como Ativo Não Circulante Mantido para Venda.

D) As atuais instalações podem ser classificadas como Ativo Não Circulante Mantido para Venda, pois
há um compromisso firme de compra para a transferência futura dessas instalações.



Questão Anterior Resolvida 

(Consulplan/Exame CFC/2018.2) Certa empresa, que produz e vende mochilas, possui
duas fábricas no Rio de Janeiro. Para cortar custos, colocou uma das fábricas à venda,
empenhando-se para encontrar um comprador. Além disso, o preço pedido pela venda
da fábrica é razoável em relação ao seu valor justo corrente. A empresa possui algumas
encomendas e pretende transferir a fábrica a um comprador assim que sejam
cumpridos todos os pedidos de clientes não concluídos. De acordo com o exposto,
assinale, a seguir, a correta classificação contábil desta fábrica no balanço patrimonial
da empresa de acordo com as normas contábeis brasileiras.

A) Ativo circulante.

B) Ativo imobilizado.

C) Ativo realizável a longo prazo.

D) Ativo não circulante mantido para a venda.



Questão Anterior Resolvida

(FBC/Exame CFC/2016.2)

Uma Sociedade Empresária que desenvolve atividades rurais apresentou a
seguinte posição em 31.12.2015:

Ativo Não Circulante – Imobilizado Colheitadeiras R$ 2.600.000,00

Depreciação Acumulada R$ 1.440.000,00

Informações:

As colheitadeiras foram adquiridas e estavam disponível para uso na mesma data;
o valor residual do grupo de colheitadeiras é de R$ 200.000,00 e a vida útil
prevista é de 10 anos.

A partir de 1º.1.2016, essas colheitadeiras passaram a ser classificadas no grupo
Ativo Não Circulante Mantido para Venda, pois foram desativadas em função da
aquisição de outras colheitadeiras mais modernas.



Questão Anterior Resolvida 

Em 1º.1.2016, o valor justo menos as despesas de venda das antigas
colheitadeiras foi estimado em R$ 1.500.000,00.

Em 31.3.2016, as colheitadeiras antigas foram vendidas por R$ 1.300.000,00 à
vista.

Considerando-se as informações apresentadas e a NBC TG 31 (R3) – ATIVO NÃO
CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA E OPERAÇÃO DESCONTINUADA, na venda
das colheitadeiras a Sociedade Empresária apresentou:

a) perda de R$ 60.000,00.

b) ganho de R$ 140.000,00.

c) ganho de R$ 200.000,00.

d) perda de R$ 200.000,00.



(Consulplan/Exame CFC/2021.2) Analise as afirmativas a seguir:
• Em setembro de 2021, a Sociedade Alfa S.A. comprou um imóvel residencial para ser ocupado por
seus empregados durante a fase de colheita de suas lavouras. A intenção da entidade, após a colheita,
seria manter esse imóvel para ser ocupado para fins de seu escritório administrativo e almoxarifado.
Este imóvel foi comprado por R$ 320.000,00 com recursos do caixa.
• Em setembro de 2021, a Sociedade Alfa S.A. se comprometeu a alienar algumas de suas máquinas
colheitadeiras e, para tanto, estabeleceu um plano de venda para esses ativos e iniciou um programa
firme para localizar comprador(es) e concluir o plano.
As máquinas colheitadeiras constavam reconhecidas no imobilizado de Alfa ao valor contábil total de
R$ 3.000.000,00 e já estavam disponíveis para venda imediata em suas condições atuais, quando Alfa
se comprometeu a este plano de venda.
Inclusive, a alienação foi considerada altamente provável ainda em 2021, conforme expectativas de
mercado para esse tipo de ativo. O valor contábil total de R$ 3.000.000,00 das máquinas
colheitadeiras foi consideradomenor que o valor justo menos as despesas para a venda desses ativos.
• Em setembro de 2021, a Sociedade Alfa S.A. adquiriu, com recursos do caixa, uma propriedade rural
(lote de terra nua) pelo valor de R$ 800.000,00. No momento dessa aquisição, Alfa ainda não havia
determinado se utilizaria a propriedade rural como propriedade ocupada por ela, ou para venda a
curto prazo no curso ordinário do negócio.



Considerando exclusivamente as informações apresentadas, bem como as
Normas Brasileiras de Contabilidade NBC TG 16 (R2) – Estoques, NBC TG 28
(R4) – Propriedade para investimento, NBC TG 27 (R4) – Ativo imobilizado e
NBC TG 31 (R4) – Ativo não circulante mantido para venda e operação
descontinuada, quando a Sociedade Alfa S.A. comprou o imóvel residencial, se
comprometeu a alienar as máquinas colheitadeiras e, ainda, comprou a
propriedade rural, ela deveria realizar os seguintes lançamentos contábeis para
reconhecimento das operações apresentadas:





(Consulplan/Exame CFC/2021.1)

No dia 11/03/2021, a Companhia A:

• Adquiriu uma edificação (imóvel pago à vista, em dinheiro) para instalação de salas a serem
utilizadas em seu novo escritório administrativo. O valor pago por esta aquisição foi R$
4.000.000,00 e a companhia ainda não havia estimado quando faria a mudança de suas
instalações administrativas para este novo escritório.

• Adquiriu um terreno (pago à vista, em dinheiro) por R$ 600.000,00, mas a administração da
companhia ainda não havia determinado o uso futuro deste terreno – por exemplo, se usaria
o terreno como propriedade ocupada pelo proprietário ou para a venda.

• Colocou à venda veículos antigos que eram utilizados em suas atividades operacionais de
atendimento a clientes. Estes veículos estavam disponíveis para a venda imediata em suas
condições atuais e a companhia considerava altamente provável a venda ainda no ano 2021,
pois havia iniciado um programa firme para localizar comprador e concluir o plano de venda.
Estes veículos estavam registrados ao valor contábil de R$ 100.000,00; valor este menor que o
valor justo menos as despesas de venda.



(Consulplan/Exame CFC/2021.1)

Considerando somente as informações apresentadas, assinale a opção que indica, conforme a
NBC TG 28 (R4) Propriedade para investimento, NBC TG 27 (R4) Ativo imobilizado e NBC TG 31
(R4) Ativo não circulante mantido para venda e operação descontinuada, os lançamentos
contábeis no momento do reconhecimento inicial das informações apresentadas.



CPC 29
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AT. BIOLÓGICO
NBC TG 29



Lei 6.404

Art. 183, § 4° Os estoques de mercadorias fungíveis destinadas à venda poderão
ser avaliados pelo valor de mercado, quando esse for o costume mercantil aceito
pela técnica contábil.



Ciclo operacional

Exercício Social

Empresas  rurais
Logo  após  a 

colheita

Demais  
empresas

Normalmente  no 
final  do  ano

(31 de dezembro)



NBC TG 29 

Este Pronunciamento deve ser aplicado para contabilizar os seguintes itens
relacionados com as atividades agrícolas:

(a) ativos biológicos, exceto plantas portadoras;

(b) produção agrícola no ponto de colheita;

(c) subvenções governamentais relacionadas a um ativo biológico mensurado ao
seu valor justo, exceto plantas portadoras.



NBC TG 29 

3. Este Pronunciamento deve ser aplicado para a produção agrícola, assim
considerada aquela obtida no momento e no ponto de colheita dos produtos
advindos dos ativos biológicos da entidade. Após esse momento, o CPC 16 –
Estoques, ou outro Pronunciamento Técnico mais adequado, deve ser aplicado.
Portanto, este Pronunciamento não trata do processamento dos produtos
agrícolas após a colheita, como, por exemplo, o processamento de uvas para a
transformação em vinho por vinícola, mesmo que ela tenha cultivado e colhido a
uva. Tais itens são excluídos deste Pronunciamento, mesmo que seu
processamento, após a colheita, possa ser extensão lógica e natural da atividade
agrícola, e os eventos possam ter similaridades.



Ativo biológico



Definições
5. Os seguintes termos são usados neste Pronunciamento com significados específicos:

Atividade agrícola é o gerenciamento da transformação biológica e da colheita de ativos
biológicos para venda ou para conversão em produtos agrícolas ou em ativos biológicos
adicionais, pela entidade.

Planta portadora é uma planta viva que:

(a) é utilizada na produção ou no fornecimento de produtos agrícolas;
(b) é cultivada para produzir frutos por mais de um período; e
(c) tem uma probabilidade remota de ser vendida como produto agrícola, exceto para eventual
venda como sucata.

Produção agrícola é o produto colhido de ativo biológico da entidade.



Definições

Ativo biológico é um animal e/ou uma planta, vivos.

Transformação biológica compreende o processo de crescimento, degeneração,
produção e procriação que causam mudanças qualitativa e quantitativa no ativo
biológico.

Despesa de venda são despesas incrementais diretamente atribuíveis à venda de ativo,
exceto despesas financeiras e tributos sobre o lucro.

Grupo de ativos biológicos é um conjunto de animais ou plantas vivos semelhantes.

Colheita é a extração do produto de ativo biológico ou a cessação da vida desse ativo
biológico.



Questão Anterior Resolvida

(Consulplan/Exame CFC/2018.2)

Em relação à NBC TG 29 que trata de Ativos Biológicos e Produtos Agrícolas,
analise as afirmativas.

I. _____________________________ é um animal e/ou uma planta vivos.

II. _____________________________ compreende o processo de crescimento,
degeneração, produção e procriação que causa mudanças qualitativa e
quantitativa no ativo biológico.

III. _____________________________ é o produto colhido de ativo biológico da
entidade.

IV. ___________________ é a extração do produto de ativo biológico ou a
cessação da vida desse ativo biológico.



Questão Anterior Resolvida

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as afirmativas
anteriores.

a) Ativo biológico / Atividade agrícola / Colheita / Produção agrícola

b) Ativo biológico / Transformação biológica / Produção agrícola / Colheita

c) Ativo biológico / Transformação biológica / Colheita / Produção agrícola

d) Produção agrícola / Atividade agrícola / Colheita / Transformação biológica



Plantas portadoras

5A. Não são plantas portadoras:

(a) plantas cultivadas para serem colhidas como produto agrícola (por exemplo,
árvores cultivadas para o uso como madeira);

(b) plantas cultivadas para a produção de produtos agrícolas, quando há a
possibilidade maior do que remota de que a entidade também vai colher e vender
a planta como produto agrícola, exceto as vendas de sucata como incidentais (por
exemplo, árvores que são cultivadas por seus frutos e sua madeira); e

(c) culturas anuais (por exemplo, milho e trigo).



Esquematizando

Planta cultivada

Pelo Frutos
Vendida Como Sucata 

(Lenha)
Planta Portadora

Pelos Frutos e Madeira
Possibilidade Maior 

Que Remota de Venda 
da Planta

Não é Planta Portadora



Questão Anterior Comentada

(Consulplan/Exame CFC/2018.2)

Uma Sociedade Empresária tem como atividade principal a produção e a
comercialização de milho. Essa sociedade também desenvolve, em menor escala,
atividade de comercialização de fubá, canjica, amido e flocos, todos resultantes do
processamento do milho colhido. Sabe-se que, ao encerrar o último exercício
social, faziam parte dos Ativos dessa sociedade e estavam registrados em seu
Balanço Patrimonial:

• Uma lavoura de milho no ponto de colheita;

• 120 toneladas de milho (em grãos) colhidas na última safra e armazenadas em
silos da Sociedade Empresária;

• Produtos, resultantes do processamento do milho colhido, armazenados no
galpão da Sociedade Empresária.



Questão Anterior Resolvida

Considerando-se apenas as informações apresentadas e a NBC TG 29 (R2) – Ativo
biológico e produto agrícola, assinale a alternativa correta sobre esses Ativos da
Sociedade Empresária.

a) A lavoura de milho é uma Planta Portadora.

b) A lavoura de milho é um Imobilizado em Andamento.

c) Os produtos resultantes do processamento do milho colhido são classificados
como Estoques.

d) O milho em grãos e os produtos resultantes do processamento do milho
colhido são classificados como Ativos Biológicos.



Cultura anual x Cultura temporária

Cultura temporária são aquelas que estão sujeitas ao replantio, ou seja, na
colheita são arrancadas do solo. Possuem vida útil inferior a um ano, depois
precisam ser plantadas novamente. Exemplo: milho, feijão, arroz, soja.

Cultura permanente são aquelas que duram (e produzem) durante vários anos.
Por exemplo, um pé de café pode produzir durante cerca de 20 anos. Da mesma
forma, as plantações de laranja também produzem por vários anos, sem precisar
de replantio.



Cultura anual x Cultura temporária

Cultura

Temporária
Ativo 

circulante 
(estoque)

Permanente
Imobilizado 

(depreciação)



Questão Anterior Resolvida

(Consulplan/Exame CFC/2019.1)

No que se refere à NBC TG 29 (R2) – Ativo biológico e produto agrícola, item 43, “a
entidade é encorajada a fornecer uma descrição da quantidade de cada grupo de
ativos biológicos, distinguindo entre consumíveis e de produção ou entre maduros
e imaturos, conforme apropriado”. Com base nessa informação e considerando a
NBC TG 29 (R2) – Ativo biológico e produto agrícola, são exemplos de ativos
biológicos consumíveis, EXCETO:

a) Plantações de milho e trigo.

b) Árvores para a produção de madeira.

c) Rebanhos de animais mantidos para a produção de carne.

d) Plantas portadoras mantidas para produzirem frutos por mais de um período.



Reconhecimento e Mensuração

10. A entidade deve reconhecer um ativo biológico ou produto agrícola quando, e
somente quando:

(a) controla o ativo como resultado de eventos passados;

(b) for provável que benefícios econômicos futuros associados com o ativo fluirão
para a entidade; e

(c) o valor justo ou o custo do ativo puder ser mensurado confiavelmente.



Esquematizando...
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Biológico
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Mensuração

12. O ativo biológico deve ser mensurado ao valor justo menos a despesa de
venda no momento do reconhecimento inicial e no final de cada período de
competência, exceto para os casos descritos no item 30, em que o valor justo não
pode ser mensurado de forma confiável.

13. O produto agrícola colhido de ativos biológicos da entidade deve ser
mensurado ao valor justo, menos a despesa de venda, no momento da colheita.
O valor assim atribuído representa o custo, no momento da aplicação do
Pronunciamento Técnico CPC 16 – Estoques, ou outro Pronunciamento aplicável.



Incapacidade

30. Há uma premissa de que o valor justo dos ativos biológicos pode ser
mensurado de forma confiável. Contudo, tal premissa pode ser rejeitada no caso
de ativo biológico cujo valor deveria ser cotado pelo mercado, porém, este não o
tem disponível e as alternativas para mensurá-los não são, claramente, confiáveis.
Em tais situações, o ativo biológico deve ser mensurado ao custo, menos
qualquer depreciação e perda por irrecuperabilidade acumuladas. Quando o
valor justo de tal ativo biológico se tornar mensurável de forma confiável, a
entidade deve mensurá-lo ao seu valor justo menos as despesas de venda. (...)



Portanto...

Os ativos biológicos devem ser avaliados ao valor justo.

Mas, se o valor justo não for mensurável de forma 
confiável, deve ser usado o valor de custo menos 

qualquer depreciação e perdas por irrecuperabilidade.



Variação do valor justo

Variação 
do Valor 

Justo

Resultado 
do 

Exercício



Questão Anterior Resolvida 

26. O ganho ou a perda proveniente da
mudança no valor justo menos a despesa de
venda de ativo biológico reconhecido no
momento inicial até o final de cada período
deve ser incluído no resultado do exercício
em que tiver origem.



(Consulplan/Exame CFC/2020.1)
Determinada Sociedade Empresária produtora de celulose possui plantação própria de
eucaliptos de onde são extraídos a matéria-prima para o processo produtivo.
Em 09/2017 recebeu uma encomenda e, para atendê-la, além das 400 toneladas que
tem disponível para produção da celulose, precisou comprar de terceiros outras 200
toneladas de matéria-prima in natura, a fim de atender à encomenda.
No mês, momento da colheita da sua produção e na compra de madeira de terceiros, o
valor justo da plantação apurado era de 85,00/tonelada e o valor de aquisição de
terceiros foi de 75,00/tonelada. Considerando a existência de mercado organizado e que
a sociedade irá aplicar, para fins de avaliação e mensuração, o disposto na NBC TG 29 (R2)
– Ativos Biológicos, o valor total do custo da matéria-prima a ser utilizado na produção
será de:
a) 45.000,00
b) 48.000,00
c) 49.000,00
d) 51.000,00


