
Boletim 04 

 NBC TG 31 (R4) - CFC
A NBC TG 31 (R4) do Conselho Federal de Contabilidade estabelece as regras 
para a contabilização de ativos não circulantes colocados à venda e a 
apresentação e a divulgação de operações descontinuadas.   

 ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA 
VENDA E OPERAÇÃO DESCONTINUADA

A Norma NBC TG 31 (R4) apresenta diversas definições, das quais destacamos:

Grupo de ativos mantidos para venda, como sendo um grupo de ativos a ser alienado, por 
venda ou de outra forma, em conjunto como um grupo de ativos em uma só transação, e 
passivos diretamente associados a esses ativos que serão transferidos na transação.

Operação descontinuada, como sendo o componente da entidade que tenha sido alienado 
ou esteja classificado como mantido para venda e:

• representa uma importante linha separada de negócios ou área geográfica de
operações;

• é parte integrante de um único plano coordenado para vender uma importante linha
separada de negócios ou área geográfica de operações; ou

• é uma controlada adquirida exclusivamente com o objetivo de revenda.

As regras de mensuração previstas para os ativos não circulantes mantidos para a venda, 
estabelecidas na presente norma, não se aplicam para os ativos que sejam regulados em 
normas específicas, como é o caso dos ativos não circulantes, que são contabilizados de 
acordo com o valor justo nos termos da NBC TG 28 – Propriedade para Investimento e os 
ativos não circulantes que sejam mensurados pelo valor justo menos as despesas estimadas 
no ponto de venda, de acordo com a NBC TG 29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola.

Classificação:



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, devendo a venda ser considerada altamente provável.

Uma venda pode ser considerada altamente provável se existir, de fato, condições legais e o 
compromisso com um plano de venda em nível de quem pode decidir pela venda, com preço 
razoável, com projeção de que ela possa ocorrer no prazo de até um ano.

Eventualmente pode ocorrer do prazo de um ano ser estendido, mas somente se o atraso for 
causado por acontecimentos ou circunstâncias fora do controle da entidade e se houver 
evidência suficiente de que a entidade continua comprometida com o seu plano de venda do 
ativo.

No apêndice da Norma são apresentadas diversas situações para exemplificar casos em que 
se classificam e que não se classificam, dando um importante suporte para a adequada 
interpretação.

Mensuração:

A entidade deve mensurar o ativo ou o grupo de ativos não circulantes classificado como 
mantido para venda pelo menor entre o seu valor contábil e o valor justo menos as despesas 
de venda.

Perda por redução ao valor recuperável:

Enquanto um bem for mantido para a venda devem ser feitas avaliações do seu valor 
recuperável, e sempre que o valor justo menos a despesa de venda for inferior ao valor 
contábil, a perda deve ser reconhecida.

Pode ocorrer de o valor justo menos as despesas com venda aumentar, caso em que as 
estimativas de perdas que tenham sido reconhecidas devem ser revertidas, mas somente até 
o limite dessas estimativas, de forma a não produzir efeito positivo no resultado além da
recuperação das perdas que já tenham sido reconhecidas.

A entidade não deve depreciar ou amortizar o ativo não circulante enquanto estiver 
classificado como mantido para a venda ou enquanto fizer parte de grupo de ativos 
classificado como mantido para venda.

Alteração no plano de venda:

Pode ocorrer de um ativo que esteja classificado como mantido para a venda, por algum 
motivo perder essa condição, nesse caso esse ativo deve passar a ser mensurado pelo valor 
mais baixo entre:

• O seu valor contábil antes de ter sido classificado como mantido para venda, ajustado
por qualquer depreciação ou amortização que teria sido reconhecida se o ativo ou o
grupo de ativos não estivesse classificado como mantido para venda.

• O seu montante recuperável à data da decisão posterior de não vender.



Apresentação e divulgação:

A entidade deve apresentar e divulgar informação que permita aos usuários das 
demonstrações contábeis avaliarem os efeitos financeiros das operações descontinuadas e 
das baixas de ativos não circulantes mantidos para venda.

Operação descontinuada:

Na presença de operações descontinuadas (definidas no início do presente boletim) a 
entidade deve evidenciar nas Demonstrações Contábeis, tanto no ativo, quanto no passivo e 
na Demonstração do Resultado, os valores que compõe essas operações. Um exemplo 
de operação descontinuada é "o caso de uma unidade industrial em que a administração 
decide suspender as atividades e colocá-la a venda".

No ativo pode ser utilizada uma nomenclatura específica no grupo do Circulante, denominada 
“Ativos não circulantes classificados como mantidos para a venda”; no passivo pode ser 
utilizada a nomenclatura específica no grupo do Circulante, denominada “Passivos 
diretamente associados a ativos não circulantes classificados como mantidos para venda”.

Na demonstração dos resultados pode ser utilizada uma linha específica com a seguinte 
denominação: “Resultado do período proveniente de operações descontinuadas”, devendo, 
nesse caso, ser divulgada a abertura desse montante nas notas explicativas, com as 
informações das receitas, das despesas, dos impostos incidentes e resultado.

Observa-se que os requisitos de apresentação para ativos classificados como mantidos para 
venda no final do período não se aplicam retrospectivamente. Os balanços comparativos de 
quaisquer períodos anteriores, portanto, não são reapresentados, a não ser que se trata de 
correção de um erro.

Como se pode ver, o estudo da NBC TG 31 é pertinente, a qual possui detalhes importantes 
de serem observados sempre que se estiver diante de situações que implicam no 
reconhecimento, mensuração e divulgação de ativos não circulantes destinados a venda e 
operações descontinuadas.
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