
Valter Ferreira

Noções Gerais

Parte 8

Balanço Patrimonial

CONTABILIDADE GERAL



Noções Gerais

Ativo circulante

66. O ativo deve ser classificado como circulante quando satisfizer
qualquer dos seguintes critérios:
(a) espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido
ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade;
(b) está mantido essencialmente com o propósito de ser
negociado;
(c) espera-se que seja realizado até doze meses após a data do
balanço; ou
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(d) é caixa ou equivalente de caixa (conforme definido no
Pronunciamento Técnico CPC 03 – Demonstração dos Fluxos de
Caixa), a menos que sua troca ou uso para liquidação de passivo
se encontre vedada durante pelo menos doze meses após a data
do balanço.
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Todos os demais ativos devem ser classificados como não 
circulantes.

67. Este Pronunciamento utiliza a expressão “não circulante” para
incluir ativos tangíveis, intangíveis e ativos financeiros de natureza
de longo prazo. Não se proíbe o uso de descrições alternativas
desde que seu sentido seja claro.
67A. O ativo não circulante deve ser subdividido em realizável a
longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.
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68. O ciclo operacional da entidade é o tempo entre a aquisição de
ativos para processamento e sua realização em caixa ou seus
equivalentes. Quando o ciclo operacional normal da entidade não
for claramente identificável, pressupõe-se que sua duração seja de
doze meses. Os ativos circulantes incluem ativos (tais como
estoque e contas a receber comerciais) que são vendidos,
consumidos ou realizados como parte do ciclo operacional normal,
mesmo quando não se espera que sejam realizados no período de
até doze meses após a data do balanço.
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Os ativos circulantes também incluem ativos essencialmente
mantidos com a finalidade de serem negociados (por exemplo,
alguns ativos financeiros que atendem à definição de mantidos
para negociação no CPC 48 – Instrumentos Financeiros) e a
parcela circulante de ativos financeiros não circulantes.
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Passivo circulante

69. O passivo deve ser classificado como circulante quando
satisfizer qualquer dos seguintes critérios:
(a) espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional
normal da entidade;
(b) está mantido essencialmente para a finalidade de ser
negociado;
(c) deve ser liquidado no período de até doze meses após a data
do balanço; ou
(d) a entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação
do passivo durante pelo menos doze meses após a data do
balanço (ver item 73).
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Os termos de um passivo que podem, à opção da contraparte,
resultar na sua liquidação por meio da emissão de instrumentos
patrimoniais não devem afetar a sua classificação.
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Todos os outros passivos devem ser classificados como não 
circulantes.

70. Alguns passivos circulantes, tais como contas a pagar
comerciais e algumas apropriações por competência relativas a
gastos com empregados e outros custos operacionais são parte do
capital circulante usado no ciclo operacional normal da entidade.
Tais itens operacionais são classificados como passivos circulantes
mesmo que estejam para ser liquidados em mais de doze meses
após a data do balanço patrimonial. O mesmo ciclo operacional
normal aplica-se à classificação dos ativos e passivos da entidade.
Quando o ciclo operacional normal da entidade não for claramente
identificável, pressupõe-se que a sua duração seja de doze meses.
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71. Outros passivos circulantes não são liquidados como parte do
ciclo operacional normal, mas está prevista a sua liquidação para o
período de até doze meses após a data do balanço ou estão
essencialmente mantidos com a finalidade de serem negociados.
Exemplos disso são alguns passivos financeiros que atendem à
definição de mantidos para negociação no CPC 48, saldos
bancários a descoberto e a parcela circulante de passivos
financeiros não circulantes, dividendos a pagar, imposto de renda e
outras dívidas a pagar não comerciais.
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Os passivos financeiros, que proporcionem financiamento em
longo prazo (ou seja, não façam parte do capital circulante usado
no ciclo operacional normal da entidade) e cuja liquidação não
esteja prevista para o período de até doze meses após a data do
balanço, são passivos não circulantes, sujeitos aos itens 74 e 75.
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72. A entidade deve classificar os seus passivos financeiros como
circulantes quando a sua liquidação estiver prevista para o período
de até doze meses após a data do balanço, mesmo que:
(a) o prazo original para sua liquidação tenha sido por período
superior a doze meses; e
(b) um acordo de refinanciamento, ou de reescalonamento de
pagamento a longo prazo seja completado após a data do balanço
e antes de as demonstrações contábeis serem autorizadas para
sua publicação.
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73. Se a entidade tiver a expectativa, e tiver poder discricionário,
para refinanciar ou substituir (roll over) uma obrigação por pelo
menos doze meses após a data do balanço segundo dispositivo
contratual do empréstimo existente, deve classificar a obrigação
como não circulante, mesmo que de outra forma fosse devida
dentro de período mais curto. Contudo, quando o refinanciamento
ou a substituição (roll over) da obrigação não depender somente
da entidade (por exemplo, se não houver um acordo de
refinanciamento), o simples potencial de refinanciamento não é
considerado suficiente para a classificação como não circulante e,
portanto, a obrigação é classificada como circulante.
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74. Quando a entidade quebrar um acordo contratual (covenant)
de um empréstimo de longo prazo (índice de endividamento ou de
cobertura de juros, por exemplo) ao término ou antes do término
do período de reporte, tornando o passivo vencido e pagável à
ordem do credor, o passivo deve ser classificado como circulante
mesmo que o credor tenha concordado, após a data do balanço e
antes da data da autorização para emissão das demonstrações
contábeis, em não exigir pagamento antecipado como
consequência da quebra do covenant. O passivo deve ser
classificado como circulante porque, à data do balanço, a entidade
não tem o direito incondicional de diferir a sua liquidação durante
pelo menos doze meses após essa data.
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75. Entretanto, o passivo deve ser classificado como não circulante
se o credor tiver concordado, até a data do balanço, em
proporcionar uma dilação de prazo, a terminar pelo menos doze
meses após a data do balanço, dentro do qual a entidade poderá
retificar a quebra de covenant contratual (reenquadramento nos
índices de endividamento e cobertura de juros, por exemplo) e
durante o qual o credor não poderá exigir a liquidação imediata do
passivo em questão.
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76. Com respeito a empréstimos classificados como passivo
circulante, se os eventos que se seguem ocorrerem entre a data
do balanço e a data em que as demonstrações contábeis forem
autorizadas para serem emitidas, esses eventos serão qualificados
para divulgação como eventos que não originam ajustes de acordo
com o Pronunciamento Técnico CPC 24 – Evento Subsequente:

(a) refinanciamento para uma base de longo prazo;
(b) retificação de quebra de covenant de empréstimo de longo
prazo; e
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(c) concessão por parte do credor de dilação de prazo para
retificar a quebra de covenant contratual (reenquadramento nos
índices de endividamento e cobertura de juros, por exemplo) de
empréstimo de longo prazo, que termine pelo menos doze meses
após a data do balanço.
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Informação a ser apresentada no balanço patrimonial ou em notas 
explicativas

77. A entidade deve divulgar, seja no balanço patrimonial seja nas
notas explicativas, rubricas adicionais às contas apresentadas
(subclassificações), classificadas de forma adequada às operações
da entidade.


