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1. Histórico de Atualizações 
 

A tabela abaixo tem a finalidade de manter um registro histórico de todas as atualizações 

efetuadas nestas Instruções de Preenchimento após sua publicação inicial.   

Sempre que ocorrerem modificações no conteúdo desse documento, independente do motivo 

(alterações normativas, melhorias de redação, inclusão de exemplos elucidativos, correção de 

erros, etc.), será incluída uma referência nessa tabela e as partes afetadas no documento estarão 

marcadas com a indicação NR (nova redação).  

  

 Tabela de Histórico das Atualizações   

    

Data  Descrição  Detalhamento  Observações  

14/05/2020  Primeira publicação  Publicação original das instruções do documento 

9xx1.  
   

24/06/2020  
Inclusão de 2º 

exemplo de DMPL  

Inclusão de outro exemplo de DMPL contemplando 

situações mais complexas.  
  

15/07/2020  

Inclusão tipo "I" para 
data Base.  
Correções textuais e 

de exemplo.  

• Inclusão do tipo "I" para data base de referência, 
indicando acumulado até o 3ºtrimestre.  

• Correções textuais e do @nível em exemplo de 

DMPL  

  

02/09/2020  

Alteração de 

obrigatoriedade de 

apresentação de Tag 

vazias  

Os Blocos VI e VII deixaram de ser obrigados por 

entidades não administradoras de consórcios e não 

devem mais ser remetidos.  
  

03/12/2020  

Demonstrações 

consolidadas 

apartadas  

• Indicação dos nomes de demonstrativos a ser 
utilizando quando a entidade optar por fazer as 
declarações consolidadas de forma apartada das 
demonstrações individuais nos documentos 9011 e 
9311.  

• Atualização de formatação das Instruções de 

Preenchimento  

  

17/02/2022 

Alterações nos 

documentos devido à 

publicação de 

normas 

• Descontinuidade dos documentos 9310/9311 e 
9330/9331. 

• Periodicidade dos documentos 9010/9011 passa a 
incluir as datas-bases de março e setembro. 

• Periodicidade dos documentos 9030/9031 passa a 
incluir as datas-bases de março, junho e setembro. 

• Documentos 9010/9011 passam a possuir por 
default somente dados individualizados em padrão 
COSIF, mas optantes da faculdade prevista no art. 
77 da Resolução CMN nº 4.966/2021 podem 
adicionar demonstrações consolidadas em padrão 
COSIF. 

• Documentos 9060/9061 passam a ser facultativos, 
somente devendo ser divulgados pelas instituições 
líderes de conglomerado prudencial que optarem 
pela faculdade prevista no art. 13 da Resolução 
CMN nº 4.950/2021 (art. 14 da Resolução BCB nº 
168/2021). 
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2. Orientações Gerais  
 

As demonstrações financeiras em dados abertos destinam-se a centralizar, em formato 
acessível a máquinas, as informações elaboradas para fins de cumprimento da obrigação de 
divulgação e publicação por instituições financeiras. Trata-se, portanto, de documentos que 
necessariamente refletem as principais tabelas das demonstrações financeiras contidas nos 
arquivos PDF que compõem a Central de Demonstrações Financeiras do Sistema Financeiro 
Nacional.  

 

Prazos de Entrega das Demonstrações Financeiras 

Data-Base de Março 45 dias 

Data-Base de Junho 60 dias 

Data-Base de Setembro 45 dias 

Data-Base de Dezembro 90 dias 

 

 
 

3. Ordem de apresentação das demonstrações  
 

Cada documento deve ser enviado em formato JSON e deve conter os blocos de demonstração 
financeira dispostos na seguinte ordem:  
 

Bloco I - Balanço Patrimonial;  
Bloco II - Demonstração do Resultado (Demonstração de Sobras ou Perdas);  
Bloco III - Demonstração do Resultado Abrangente;  
Bloco IV - Demonstração dos Fluxos de Caixa;   
Bloco V - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;  
Bloco VI - Demonstração dos Recursos de Consórcio Consolidada;  
Bloco VII - Demonstração de Variações nas Disponibilidades de Grupos Consolidada  
 

Os blocos VI e VII deverão ser apresentados somente por administradoras de consórcio. No 

caso de não aplicabilidade de alguma outra demonstração financeira a instituição deve enviar 

o bloco da demonstração financeira vazio, mantendo a ordem apresentada acima. (NR)  

 
Exemplo de não aplicabilidade:   

 
1- Estão dispensadas da elaboração e publicação da Demonstração dos Fluxos 

de Caixa, de que trata o bloco IV, as instituições relacionadas a seguir que 



Demonstrações Financeiras em JSON – Documento 90x1 

Instruções de Preenchimento  
 

Página  5 

tenham patrimônio líquido inferior a R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) 

na data-base de 31 de dezembro do exercício imediatamente anterior:   

a. instituições constituídas sob a forma de companhia de capital fechado;  

b. cooperativas de crédito singulares;  

c. sociedades de crédito ao microempreendedor e à empresa de pequeno 

porte;  

d. administradoras de consórcio; e   

e. instituições de pagamento.  
 

 

4. Estrutura do documento 
 

Todos os documentos citados nessa Instrução devem ser iniciados com as informações básicas 

de identificação do documento e da instituição, conforme descrito no item 4.1.   
  

➢ O cabeçalho é inserido uma vez por documento, não por demonstrativo. 

Após o cabeçalho todos os demonstrativos devem ser apresentados sequencialmente 

conforme as instruções descritas no item 4.2.  
  

➢ As referências às notas explicativas não devem constar dos arquivos JSON, 

restringindo-se aos demonstrativos financeiros enviados em PDF.  

  

4.1.  Metadados (cabeçalho) 
 

O cabeçalho apresenta os metadados referentes ao documento e aplicáveis a todos os 
demonstrativos apresentados. Podem ser adotadas quantas datas comparativas forem 
necessárias para espelhar as informações enviadas nos arquivos formato PDF.  

  

➢ O cabeçalho é inserido uma vez por documento, não por demonstrativo. 
  

Exemplo  Regras 

{"@cnpj": "99999999",  8 dígitos numéricos  

"@codigoDocumento": 

"9999",  
9011/9031/9061  

"@tipoRemessa": "S",  I - inclusão / S - substituição  

"@unidadeMedida":1000,  Indica o multiplicado adotado para os valores em reais (ex. "1","100", "1000")  

"@dataBase": "062019",   
mês (2 dígitos) + ano (4 dígitos) – referente ao último mês do período 
analisado  
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Exemplo  Regras 

"datasBaseReferencia": 

[{"@id": "dt1", "@data": 

"S062019"}  

mês (2 dígitos) + ano (4 dígitos) (obrigatória - data comparativa.) – referente 
a data base do documento. Período de apuração (A=ano, S=semestre, 
T=trimestre, I=Saldo acumulado nas declarações intermediarias*) (NR)  

{"@id": "dt2", "@data": 

"S122018"}  

mês (2 dígitos) + ano (4 dígitos) (obrigatória - data comparativa.) – referente 
a data base do documento. Período de apuração (A=ano, S=semestre, 
T=trimestre, I=Saldo acumulado nas declarações intermediarias*) (NR)  

{"@id": "dt3", "@data": 

"S062018"} 

mês (2 dígitos) + ano (4 dígitos) (obrigatória - data comparativa.) – referente 
a data base do documento. Período de apuração (A=ano, S=semestre, 
T=trimestre, I=Saldo acumulado nas declarações intermediarias*) (NR)  

*O período do tipo "I" deve ser utilizado somente para declarações intermediárias. Ex. Para demonstrativos data-

base dezembro: Saldo do semestre é indicado por S122020, saldo acumulado por A122020. Para demonstrativos 

data-base setembro: Saldo do trimestre é indicado por T092020, saldo acumulado por I092020. (NR)  
  

 

 

4.2.  Blocos demonstrativos 
 

  
Os blocos de informações devem ser iniciados pelo nome do bloco entre aspas seguido de “:{ 

“ e a tag " "contas":[ "). A partir desse ponto pode-se criar quantos contas e níveis hierárquicos 

forem necessários para espelhar o demonstrativo enviado no formato PDF.   
 

  

Exemplo  Regras  

  "BalancoPatrimonial": {  

Nome do demonstrativo:  
BalancoPatrimonial / DemonstracaoDoResultado 
(DemonstracaoDeSobrasOuPerdas) / 
DemonstracaoDoResultadoAbrangente / 
DemonstracaoDosFluxosDeCaixa / 
DemonstracaoDasMutacoesDoPatrimonioLiquido / 
DemonstracaoDosRecursosDeConsorcioConsolidada / 
DemonstracaoDeVariacoesNasDisponibilidadesDeGruposConsolidada  

  "contas": [  Fixo  

  { "@id": "conta1",  Id único para conta  

  "@nivel": "1",  
nível hierárquico da conta, podem ser atribuídos quantos forem 
necessários, sempre numéricos e separados dos subníveis por ponto 
"." (exemplo 1.2.1)  

  "@descricao": "Ativo",  Nome da conta  

  "@contaPai": ""  
Indicação do nível hierárquico superior a conta. Caso seja uma conta 
de primeiro nível, abrir e fechar aspas na sequência 

  },  
Caso não haja valores nesse nível hierárquico, fecha-se a conta com 
chave "}". Acrescenta-se vírgula "," para inclusão dos valores, ou 
indicação da próxima conta, conforme o caso.  
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Uma vez descritas as características da conta, expressam-se seus valores individualizados (e 

consolidados se for o caso) nas datas base e de referência. Conforme exemplificado abaixo.  
 

Exemplo  Regras  

  "valoresIndividualizados": [  
Caso no nível hierárquico existam valores se seguirá, à tag 
"@contaPai", a tag "valoresIndividualizados": [ 

  { "@dtBase": "dt1",  Indica a data base do demonstrativo 

  "@valor": 9999.99}   Indica o valor individualizado da conta na data base  

  {  "@dtBase": "dt2",  Indica a data comparativa do demonstrativo 

  "@valor": 9999.99}  Indica o valor individualizado da conta na data comparativa  

  ],     

  "valoresConsolidados": [  
Utilizado somente nos casos em que a demonstração apresenta 
também valores consolidados  

  { "@dtBase": "dt1",  Indica a data base do demonstrativo 

  "@valor": 9999.99},  Indica o valor consolidado da conta na data base  

  { "@dtBase": "dt2",  Indica a data comparativa do demonstrativo 

  "@valor": 9999.99}  Indica o valor consolidado da conta na data comparativa  

  ]     

  },  
Caso não seja a última conta do demonstrativo, as chaves "}" serão 
seguidas de vírgula "," 
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5.  Exemplos de preenchimento 
 

Com a finalidade de facilitar o entendimento sobre a forma de conversão das informações 
contidas no PDF para o formato JSON seguem abaixo demonstrações meramente 
exemplificativas. As contas, as datas comparativas e a apresentação ou não de informações 
consolidadas devem sempre corresponder ao apresentado no arquivo PDF. Em caso de 
dúvidas, consulte demonstracoesfinanceiras@bcb.gov.br.   
 

Exemplo I  
 
ORIGINAL PDF  
 
Balanço patrimonial  
Individual 
Data-base 06/2020  
Em milhares de reais   
 

  Individual  

  06/2020 12/2019 

Ativo          

Circulante  9999.99 9999.99 
Disponibilidades 9999.99 9999.99 
Aplicações interfinanceiras de liquidez   9999.99 9999.99 
Títulos e valores mobiliários  9999.99 9999.99 
  Títulos de renda fixa  9999.99 9999.99 
  Cotas de fundos de investimentos  9999.99 9999.99 
  Vinculados a operações de garantias  9999.99 9999.99 
Relações interfinanceiras  9999.99 9999.99 
Operações de crédito – setor privado  9999.99 9999.99 
Não Circulante  9999.99 9999.99 
Realizável a longo prazo  9999.99 9999.99 
Aplicações interfinanceiras de liquidez  9999.99 9999.99 
  Aplicações em depósitos interfinanceiros  9999.99 9999.99 
Títulos e valores mobiliários  9999.99 9999.99 
  Títulos de renda fixa  9999.99 9999.99 
  Vinculados a operações de garantias  9999.99 9999.99 
Relações interfinanceiras  9999.99 9999.99 
Operações de crédito – setor privado  9999.99 9999.99 
Outros créditos  9999.99 9999.99 
Permanente  9999.99 9999.99 
Investimentos  9999.99 9999.99 
Imobilizações de uso  9999.99 9999.99 
Intangível  9999.99 9999.99 
TOTAL DO ATIVO  9999.99 9999.99 
  

  

Passivo e patrimônio líquido      

Circulante  9999.99 9999.99 
Relações interfinanceiras  9999.99 9999.99 
Outras obrigações  9999.99 9999.99 
Não Circulante  9999.99 9999.99 
Obrigações por empréstimos e repasses  9999.99 9999.99 
Patrimônio Líquido  9999.99 9999.99 
Capital social  9999.99 9999.99 
Reserva legal  9999.99 9999.99 
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 9999.99 9999.99 
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➢ Ao converter a tabela apresentada no PDF para JSON, observe que eventuais linhas 
como "TOTAL..." deverão ser excluídas, e os valores totalizadores, incluídos na linha 

corresponde. Ex. os valores originalmente apresentamos na linha "TOTAL DO ATIVO" 
deverão ser apresentados na linha "ATIVO" 

 
 

FORMATO JSON: 

{ "@cnpj": "99999999", 
"@codigoDocumento": "9999", 
"@tipoRemessa": "S", 
"@unidadeMedida":1000, 
"@dataBase": "062020", 

"datasBaseReferencia": [ 
{"@id": "dt1", 
"@data": "S062020"}, 
{"@id": "dt2", 
"@data": "A122019"}], 
"BalancoPatrimonial": { 
"contas": [ 

{"@id": "conta1", 
"@nivel": "1", 
"@descricao": "Ativo", 
"@contaPai": "", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 

"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 

{"@id": "conta2", 
"@nivel": "1.1", 
"@descricao": "Circulante", 
"@contaPai": "conta1", 

"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 
{"@id": "conta3", 
"@nivel": "1.1.1", 

"@descricao": "Disponibilidades", 
"@contaPai": "conta2" , 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 

{"@dtBase": "dt2", 

"@valor": 9999.99}], 
{"@id": "conta4", 
"@nivel": "1.1.2", 
"@descricao": "Aplicações interfinanceiras de 
liquidez ", 
"@contaPai": "conta2", 
"valoresIndividualizados": [ 

{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 
{"@id": "conta5", 
"@nivel": "1.1.3", 

"@descricao": "Títulos e valores mobiliários", 
"@contaPai": "conta2", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 

"@valor": 9999.99}], 

{"@id": "conta6", 
"@nivel": "1.1.3.1", 
"@descricao": "Títulos de renda fixa", 
"@contaPai": "conta5", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 

"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 
{"@id": "conta7", 
"@nivel": "1.1.3.2", 
"@descricao": "Cotas de fundos de 
investimentos", 

"@contaPai": "conta5", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 

"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 
{"@id": "conta8", 

"@nivel": "1.1.3.3", 
"@descricao": "Vinculados a operações de 
garantias", 
"@contaPai": "conta5", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 

"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 
{"@id": "conta9", 
"@nivel": "1.1.4", 
"@descricao": "Relações interfinanceiras", 

"@contaPai": "conta2", 

"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 
{"@id": "conta10", 
"@nivel": "1.1.5", 

"@descricao": "Operações de crédito – setor 
privado", 
"@contaPai": "conta2", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
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"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 
{"@id": "conta11", 

"@nivel": "1.2", 
"@descricao": "Não Circulante", 
"@contaPai": "conta1", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 

"@valor": 9999.99}], 
{"@id": "conta12", 
"@nivel": "1.2.1", 

"@descricao": "Realizável a longo prazo", 
"@contaPai": "conta11", 
"valoresIndividualizados": [ 

{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 
{"@id": "conta13", 
"@nivel": "1.2.1.1", 
"@descricao": "Aplicações interfinanceiras de 

liquidez", 
"@contaPai": "conta12" , 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 

"@valor": 9999.99}], 

{"@id": "conta14", 
"@nivel": "1.2.1.1.1", 
"@descricao": "Aplicações em depósitos 
interfinanceiros", 
"@contaPai": "conta13", 
"valoresIndividualizados": [ 

{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 
{"@id": "conta15", 
"@nivel": "1.2.1.2", 
"@descricao": "Títulos e valores mobiliários", 

"@contaPai": "conta12", 
"valoresIndividualizados": [ 

{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 
{"@id": "conta16", 

"@nivel": "1.2.1.2.1", 
"@descricao": "Títulos de renda fixa", 
"@contaPai": "conta15", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 

{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 
{"@id": "conta17", 

"@nivel": "1.2.1.2.2", 
"@descricao": "Vinculados a operações de 
garantias", 
"@contaPai": "conta15", 

"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 
{"@id": "conta18", 
"@nivel": "1.2.1.3", 

"@descricao": "Relações interfinanceiras", 
"@contaPai": "conta12", 
"valoresIndividualizados": [ 

{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 

"@valor": 9999.99}], 
{"@id": "conta19", 
"@nivel": "1.2.1.4", 
"@descricao": "Operações de crédito – setor 
privado", 
"@contaPai": "conta12", 
"valoresIndividualizados": [ 

{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 
{"@id": "conta20", 
"@nivel": "1.2.1.5", 

"@descricao": "Outros créditos", 

"@contaPai": "conta12", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 

{"@id": "conta21", 
"@nivel": "1.2.2", 
"@descricao": "Permanente", 
"@contaPai": "conta11", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 

{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 

{"@id": "conta22", 
"@nivel": "1.2.2.1", 
"@descricao": "Investimentos", 
"@contaPai": "conta21", 
"valoresIndividualizados": [ 

{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 
{"@id": "conta23", 
"@nivel": "1.2.2.2", 

"@descricao": "Imobilizações de uso", 
"@contaPai": "conta21", 
"valoresIndividualizados": [ 
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{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 

{"@id": "conta24", 
"@nivel": "1.2.2.3", 
"@descricao": "Intangível", 
"@contaPai": "conta21", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 

{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 
{"@id": "conta27", 

"@nivel": "2", 
"@descricao": "Passivo e patrimônio líquido", 
"@contaPai": "", 

"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 
{"@id": "conta28", 
"@nivel": "2.1", 

"@descricao": "Circulante", 
"@contaPai": "conta27", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 

"@valor": 9999.99}], 

{"@id": "conta29", 
"@nivel": "2.1.1", 
"@descricao": "Relações interfinanceiras", 
"@contaPai": "conta28", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 

"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 
{"@id": "conta30", 
"@nivel": "2.1.2", 
"@descricao": "Outras obrigações", 
"@contaPai": "conta28", 

"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 

"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 
{"@id": "conta33", 
"@nivel": "2.2", 

"@descricao": "Não Circulante", 
"@contaPai": "conta27", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 

"@valor": 9999.99}], 
{"@id": "conta34", 
"@nivel": "2.2.1", 
"@descricao": "Obrigações por empréstimos e 

repasses", 
"@contaPai": "conta33", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 

{"@id": "conta35", 
"@nivel": "2.3", 
"@descricao": "Patrimônio Líquido", 

"@contaPai": "conta27", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 

"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 
{"@id": "conta36", 
"@nivel": "2.3.1", 
"@descricao": "Capital social", 
"@contaPai": "conta35", 

"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 
{"@id": "conta37", 

"@nivel": "2.3.2", 

"@descricao": "Reserva legal", 
"@contaPai": "conta35", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 

"@valor": 9999.99}], 
}, 
"DemonstracaoDoResultado": 
{}, 
"DemonstracaoDoResultadoAbrangente": 
{}, 
"DemonstracaoDosFluxosDeCaixa": 

{}, 
"DemonstracaoDasMutacoesDoPatrimonioLiqui

do": 
{}, 
"DemonstracaoDosRecursosDeConsorcioConso
lidada": 
{}, 

"DemonstracaoDeVariacoesNasDisponibilidade
sDeGruposConsolidada": 
{} 
}
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➢ Para a instituição que optar pela faculdade prevista no art. 77 da Resolução CMN 
4.966/2021, o documento 9011 em JSON passa a incluir blocos de valores consolidados 
para cada conta e data-base, como exemplificado abaixo. 

 

Exemplo I(b) 
 
ORIGINAL PDF  
 
Balanço patrimonial 
Individual e Consolidado 
Data-base 06/2020  
Em milhares de reais   
 

  Individual Consolidado 

  06/2020 12/2019 06/2020 12/2019 

Ativo                  

Circulante  9999.99 9999.99 9999.99 9999.99 

Disponibilidades 9999.99 9999.99 9999.99 9999.99 

Aplicações interfinanceiras de liquidez   9999.99 9999.99 9999.99 9999.99 

Títulos e valores mobiliários  9999.99 9999.99 9999.99 9999.99 

  Títulos de renda fixa  9999.99 9999.99 9999.99 9999.99 

  Cotas de fundos de investimentos  9999.99 9999.99 9999.99 9999.99 

  Vinculados a operações de garantias  9999.99 9999.99 9999.99 9999.99 

Relações interfinanceiras  9999.99 9999.99 9999.99 9999.99 

Operações de crédito – setor privado  9999.99 9999.99 9999.99 9999.99 

Não Circulante  9999.99 9999.99 9999.99 9999.99 

Realizável a longo prazo  9999.99 9999.99 9999.99 9999.99 

Aplicações interfinanceiras de liquidez  9999.99 9999.99 9999.99 9999.99 

  Aplicações em depósitos interfinanceiros  9999.99 9999.99 9999.99 9999.99 

Títulos e valores mobiliários  9999.99 9999.99 9999.99 9999.99 

  Títulos de renda fixa  9999.99 9999.99 9999.99 9999.99 

  Vinculados a operações de garantias  9999.99 9999.99 9999.99 9999.99 

Relações interfinanceiras  9999.99 9999.99 9999.99 9999.99 

Operações de crédito – setor privado  9999.99 9999.99 9999.99 9999.99 

Outros créditos  9999.99 9999.99 9999.99 9999.99 

Permanente  9999.99 9999.99 9999.99 9999.99 

Investimentos  9999.99 9999.99 9999.99 9999.99 

Imobilizações de uso  9999.99 9999.99 9999.99 9999.99 

Intangível  9999.99 9999.99 9999.99 9999.99 

TOTAL DO ATIVO  9999.99 9999.99 9999.99 9999.99 
      

Passivo e patrimônio líquido          

Circulante  9999.99 9999.99 9999.99 9999.99 

Relações interfinanceiras  9999.99 9999.99 9999.99 9999.99 

Outras obrigações  9999.99 9999.99 9999.99 9999.99 

Não Circulante  9999.99 9999.99 9999.99 9999.99 

Obrigações por empréstimos e repasses  9999.99 9999.99 9999.99 9999.99 

Patrimônio Líquido  9999.99 9999.99 9999.99 9999.99 

Capital social  9999.99 9999.99 9999.99 9999.99 

Reserva legal  9999.99 9999.99 9999.99 9999.99 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 9999.99 9999.99 9999.99 9999.99 
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FORMATO JSON: 

{ "@cnpj": "99999999", 
"@codigoDocumento": "9999", 
"@tipoRemessa": "S", 
"@unidadeMedida":1000, 
"@dataBase": "062020", 

"datasBaseReferencia": [ 
{"@id": "dt1", 
"@data": "S062020"}, 
{"@id": "dt2", 
"@data": "A122019"}], 
"BalancoPatrimonial": { 

"contas": [ 
{"@id": "conta1", 

"@nivel": "1", 
"@descricao": "Ativo", 
"@contaPai": "", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 

"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 
"valoresConsolidados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 

"@valor": 9999.99}]}, 
{"@id": "conta2", 
"@nivel": "1.1", 
"@descricao": "Circulante", 

"@contaPai": "conta1", 
"valoresIndividualizados": [ 

{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 
"valoresConsolidados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 

{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}]}, 
{"@id": "conta3", 
"@nivel": "1.1.1", 
"@descricao": "Disponibilidades", 
"@contaPai": "conta2" , 
"valoresIndividualizados": [ 

{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 
"valoresConsolidados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 

"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}]}, 
{"@id": "conta4", 
"@nivel": "1.1.2", 
"@descricao": "Aplicações interfinanceiras de 
liquidez ", 

"@contaPai": "conta2", 

"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 
"valoresConsolidados": [ 

{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}]}, 
{"@id": "conta5", 
"@nivel": "1.1.3", 
"@descricao": "Títulos e valores mobiliários", 

"@contaPai": "conta2", 
"valoresIndividualizados": [ 

{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 
"valoresConsolidados": [ 

{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}]}, 
{"@id": "conta6", 
"@nivel": "1.1.3.1", 

"@descricao": "Títulos de renda fixa", 
"@contaPai": "conta5", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 

{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 

"valoresConsolidados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}]}, 
{"@id": "conta7", 
"@nivel": "1.1.3.2", 

"@descricao": "Cotas de fundos de 
investimentos", 
"@contaPai": "conta5", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 

{"@dtBase": "dt2", 

"@valor": 9999.99}], 
"valoresConsolidados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}]}, 

{"@id": "conta8", 
"@nivel": "1.1.3.3", 
"@descricao": "Vinculados a operações de 
garantias", 
"@contaPai": "conta5", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 

"@valor": 9999.99}, 
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{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 
"valoresConsolidados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 

"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}]}, 
{"@id": "conta9", 
"@nivel": "1.1.4", 
"@descricao": "Relações interfinanceiras", 
"@contaPai": "conta2", 

"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 

{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 
"valoresConsolidados": [ 

{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}]}, 
{"@id": "conta10", 
"@nivel": "1.1.5", 
"@descricao": "Operações de crédito – setor 

privado", 
"@contaPai": "conta2", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 

"@valor": 9999.99}], 

"valoresConsolidados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}]}, 
{"@id": "conta11", 

"@nivel": "1.2", 
"@descricao": "Não Circulante", 
"@contaPai": "conta1", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 

"@valor": 9999.99}], 
"valoresConsolidados": [ 

{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}]}, 
{"@id": "conta12", 

"@nivel": "1.2.1", 
"@descricao": "Realizável a longo prazo", 
"@contaPai": "conta11", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 

{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 
"valoresConsolidados": [ 

{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}] }, 

{"@id": "conta13", 
"@nivel": "1.2.1.1", 
"@descricao": "Aplicações interfinanceiras de 
liquidez", 
"@contaPai": "conta12" , 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 

"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 

"valoresConsolidados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 

{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}] }, 
{"@id": "conta14", 
"@nivel": "1.2.1.1.1", 
"@descricao": "Aplicações em depósitos 
interfinanceiros", 
"@contaPai": "conta13", 

"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 
"valoresConsolidados": [ 

{"@dtBase": "dt1", 

"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}]}, 
{"@id": "conta15", 
"@nivel": "1.2.1.2", 
"@descricao": "Títulos e valores mobiliários", 

"@contaPai": "conta12", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 
"valoresConsolidados": [ 

{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 

{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}]}, 
{"@id": "conta16", 
"@nivel": "1.2.1.2.1", 
"@descricao": "Títulos de renda fixa", 

"@contaPai": "conta15", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 

"valoresConsolidados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
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{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}]}, 
{"@id": "conta17", 
"@nivel": "1.2.1.2.2", 

"@descricao": "Vinculados a operações de 
garantias", 
"@contaPai": "conta15", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 

"@valor": 9999.99}], 
"valoresConsolidados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 

"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}]}, 

{"@id": "conta18", 
"@nivel": "1.2.1.3", 
"@descricao": "Relações interfinanceiras", 
"@contaPai": "conta12", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 

{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 
"valoresConsolidados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 

"@valor": 9999.99}]}, 

{"@id": "conta19", 
"@nivel": "1.2.1.4", 
"@descricao": "Operações de crédito – setor 
privado", 
"@contaPai": "conta12", 
"valoresIndividualizados": [ 

{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 
"valoresConsolidados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 

{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}]}, 

{"@id": "conta20", 
"@nivel": "1.2.1.5", 
"@descricao": "Outros créditos", 
"@contaPai": "conta12", 
"valoresIndividualizados": [ 

{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 
"valoresConsolidados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 

"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}]}, 

{"@id": "conta21", 
"@nivel": "1.2.2", 
"@descricao": "Permanente", 
"@contaPai": "conta11", 

"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 
"valoresConsolidados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 

"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}] }, 

{"@id": "conta22", 
"@nivel": "1.2.2.1", 
"@descricao": "Investimentos", 

"@contaPai": "conta21", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 
"valoresConsolidados": [ 

{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}]}, 
{"@id": "conta23", 
"@nivel": "1.2.2.2", 

"@descricao": "Imobilizações de uso", 

"@contaPai": "conta21", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 

"valoresConsolidados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}]}, 
{"@id": "conta24", 
"@nivel": "1.2.2.3", 

"@descricao": "Intangível", 
"@contaPai": "conta21", 

"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 

"valoresConsolidados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}]}, 
{"@id": "conta27", 

"@nivel": "2", 
"@descricao": "Passivo e patrimônio líquido", 
"@contaPai": "", 
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"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 

"@valor": 9999.99}], 
"valoresConsolidados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}]}, 
{"@id": "conta28", 

"@nivel": "2.1", 
"@descricao": "Circulante", 
"@contaPai": "conta27", 

"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 

{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 
"valoresConsolidados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}]}, 

{"@id": "conta29", 
"@nivel": "2.1.1", 
"@descricao": "Relações interfinanceiras", 
"@contaPai": "conta28", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 

"@valor": 9999.99}, 

{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 
"valoresConsolidados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 

"@valor": 9999.99}]}, 
{"@id": "conta30", 
"@nivel": "2.1.2", 
"@descricao": "Outras obrigações", 
"@contaPai": "conta28", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 

"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 

"@valor": 9999.99}], 
"valoresConsolidados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 

"@valor": 9999.99}]}, 
{"@id": "conta33", 
"@nivel": "2.2", 
"@descricao": "Não Circulante", 
"@contaPai": "conta27", 
"valoresIndividualizados": [ 

{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 

"@valor": 9999.99}], 
"valoresConsolidados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 

{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}] }, 
{"@id": "conta34", 
"@nivel": "2.2.1", 
"@descricao": "Obrigações por empréstimos e 
repasses", 
"@contaPai": "conta33", 

"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 

{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 
"valoresConsolidados": [ 

{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}]}, 
{"@id": "conta35", 
"@nivel": "2.3", 
"@descricao": "Patrimônio Líquido", 

"@contaPai": "conta27", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 

"valoresConsolidados": [ 

{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}] }, 
{"@id": "conta36", 
"@nivel": "2.3.1", 

"@descricao": "Capital social", 
"@contaPai": "conta35", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}], 

"valoresConsolidados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 

"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}]}, 
{"@id": "conta37", 
"@nivel": "2.3.2", 

"@descricao": "Reserva legal", 
"@contaPai": "conta35", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 

"@valor": 9999.99}], 
"valoresConsolidados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
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"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99}]}] 
}, 

"DemonstracaoDoResultado": 
{}, 
"DemonstracaoDoResultadoAbrangente": 
{}, 
"DemonstracaoDosFluxosDeCaixa": 
{}, 

"DemonstracaoDasMutacoesDoPatrimonioLiqui
do": 
{}, 
"DemonstracaoDosRecursosDeConsorcioConso

lidada": 
{}, 
"DemonstracaoDeVariacoesNasDisponibilidade
sDeGruposConsolidada": 
{} 
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Exemplo II  
  

ORIGINAL PDF  

  

Demonstração do Resultado  
Valores expressos em milhares de Reais  

 

  Nota 1º Semestre/2020 1º Semestre/2019 

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA   9999.99  9999.99  

  Operações de crédito  10.b 9999.99  9999.99  

  Resultado de operações de câmbio  11.a 9999.99  9999.99  

  Operações de venda ou de transferência de ativos 
financeiros  

 
9999.99  9999.99  

          

DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA   9999.99  9999.99  

  Operações de captação no mercado  8.a 9999.99  9999.99  

  Operações de venda ou de transferência de ativos 
financeiros  

 
9999.99  9999.99  

          

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO 
FINANCEIRA  

 
9999.99  9999.99  

          

OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS   9999.99  9999.99  

  Receitas de prestação de serviços e rendas de tarifas 
bancárias  

 
9999.99  9999.99  

    Receitas de prestação de serviços   9999.99  9999.99  

    Rendas de tarifas bancárias   9999.99  9999.99  

  Despesas de pessoal   9999.99  9999.99  

  Outras despesas administrativas   9999.99  9999.99  

          

RESULTADO OPERACIONAL  11.d 9999.99  9999.99  

          

RESULTADO NÃO OPERACIONAL   9999.99  9999.99  

  Receitas não operacionais   9999.99  9999.99  

  Despesas não operacionais   9999.99  9999.99  

          

RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS E 
PARTICIPAÇÕES  

 
9999.99  9999.99  

          

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL   9999.99  9999.99  

  Imposto de Renda e Contribuição Social correntes   9999.99  9999.99  

  Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos   9999.99  9999.99  

          

LUCRO LÍQUIDO   9999.99  9999.99  
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FORMATO JSON: 

{ "@cnpj": "99999999", 
"@codigoDocumento": "9999", 
"@tipoRemessa": "S", 
"@unidadeMedida":1000, 
"@dataBase": "062020", 
"datasBaseReferencia": [ 
{ "@id": "dt1", 

"@data": "S062020"}, 
{ "@id": "dt2", 
"@data": "S062019"}], 
"BalancoPatrimonial": {}, 
"DemonstracaoDoResultado": { 
"contas": [ 

{"@id": "conta1", 
"@nivel": "1", 

"@descricao": "RECEITAS DA 
INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA", 
"@contaPai": "", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 

"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta2", 
"@nivel": "1.1", 
"@descricao": "Operações de crédito", 
"@contaPai": "conta1", 

"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 

"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta3", 

"@nivel": "1.2", 
"@descricao": "Resultado de operações de 
câmbio", 
"@contaPai": "conta1", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 

{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta4", 
"@nivel": "1.3", 
"@descricao": "Operações de venda ou de 
transferência de ativos financeiros", 
"@contaPai": "conta1", 

"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta5", 

"@nivel": "2", 
"@descricao": "DESPESAS DA 
INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA", 
"@contaPai": "", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 

{"@dtBase": "dt2", 

"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta6", 

"@nivel": "2.1", 
"@descricao": "Operações de captação no 
mercado", 
"@contaPai": "conta5", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 

"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta7", 
"@nivel": "2.2", 
"@descricao": "Operações de venda ou de 
transferência de ativos financeiros", 

"@contaPai": "conta5", 

"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta8", 

"@nivel": "3", 
"@descricao": "RESULTADO BRUTO DA 
INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA", 
"@contaPai": "", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 

"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta9", 
"@nivel": "4", 

"@descricao": "OUTRAS RECEITAS/DESPESAS 
OPERACIONAIS", 

"@contaPai": "", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta10", 

"@nivel": "4.1", 
"@descricao": "Receitas de prestação de 
serviços e rendas de tarifas bancárias", 
"@contaPai": "conta9", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 

"@valor": 9999.99}, 

{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta11", 
"@nivel": "4.1.1", 
"@descricao": "Receitas de prestação de 
serviços", 

"@contaPai": "conta10", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta12", 

"@nivel": "4.1.2", 
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"@descricao": "Rendas de tarifas bancárias", 
"@contaPai": "conta10", 

"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta13", 

"@nivel": "4.2", 
"@descricao": "Despesas de pessoal", 
"@contaPai": "conta9", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 

"@valor": 9999.99} ] }, 

{"@id": "conta14", 
"@nivel": "4.3", 
"@descricao": "Outras despesas 
administrativas", 
"@contaPai": "conta9", 
"valoresIndividualizados": [ 

{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta15", 
"@nivel": "5", 

"@descricao": "RESULTADO OPERACIONAL", 
"@contaPai": "", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 

{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 

{"@id": "conta16", 
"@nivel": "6", 
"@descricao": "RESULTADO NÃO 
OPERACIONAL", 
"@contaPai": "", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 

"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta17", 
"@nivel": "6.1", 
"@descricao": "Receitas não operacionais", 

"@contaPai": "conta16", 

"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta18", 

"@nivel": "6.2", 
"@descricao": "Despesas não operacionais", 
"@contaPai": "conta16", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 

"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta19", 

"@nivel": "7", 
"@descricao": "RESULTADO ANTES DOS 
TRIBUTOS E PARTICIPAÇÕES", 
"@contaPai": "", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 

"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta20", 
"@nivel": "8", 
"@descricao": "IMPOSTO DE RENDA E 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL", 

"@contaPai": "", 

"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta21", 

"@nivel": "8.1", 
"@descricao": "Imposto de Renda e 
Contribuição Social correntes", 
"@contaPai": "conta20", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 

"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta22", 
"@nivel": "8.2", 

"@descricao": "Imposto de Renda e 
Contribuição Social diferidos", 

"@contaPai": "conta20", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta23", 

"@nivel": "9", 
"@descricao": "LUCRO LÍQUIDO", 
"@contaPai": "", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 

{"@dtBase": "dt2", 

"@valor": 9999.99} ] } ] 
}, 
"DemonstracaoDoResultadoAbrangente":{}, 
"DemonstracaoDosFluxosDeCaixa": {}, 
"DemonstracaoDasMutacoesDoPatrimonioLiqui
do": {}, 

"DemonstracaoDosRecursosDeConsorcioConso
lidada": {}, 
"DemonstracaoDeVariacoesNasDisponibilidade
sDeGruposConsolidada": {} 
}                  
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Exemplo III 
 

ORIGINAL PDF  

 

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA  
MÉTODO INDIRETO - SEMESTRES FINDOS  

EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 30 DE JUNHO DE 2019 
(Em milhares de reais)  

  Nota 
1º Sem. 

2020 
1º Sem. 

2019 
LUCRO LÍQUIDO DOS SEM./EXERCÍCIOS AJUST.     9999.99 9999.99 
 Resultado antes da tributação sobre o lucro   5b 9999.99 9999.99 
Depreciações e amortizações       9999.99 9999.99 
Despesas com provisões contingentes  9999.99 9999.99 
VARIAÇÃO DE ATIVOS E OBRIGAÇÕES  9999.99 9999.99 
(Aumento) / redução em títulos e valores mobiliários         9999.99 9999.99 
(Aumento) / redução em outros créditos         9999.99 9999.99 
(Aumento) / redução Imposto de renda e contribuição social pago  9999.99 9999.99 
(Aumento) / redução Imposto de renda retido na fonte 4a 9999.99 9999.99 
(Aumento) / redução em outras obrigações  9999.99 9999.99 
(Aumento) / redução em outros valores e bens         9999.99 9999.99 
ATIVIDADES OPERACIONAIS       9999.99 9999.99 
Aquisição de imobilizado de uso  9999.99 9999.99 
Alienação de imobilizado de uso  9999.99 9999.99 
Aplicação de intangível de uso  9999.99 9999.99 
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS   9999.99 9999.99 
Distribuição de Lucros 12b 9999.99 9999.99 
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS  12b 9999.99 9999.99 
AUMENTO / (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA  9999.99 9999.99 
Saldo de caixa e equivalentes no início do período         9999.99 9999.99 
Saldo de caixa e equivalentes no final do período         9999.99 9999.99 
AUMENTO / (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA    9999.99 9999.99 

 

 

FORMATO JSON: 

{"@cnpj": "99999999", 
"@codigoDocumento": "9999", 
"@tipoRemessa": "S", 

"@unidadeMedida":1000, 
"@dataBase": "062020", 
"datasBaseReferencia": [ 
{"@id": "dt1", 
"@data": "S062020"}, 
{"@id": "dt2", 
"@data": "S062019"}], 

"BalancoPatrimonial": {}, 
"DemonstracaoDoResultado": {}, 
"DemonstracaoDoResultadoAbrangente": {}, 
"DemonstracaoDosFluxosDeCaixa": { 

"contas": [ 
{"@id": "conta1", 
"@nivel": "1", 

"@descricao": "LUCRO LÍQUIDO DOS 
SEM./EXERCÍCIOS AJUST.", 
"@contaPai": "", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 

{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta2", 
"@nivel": "1.1", 

"@descricao": "Resultado antes da tributação 
sobre o lucro ", 
"@contaPai": "conta1", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 

"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta3", 
"@nivel": "1.2", 
"@descricao": "Depreciações e amortizações 
", 

"@contaPai": "conta1", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 

"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 

{"@id": "conta4", 
"@nivel": "1.3", 
"@descricao": "Despesas com provisões 
contingentes ", 
"@contaPai": "conta1", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 

"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta5", 
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"@nivel": "2", 

"@descricao": "VARIAÇÃO DE ATIVOS E 
OBRIGAÇÕES ", 
"@contaPai": "", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 

{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta6", 
"@nivel": "2.1", 
"@descricao": "(Aumento) / redução em 
títulos e valores mobiliários ", 
"@contaPai": "conta5", 

"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 

"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta7", 
"@nivel": "2.2", 

"@descricao": "(Aumento) / redução em 
outros créditos ", 
"@contaPai": "conta5", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 

{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta8", 
"@nivel": "2.3", 
"@descricao": "(Aumento) / redução Imposto 
de renda e contribuição social pago", 

"@contaPai": "conta5", 

"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta9", 
"@nivel": "2.4", 

"@descricao": "(Aumento) / redução Imposto 
de renda retido na fonte", 
"@contaPai": "conta5", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 

{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 

{"@id": "conta10", 
"@nivel": "2.5", 
"@descricao": "Aumento / (redução) em 
outras obrigações ", 
"@contaPai": "conta5", 

"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta11", 
"@nivel": "2.6", 

"@descricao": "(Aumento) / redução em 
outros valores e bens ", 

"@contaPai": "conta5", 

"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta12", 

"@nivel": "3", 
"@descricao": "ATIVIDADES OPERACIONAIS ", 
"@contaPai": "", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 

"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta13", 

"@nivel": "3.1", 
"@descricao": "Aquisição de imobilizado de 
uso ", 
"@contaPai": "conta12", 
"valoresIndividualizados": [ 

{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta14", 
"@nivel": "3.2", 

"@descricao": "Alienação de imobilizado de 
uso ", 
"@contaPai": "conta12", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 

{"@dtBase": "dt2", 

"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta15", 
"@nivel": "3.3", 
"@descricao": "Aplicação de intangível de uso 
", 
"@contaPai": "conta12", 
"valoresIndividualizados": [ 

{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta16", 
"@nivel": "4", 

"@descricao": "ATIVIDADES DE 
INVESTIMENTOS ", 

"@contaPai": "", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 

"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta17", 
"@nivel": "4.1", 
"@descricao": "Distribuição de Lucros ", 
"@contaPai": "conta16", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 

"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
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"@valor": 9999.99} ] }, 

{"@id": "conta18", 
"@nivel": "5", 
"@descricao": "ATIVIDADES DE 
FINANCIAMENTOS ", 
"@contaPai": "", 
"valoresIndividualizados": [ 

{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta19", 
"@nivel": "6", 
"@descricao": "AUMENTO / (REDUÇÃO) 

LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE 
CAIXA", 

"@contaPai": "", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 

"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta20", 
"@nivel": "6.1", 
"@descricao": "Saldo de caixa e equivalentes 
no início do período ", 
"@contaPai": "conta19", 

"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 

"@valor": 9999.99} ] }, 

{"@id": "conta21", 
"@nivel": "6.2", 
"@descricao": "Saldo de caixa e equivalentes 
no final do período ", 
"@contaPai": "conta19", 
"valoresIndividualizados": [ 

{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta22", 
"@nivel": "7", 
"@descricao": "AUMENTO/(REDUÇÃO) 

LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE 
CAIXA", 

"@contaPai": "", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 

"@valor": 9999.99} ] } 
] }, 
"DemonstracaoDasMutacoesDoPatrimonioLiqui
do": {}, 
"DemonstracaoDosRecursosDeConsorcioConso
lidada": {}, 

"DemonstracaoDeVariacoesNasDisponibilidade
sDeGruposConsolidada": {} 
} 

 
 

 

 
Exemplo IV  

  

ORIGINAL PDF  

 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  

SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018  

(Em milhares de reais)  

  
Capital 
Social 

  
Lucros 

Acumulados 
  Total 

SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2018  10   100   110 

Lucro líquido do semestre -   7   7 

Distribuição de lucros -   (5)   (5) 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018  10   102   112 

Lucro líquido do semestre -   5   5 

SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2019 10   107   117 
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➢  

  

No caso das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) a adaptação ao 

JSON altera a lógica de apresentação das datas em linhas para colunas. Na forma de planilha, 

o JSON esperado se apresentaria da seguinte maneira:  

   Dt062018  Dt122018  Dt062019  

Capital Social*  10  10  10  

Lucros Acumulados*  100  102  107  

    Lucro líquido do semestre**  -  7   5  

    Distribuição de lucros**  -  -5      

Total*  112  117  117  

 * Saldo ao fim do período     

 ** Mutação ao longo do período        

   

   

Em JSON, os eventos de mutação ocorridos ao longo do semestre são apresentados subordinados - pela indicação 

de "@contaPai"- às contas de saldo ao fim do período correspondente.  

 
 

FORMATO JSON: 

{ "@cnpj":"99999999", 
"@codigoDocumento":"9999", 
"@tipoRemessa":"S", 

"@unidadeMedida":1000, 
"@dataBase":"062019", 
"datasBaseReferencia":[ 
{"@id":"dt1", 
"@data":"S062019"}, 
{"@id":"dt2", 

"@data":"S122018"}, 
{"@id":"dt3", 
"@data":"S062018"}], 
"BalancoPatrimonial": {}, 
"DemonstracaoDoResultado": {}, 
"DemonstracaoDoResultadoAbrangente": {}, 
"DemonstracaoDosFluxosDeCaixa": {}, 

"DemonstracaoDasMutacoesDoPatrimonioLiqui
do": { 
"contas":[
  
{"@id":"conta1", 
"@nivel":"1", 
"@descricao":"Capital Social", 

"@contaPai":"", 
"valoresIndividualizados":[ 

{ "@dtBase":"dt1", 
"@valor":10}, 
{ "@dtBase":"dt2", 
"@valor":10}, 

{ "@dtBase":"dt3", 
"@valor":10}]}, 
{"@id":"conta2", 
"@nivel":"2", 
"@descricao":"Lucro Acumulado", 
"@contaPai":"", 
"valoresIndividualizados":[ 

{ "@dtBase":"dt1", 

"@valor":107}, 
{ "@dtBase":"dt2", 
"@valor":102}, 
{ "@dtBase":"dt3", 

"@valor":100}]}, 
{"@id":"conta3", 
"@nivel":"2.1", 
"@descricao":"Lucro líquido do semestre", 
"@contaPai":"conta2", 
"valoresIndividualizados":[ 
{ "@dtBase":"dt2", 

"@valor":7}, 
{ "@dtBase":"dt1", 
"@valor":5}]}, 
{"@id":"conta4", 
"@nivel":"2.2", 
"@descricao":"Distribuição de lucros", 
"@contaPai":"conta2", 

"valoresIndividualizados":[ 
{ "@dtBase":"dt2", 
"@valor":-5}]}, 
{"@id":"conta5", 
"@nivel":"5", 
"@descricao":"Total", 

"@contaPai":"", 
"valoresIndividualizados":[ 
{ "@dtBase":"dt1", 

"@valor":117}, 
{ "@dtBase":"dt2", 
"@valor":112}, 
{ "@dtBase":"dt3", 

"@valor":110}]} 
]}, 
"DemonstracaoDosRecursosDeConsorcioConso
lidada": {}, 
"DemonstracaoDeVariacoesNasDisponibilidade
sDeGruposConsolidada": {} 
}  
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Exemplo V  
  
ORIGINAL PDF 

 

   Capital 
social  

   Reservas de Lucros       Lucros 
Acumulados  

   
TOTAL  

      Legal Estatutária      

Saldos em 01/07/2019  58.272,0    8.186,5 44.210,5   -.-     110.669,0 

Lucro Líquido   -.-     -.-     -.-       1.852,0    1.852,0 

Destinações                               

   Reservas   -.-     92,5 1.724,0   -1.816,5    -.-  

   Dividendos   -.-     -.-     -.-       -35,5    -35,5 

Saldos em 31/12/2019  58.272,0    8.279,0 45.934,5   -.-     112.485,5 

Mutações do Período   -.-    92,5 1.724,0   -.-    1.816,5 

Saldos em 01/01/2018  58.272,0    7.921,0 39.197,0   -.-     105.390,0 

Lucro Líquido  -.-     -.-  -.-    3.438,5    3.438,5 

Destinações                         

   Reservas   -.-     172,0 3.233,5   -3.405,5    -.-  

   Dividendos   -.-     -.-  -.-    -33,0    -33,0 

Saldos em 31/12/2018   58.272,0    8.093,0 42.430,5   -.-     108.795,5 

Mutações do Período   -.-    172,0 3.233,5   -.-    3.405,5 

Saldos em 01/01/2019  58.272,0    8.093,0 42.430,5   -.-     108.795,5 

Lucro Líquido   -.-     -.-  -.-    3.725,0    3.725,0 

Destinações                        

   Reservas   -.-     186,0 3.504,0   -3.690,0    -.-  

   Dividendos   -.-     -.-  -.-    -35,0    -35,0 

Saldos em 31/12/2019  58.272,0   8.279,0 45.934,5   -.-    112.485,5 

Mutações do Período   -.-    186,0 3.504,0   -.-    3.690,0 
 

 
DMPL adaptado para JSON  

 

                        

      S062019   S122019   A122017   A122018   A122019 

  Capital Social    58.272,0   58.272,0   58.272,0   58.272,0   58.272,0 

  Reserva de lucro - legal    8.186,5   8.279,0   7.921,0   8.093,0   8.279,0 

     Destinações - Reserva       -    92,5   -       172,0   186,0 

     Mutações do Período       -    92,5   -       172,0   186,0 

  

Reserva de lucro - 
estatutária  

  44.210,5   45.934,5   39.197,0   42.430,5   45.934,5 

     Destinações - Reserva       -    1.724,0   -       3.233,5   3.504,0 

     Mutações do Período       -    1.724,0   -       3233,5 0    3.504,0 

  Lucros Acumulados    0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 

     Lucro líquido       -    1.852,0   -        3.438,5   3.725,0 

     Destinações - Reserva       -    -1.816,5   -       -3.405,5   -3.690,0 

     Destinações - Dividendo       -    -35,5   -       -33,0   -35,0 

  Total    110.669,0   112.485,5   105.390,0   108.795,5   112.485,5 

     Mutações do Período       -    1.816,5   -       3.405,5   3.690,0 
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FORMATO JSON: 

{ 
"@cnpj": "99999999", 
"@codigoDocumento": "9999", 
"@tipoRemessa": "S", 
"@unidadeMedida": 1000, 
"@dataBase": "062019", 

"datasBaseReferencia": [ 
{"@id": "dt1", 
"@data": "S062019"}, 
{"@id": "dt2", 
"@data": "S122019"}, 
{"@id": "dt3", 

"@data": "A122017"}, 
{"@id": "dt4", 

"@data": "A122018"}, 
{"@id": "dt5", 
"@data": "A122019"}], 
"BalancoPatrimonial": {}, 
"DemonstracaoDoResultado": {}, 

"DemonstracaoDoResultadoAbrangente": {}, 
"DemonstracaoDosFluxosDeCaixa": {}, 
"DemonstracaoDasMutacoesDoPatrimonioLiqui
do": { 
"contas": [ 
{ 
"@id": "conta1", 

"@nivel": "1", 
"@descricao": "Capital Social", 
"@contaPai": "", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 

"@valor": 58272}, 

{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 58272}, 
{"@dtBase": "dt3", 
"@valor": 58272}, 
{"@dtBase": "dt4", 
"@valor": 58272}, 
{"@dtBase": "dt5", 

"@valor": 58272}] 
}, 
{ 
"@id": "conta2", 
"@nivel": "2", 
"@descricao": "Reserva de lucro - legal", 
"@contaPai": "", 

"valoresIndividualizados": [ 

{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 8186.5}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 8279}, 
{"@dtBase": "dt3", 

"@valor": 7921}, 
{"@dtBase": "dt4", 
"@valor": 8093}, 
{"@dtBase": "dt5", 
"@valor": 8279}] 
}, 
{ 

"@id": "conta3", 

"@nivel": "2.2", 

"@descricao": " Destinações - Reserva", 
"@contaPai": "conta2", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 92.5}, 
{"@dtBase": "dt4", 

"@valor": 172}, 
{"@dtBase": "dt5", 
"@valor": 186}] 
}, 
{ 
"@id": "conta4", 
"@nivel": "2.3", 

"@descricao": " Mutações do Período", 
"@contaPai": "conta2", 

"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 92.5}, 
{"@dtBase": "dt4", 
"@valor": 172}, 

{"@dtBase": "dt5", 
"@valor": 186}] 
}, 
{ 
"@id": "conta5", 
"@nivel": "3", 

"@descricao": "Reserva de lucro - 
estatutária", 
"@contaPai": "", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 

"@valor": 44210.5}, 
{"@dtBase": "dt2", 

"@valor": 45934.5}, 
{"@dtBase": "dt3", 
"@valor": 39197}, 
{"@dtBase": "dt4", 
"@valor": 42430.5}, 
{"@dtBase": "dt5", 
"@valor": 45934.5}] 

}, 
{ 
"@id": "conta6", 
"@nivel": "3.1", 
"@descricao": " Destinações - Reserva", 
"@contaPai": "conta5", 

"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt2", 

"@valor": 1724}, 
{"@dtBase": "dt4", 
"@valor": 3233.5}, 
{"@dtBase": "dt5", 
"@valor": 3504}] 

}, 
{ 
"@id": "conta7", 
"@nivel": "3.2", 
"@descricao": " Mutações do Período", 
"@contaPai": "conta5", 
"valoresIndividualizados": [ 

{"@dtBase": "dt2", 
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"@valor": 1724}, 

{"@dtBase": "dt4", 
"@valor": 3233.5}, 
{"@dtBase": "dt5", 
"@valor": 3504}] 
}, 
{ 

"@id": "conta8", 
"@nivel": "4", 
"@descricao": "Lucros Acumulados", 
"@contaPai": "", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 0}, 

{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 0}, 

{"@dtBase": "dt3", 
"@valor": 0}, 
{"@dtBase": "dt4", 
"@valor": 0}, 
{"@dtBase": "dt5", 

"@valor": 0}] 
}, 
{ 
"@id": "conta9", 
"@nivel": "4.1", 
"@descricao": " Lucro líquido", 

"@contaPai": "conta8", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 1852}, 
{"@dtBase": "dt4", 

"@valor": 3438.5}, 
{"@dtBase": "dt5", 

"@valor": 3725}] 
}, 
{ 
"@id": "conta10", 
"@nivel": "4.2", 
"@descricao": " Destinações - Reserva", 
"@contaPai": "conta8", 

"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": -1816.5}, 
{"@dtBase": "dt4", 
"@valor": -3405.5}, 
{"@dtBase": "dt5", 

"@valor": -3690}] 
}, 

{ 
"@id": "conta11", 

"@nivel": "4.3", 

"@descricao": " Destinações - Dividendo", 
"@contaPai": "conta8", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": -35.5}, 
{"@dtBase": "dt4", 

"@valor": -33}, 
{"@dtBase": "dt5", 
"@valor": -35}] 
}, 
{ 
"@id": "conta12", 
"@nivel": "5", 

"@descricao": "Total", 
"@contaPai": "", 

"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 110669}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 112485.5}, 

{"@dtBase": "dt3", 
"@valor": 105390}, 
{"@dtBase": "dt4", 
"@valor": 108795.5}, 
{"@dtBase": "dt5", 
"@valor": 112485.5}] 

}, 
{ 
"@id": "conta13", 
"@nivel": "5.1", 
"@descricao": " Mutações do Período", 

"@contaPai": "conta12", 
"valoresIndividualizados": [ 

{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 1816.5}, 
{"@dtBase": "dt4", 
"@valor": 3405.5}, 
{"@dtBase": "dt5", 
"@valor": 3690}] 
} 

] 
}, 
"DemonstracaoDosRecursosDeConsorcioConso
lidada": {}, 
"DemonstracaoDeVariacoesNasDisponibilidade
sDeGruposConsolidada": {} 

}  
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Exemplo VI  
  
ORIGINAL PDF  
 

  

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS RECURSOS DE CONSÓRCIO    
  SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2019 E 2018    
  (Em milhares de reais)    
  ATIVO PASSIVO    
    Nota 2019   2018   Nota 2019   2018   
  CIRCULANTE   9999.99   9999.99 CIRCULANTE   9999.99   9999.99   
  Disponibilidades  9c 9999.99   9999.99 Outras obrigações         9999.99   9999.99   
  Aplicações financeiras  9c 9999.99   9999.99 Obrigações com consorciados 6a.I 9999.99   9999.99   
  Outros créditos    9999.99   9999.99 Valores a repassar 6a.I 9999.99   9999.99   

  Direito junto a consorciado contemplado  6a.I 9999.99   9999.99 
Obrigações por contemplação 
a entregar 

6a.I 9999.99   9999.99 
  

  COMPENSAÇÃO    9999.99   9999.99 Recursos do grupo 6a.I 9999.99   9999.99   

  

Previsão mensal de recursos a receber 
de consorciados  

  9999.99   9999.99 COMPENSAÇÃO      9999.99   9999.99 
  

  Contribuições devidas ao grupo    9999.99   9999.99 
Recursos mensais a receber 
de consorciados 

  9999.99   9999.99 
  

  Valor dos bens ou serviços a contemplar    9999.99   9999.99 
Obrigações dos grupos por 
contribuições   

  9999.99   9999.99 
  

  TOTAL GERAL DO ATIVO     9999.99   9999.99 TOTAL GERAL DO PASSIVO         9999.99   9999.99   

 
 

FORMATO JSON: 

{ "@cnpj": "99999999", 
"@codigoDocumento": "9999", 
"@tipoRemessa": "S", 
"@unidadeMedida":1000, 
"@dataBase": "062019", 
"datasBaseReferencia": [ 
{"@id": "dt1", 

"@data": "S062019"}, 

{"@id": "dt2", 
"@data": "S062018"} ], 
"BalancoPatrimonial": {}, 
"DemonstracaoDoResultado": {}, 
"DemonstracaoDoResultadoAbrangente": {}, 
"DemonstracaoDosFluxosDeCaixa": {}, 

"DemonstracaoDasMutacoesDoPatrimonioLiqui
do": {}, 
"DemonstracaoDosRecursosDeConsorcioConso
lidada": { 
"contas": [ 
{"@id": "conta1", 

"@nivel": "1", 
"@descricao": "Ativo", 
"@contaPai": ""}, 
{"@id": "conta2", 

"@nivel": "1.1", 
"@descricao": "CIRCULANTE", 
"@contaPai": "conta1", 

"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta3", 
"@nivel": "1.1.1", 

"@descricao": "Disponibilidades", 
"@contaPai": "conta2", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 

"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 

"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta4", 
"@nivel": "1.1.2", 
"@descricao": "Aplicações financeiras", 
"@contaPai": "conta2", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 

"@valor": 9999.99}, 

{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta5", 
"@nivel": "1.1.3", 
"@descricao": "Outros créditos", 

"@contaPai": "conta2", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta6", 

"@nivel": "1.1.3.1", 
"@descricao": "Direito junto a consorciado 
contemplado", 
"@contaPai": "conta5", 

"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 

{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta7", 
"@nivel": "1.2", 
"@descricao": "COMPENSAÇÃO", 
"@contaPai": "conta1", 

"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
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{"@id": "conta8", 
"@nivel": "1.2.1", 

"@descricao": "Previsão mensal de recursos a 
receber", 
"@contaPai": "conta7", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 

{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta9", 
"@nivel": "1.2.2", 
"@descricao": "Contribuições devidas ao 
grupo", 
"@contaPai": "conta7", 

"valoresIndividualizados": [ 

{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta10", 
"@nivel": "1.2.3", 

"@descricao": "Valor dos bens ou serviços a 
contemplar", 
"@contaPai": "conta7", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 

{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta12", 
"@nivel": "2", 

"@descricao": "Passivo", 
"@contaPai": "" }, 
{"@id": "conta13", 

"@nivel": "2.1", 
"@descricao": "CIRCULANTE", 
"@contaPai": "conta12", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 

"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta14", 
"@nivel": "2.1.1", 
"@descricao": "Outras obrigações", 
"@contaPai": "conta13", 
"valoresIndividualizados": [ 

{"@dtBase": "dt1", 

"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta15", 
"@nivel": "2.1.1.1", 
"@descricao": "Obrigações com consorciados", 

"@contaPai": "conta14", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta16", 

"@nivel": "2.1.1.2", 
"@descricao": "Valores a repassar", 

"@contaPai": "conta14", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 

{"@id": "conta17", 
"@nivel": "2.1.1.3", 
"@descricao": "Obrigações por contemplação 
a entregar", 
"@contaPai": "conta14", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 

"@valor": 9999.99}, 

{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta18", 
"@nivel": "2.1.1.4", 
"@descricao": "Recursos do grupo", 
"@contaPai": "conta14", 

"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta19", 

"@nivel": "2.2", 
"@descricao": "COMPENSAÇÃO", 
"@contaPai": "conta12", 
"valoresIndividualizados": [ 

{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 

"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta20", 
"@nivel": "2.2.1", 
"@descricao": "Recursos mensais a receber de 
consorciados", 
"@contaPai": "conta19", 
"valoresIndividualizados": [ 

{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta21", 
"@nivel": "2.2.2", 

"@descricao": "Obrigações dos grupos por 

contribuições", 
"@contaPai": "conta19", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 

"@valor": 9999.99} ] } 
] }, 
"DemonstracaoDeVariacoesNasDisponibilidade
sDeGruposConsolidada": {} 
} 
}  
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Exemplo VII  
  

ORIGINAL PDF  

 
        

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DAS VARIAÇÕES NAS  

DISPONIBILIDADES DE GRUPOS  

(Em milhares de reais)  

        

  
   Nota  

1º Sem. 
2020 

1º Sem. 
2019 

DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DOS SEMESTRES       9999.99 9999.99 

RECURSOS COLETADOS 5b 9999.99 9999.99 

Contribuições para aquisição de bens           9999.99 9999.99 

Taxa de administração           9999.99 9999.99 

Contribuição ao fundo de reserva   9999.99 9999.99 

Rendimentos de aplicações financeiras           9999.99 9999.99 

Multas e juros moratórios           9999.99 9999.99 

Prêmios de seguros           9999.99 9999.99 

Outros           9999.99 9999.99 

RECURSOS UTILIZADOS 4a 9999.99 9999.99 

Aquisição de bens      9999.99 9999.99 

Taxa de administração       9999.99 9999.99 

Multas e juros moratórios       9999.99 9999.99 

Prêmios de seguros       9999.99 9999.99 

Devolução a consorciados desligados           9999.99 9999.99 

Outros           9999.99 9999.99 

DISPONIBILIDADES NO FINAL DOS SEMESTRES       9999.99 9999.99 

Disponibilidades 12b 9999.99 9999.99 

Aplicações Financeiras 12b 9999.99 9999.99 

 
 

FORMATO JSON: 

{ "@cnpj": "99999999", 
"@codigoDocumento": "9999", 
"@tipoRemessa": "S", 
"@unidadeMedida":1000, 
"@dataBase": "062020", 
"datasBaseReferencia": [ 
{"@id": "dt1", 
"@data": "S062020"}, 
{"@id": "dt2", 
"@data": "S062019"} ], 
"BalancoPatrimonial": {}, 
"DemonstracaoDoResultado": {}, 
"DemonstracaoDoResultadoAbrangente": {}, 
"DemonstracaoDosFluxosDeCaixa": {}, 
"DemonstracaoDasMutacoesDoPatrimonioLiqu
ido": {}, 
"DemonstracaoDosRecursosDeConsorcioConso
lidada": {}, 

"DemonstracaoDeVariacoesNasDisponibilidade
sDeGruposConsolidada": { 
"contas": [ 
{"@id": "conta1", 
"@nivel": "1", 
"@descricao": "DISPONIBILIDADES NO INÍCIO 
DOS SEMESTRES", 
"@contaPai": "", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta2", 
"@nivel": "2", 
"@descricao": "RECURSOS COLETADOS", 
"@contaPai": "", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
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{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta3", 
"@nivel": "2.1", 
"@descricao": "Contribuições para aquisição 
de bens", 
"@contaPai": "conta2", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta4", 
"@nivel": "2.2", 
"@descricao": "Taxa de administração", 
"@contaPai": "conta2", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta5", 
"@nivel": "2.3", 
"@descricao": "Contribuição ao fundo de 
reserva", 
"@contaPai": "conta2", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta6", 
"@nivel": "2.4", 
"@descricao": "Rendimentos de aplicações 
financeiras", 
"@contaPai": "conta2", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta7", 
"@nivel": "2.5", 
"@descricao": "Multas e juros moratórios", 
"@contaPai": "conta2", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta8", 

"@nivel": "2.6", 
"@descricao": "Prêmios de seguros", 
"@contaPai": "conta2", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta9", 
"@nivel": "2.7", 
"@descricao": "Outros", 
"@contaPai": "conta2", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta10", 
"@nivel": "3", 
"@descricao": "RECURSOS UTILIZADOS", 
"@contaPai": "", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta11", 
"@nivel": "3.1", 
"@descricao": "Aquisição de bens", 
"@contaPai": "conta10", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta12", 
"@nivel": "3.2", 
"@descricao": "Taxa de administração", 
"@contaPai": "conta10", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta13", 
"@nivel": "3.3", 
"@descricao": "Multas e juros moratórios", 
"@contaPai": "conta10", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
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{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta14", 
"@nivel": "3.4", 
"@descricao": "Prêmios de seguros", 
"@contaPai": "conta10", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta15", 
"@nivel": "3.5", 
"@descricao": "Devolução a consorciados 
desligados", 
"@contaPai": "conta10", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta16", 
"@nivel": "3.6", 
"@descricao": "Outros", 
"@contaPai": "conta10", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta17", 

"@nivel": "4", 
"@descricao": "DISPONIBILIDADES NO FINAL 
DOS SEMESTRES", 
"@contaPai": "", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta18", 
"@nivel": "4.1", 
"@descricao": "Disponibilidades", 
"@contaPai": "conta17", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] }, 
{"@id": "conta19", 
"@nivel": "4.2", 
"@descricao": "Aplicações Financeiras", 
"@contaPai": "conta17", 
"valoresIndividualizados": [ 
{"@dtBase": "dt1", 
"@valor": 9999.99}, 
{"@dtBase": "dt2", 
"@valor": 9999.99} ] } 
] } 
} 
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6. Certificação digital e envio 
 

Os arquivos deverão apresentar certificação digital padrão ICP-Brasil, que pode ser realizada 
por e-CNPJ ou e-CPF de pessoa com poderes de representação sobre a entidade.   

Para tanto, a remessa deverá ser constituída de um documento ZIP contendo dois arquivos: as 
demonstrações no formato JSON e a assinatura digital no formato P7S. Para obter essa 
assinatura a entidade deverá utilizar um assinador capaz de gerá-la de forma 
desanexada/desatachada. Há várias empresas no mercado que proveem esse tipo de serviço. 
É possível também encontrar na Internet orientações passo a passo de como realizar essa 
assinatura.  

O arquivo ZIP e o JSON deverão ser nomeados conforme o padrão 
INFNNNNCCCCCCCCMMAAAA, onde: NNNN -código do documento (9011, 9031 ou 9061); 
CCCCCCCC -CNPJ da instituição com 8 dígitos numéricos; MM -mês relativo à data-base; AAAA 
-ano relativo à data-base.   

➢ A forma de compressão necessariamente deve ser .zip. Arquivos .rar, .7z, entre 

outros serão rejeitados.  

➢ Atentem-se para não apresentar no nome dos arquivos zip informações além das 

determinadas acima. Ex: INFNNNNCCCCCCCCMMAAAA.json.p7s.zip  
  

O envio se dá via STA, sendo necessário o credenciamento na transação SINF9000. A consulta 
sobre o resultado do processamento pode ser feito pelo próprio STA ou, preferencialmente, via 
CRD (Aba Documentos > Processamento).  

 

7. Erros comuns 
 

  
a)  <erro codigo="VCRD0036"><descricao>Arquivo inválido: erro na validação do arquivo 

conforme o schema definido para o mesmo.</descricao><complemento>Erros 
retornados pelo validador no batimento do documento com seu respectivo schema:  - A 
JSONObject text must begin with '{' at 1 [character 2 line 
1]</complemento></erro></erros></respostaCRD>  

 
O erro provavelmente foi causado pela presença do BOM no arquivo JSON (caractere 

<U+FEFF>) no início do arquivo. Será necessário formatar o arquivo para UTF-8 (sem BOM). 

Isso pode ser feito, por exemplo, no aplicativo notepad++.  

  

https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/sistematransferenciaarquivos
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/sistematransferenciaarquivos
https://www3.bcb.gov.br/crd2/#/500
https://www3.bcb.gov.br/crd2/#/500
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b) <erro codigo="VCRD0036"><descricao>Arquivo inválido: erro na validação do arquivo 
conforme o schema definido para o mesmo.</descricao><complemento>  

Erro no leiaute do arquivo. Sugere-se validá-lo utilizando o JSON Schema disponível em 

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/leiautedocumentoscrd em um validador 

JSON Schema (há diversas opções inclusive alguns gratuitos online.). Dessa forma é possível 

identificar todos os erros e a validação é imediata.  

  

c) <erro codigo="VCRD0009"><descricao>Arquivo não reconhecido pelo CRD, verifique o 
código STA.</descricao>  

Erro relacionado à extensão do arquivo. Avalie se o arquivo enviado é .zip  

  

d) <erro codigo="VCRD0001"><descricao>Arquivo com formato não suportado pelo CRD, 
sendo impossível processá-lo.</descricao><complemento>Tipo de arquivo não 
suportado.</complemento></erro>  

Erro relacionado ao conteúdo do arquivo ZIP. Verifique se o conteúdo do arquivo apresenta 

2 arquivos: um deles .json e outro .p7s.  

  

e) <erro codigo="VCRD0038"><descricao>Não pode existir sub-diretório dentro da 
compactação.</descricao><complemento>  

Erro relacionado ao conteúdo do .zip. Não deve haver pastas dentro do arquivo 

compactado, apenas os arquivos .p7s e .json. 

  

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/leiautedocumentoscrd
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/leiautedocumentoscrd

