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RESUMO 

O objetivo do presente trabalho é abordar como está sendo realizado o Controle Interno do 

Ativo Imobilizado considerando as modificações advindas da harmonização das Normas 

Brasileiras de Contabilidade com as Normas Internacionais, a fim de demonstrar sua 

importância de se possuir um sistema apropriado. Inicia-se mostrando a evolução das Ciências 

Contábeis até o atual panorama em que esta se encontra. Parte-se, então, para as definições de 

Imobilizado, trazidas pelas novas Normas, e de Controle Interno possibilitando a 

compreensão deste dentro das organizações. Para tal foi realizado um estudo de caso em uma 

empresa de terraplenagem analisando especificamente os controles de ativo imobilizado da 

entidade objeto deste estudo. A pesquisa utiliza fontes primárias de dados, coletados através 

da aplicação de um questionário, contendo perguntas abertas, direcionado ao gestor da 

empresa e, posteriormente, ao escritório de contabilidade responsável pela mesma. A partir 

dos resultados encontrados foram elaborados procedimentos visando sugerir um tratamento 

adequado aos controles internos dos bens imobilizados da empresa estudada. 

Palavras-chave: Controle Interno. Ativo Imobilizado. Normas Internacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The aim of this study is to discuss how it has being done the Internal Control of Fixed 

Assets considering the changes arising from the harmonization of the Brazilian Accounting 

Standards with International Standards in order to demonstrate their importance to have a 

proper system. It begins by showing the evolution of Accountancy to the current situation in 

which it is located. Then the settings for Fixed Assets brought by the new Standards and 

Internal Control enabling this understanding within organizations. For such a case study was 

conducted in a company earthmoving specifically analyzing the controls of fixed assets of the 

entity object of this study. The research uses primary data sources, collected through a 

questionnaire containing open-ended questions directed to the manager of the company and 

subsequently the accounting firm responsible for the same. From the results procedures were 

elaborate to suggest adequate internal controls over fixed assets of the company studied 

treatment. 

Keywords: Internal Control.  Permanent Assets.  International Standards. 
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1. INTRODUÇÃO 

No início do século XXI, as entidades crescem de forma acelerada e contínua em um 

ambiente dinâmico e de constantes mudanças. Com isso devem organizar e planejar seus 

processos administrativos para controle da empresa, pois a ausência desses controles e a 

carência de acompanhamento dos processos mostram o quanto à empresa fica em desordem, e 

com margens para possíveis erros e fraudes.  

Para as organizações, em virtude de um cenário globalizado e competitivo e as imposições 

de elevados resultados econômicos e financeiros, uma maior confiabilidade e transparência 

das Demonstrações Contábeis e Financeiras estão sendo exigidas cada vez mais. Inclusive 

para o quanto se consegue chegar mais perto dos processos e controles internos que auxiliam 

nas decisões gerenciais. 

Segundo o Comitê de Procedimentos de Auditoria do Instituto Americano de Contadores 

Públicos Certificados, AICPA, Estados Unidos apud Attie (2011, p.188) afirma: 

O controle interno compreende o plano de organização e o conjunto coordenado dos 

métodos e medidas, adotados pela empresa, para proteger seu patrimônio, verificar a 

exatidão e a fidedignidade de seus dados contábeis, promover a eficiência 

operacional e encorajar a adesão à política traçada pela administração. 

 

O papel da Contabilidade como diz Robert N. Anthony apud Iudícibus (2011, p.4) 

considera que “planejamento, controle e auxílio no processo decisório” são partes principais 

para que a ação desse processo de planejamento junto com o controle dos ativos irá auxiliar a 

obtenção dos objetivos para a decisão. 

Em virtude deste mundo globalizado, não houve como fugir da harmonização das 

Demonstrações Contábeis. Este fato se deu pela necessidade e importância de se ter uma 

linguagem única ou padronizada para o perfeito entendimento do que se passa em uma 

organização, quando analisada pelos seus usuários que estejam em qualquer ambiente do 

planeta. 

Neste cenário acaba-se encontrando muitas empresas que ainda não fazem o controle do 

imobilizado ou o fazem de maneira imprópria e ineficiente, muitas vezes nem observando esta 

harmonização da contabilidade mundial, que trouxe mudanças para a apropriação do 
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imobilizado. E esta parte do ativo é de fundamental importância para as entidades no 

ambiente atual, dinâmico e universalizado em que estão vivendo. 

Desta maneira a apropriação do ativo imobilizado, que possui extrema importância dentro 

das entidades, fica vulnerável trazendo como consequência interferências na situação das 

empresas, podendo trazer-lhes vários problemas. 

De acordo com Almeida (2010, p. 87,187), o método mais simples de se obter informações 

sobre como funciona o sistema de controle interno da empresa consiste na indagação, 

observação, a revisão dos manuais de contabilidade e de procedimentos internos, bem como 

conversas com executivos de determinadas áreas da organização. 

Segundo Attie (2011, p.287), ao executar os devidos procedimentos de controle interno, e 

conseguir o máximo de proveito deste trabalho, são recomendáveis que se verifiquem os 

ciclos operacionais de maior influência ou o risco de atividade, afim de que se possa 

concentrar os estudos de avaliação de procedimentos do controle interno existente. Toda 

empresa tem objetivos específicos de acordo com o ramo de sua atividade, podendo avaliar os 

riscos envolvidos. 

Como o critério deve ser avaliado de acordo com cada entidade, o estudo e aplicação do 

controle interno levará em conta a atividade ou ciclos operacionais, atividades 

departamentalizadas e demonstrações contábeis.  

1.1. PROBLEMATIZAÇÃO 

Disposto esta questão, formulou-se a problematização desta pesquisa. Segundo Rudio apud 

Lakatos e Marconi (2003, p. 241): 

Formular o problema consiste em dizer, de maneira explícita, clara, compreensível e 

operacional, qual a dificuldade com a qual nos defrontamos e que pretendemos 

resolver, limitando seu campo e apresentando suas características. Desta forma, o 

objetivo da formulação do problema da pesquisa é tomá-lo individualizado, 

específico, inconfundível. 

Segundo Gil (2002, p. 23), “Toda pesquisa se inicia com algum tipo de problema, ou 

indagação. Todavia, a conceituação adequada de problema de pesquisa não constitui tarefa 

fácil, em virtude das diferentes acepções que envolvem este termo”. 
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À luz das normas internacionais, a falta de controle interno ou controles existentes e 

ineficazes pode impactar na apropriação do ativo imobilizado? 

1.2. JUSTIFICATIVA 

A escolha deste tema foi determinada pela dificuldade que as empresas possuem em 

manter um controle interno efetivo do seu ativo imobilizado. As novas adequações 

estabelecidas pela internacionalização das normas contábeis, sua instituição dentro das 

empresas tem sido um tanto que conturbada. 

Segundo Menegat (2009, p. 8), “é prudente a adoção de procedimentos que venham 

proporcionar um cuidado especial em torno do ativo imobilizado, afinal é nele que está 

concentrada o maior percentual dos investimentos”. 

O ativo imobilizado é uma parte dos bens da empresa que possui uma grande 

representatividade. Qualquer descuido ou inobservância no tratamento dado a ele pode 

conduzir a entidade a erros seja na hora de uma tomada de decisão, quer seja no impacto 

sobre a posição econômico-financeira real da entidade. Faz-se importante, cada vez mais, uma 

melhor e mais aperfeiçoada percepção deste ativo para a empresa. 

 E em uma organização, alcançar os objetivos planejados, deverá ser o referencial para 

todas as áreas de atuação. O controle interno é estruturado para enfrentar os possíveis riscos e 

fornecer razoável segurança de que na consecução da missão da entidade, os objetivos da 

empresa serão alcançados. Proteger o patrimônio da entidade é um dos principais objetivos 

dos controles internos (de importância fundamental), pois leva a organização a atingir os 

resultados mais favoráveis com menos desperdícios. 

As organizações necessitam de controles internos rigorosos e corretos que demonstrem 

informações adequadas em suas atividades para corrigir suas ações em novas situações. 

Segundo Almeida (2010, p. 43), normas de auditoria que são aceitas referentes ao trabalho de 

campo, ajudam o auditor o dever de avaliar o sistema de controle interno da empresa auditada, 

para verificar extensão dos procedimentos de auditoria. 

E em qualquer tipo de empresa faz se necessário um sistema de controle interno a fim  de 

garantir que procedimentos relacionados a sua atividade sejam seguidos. A constante entrada 

e saída de dados torna o controle interno um sistema aberto, onde as modificações constantes 
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são aceitas para atender as reais necessidades da organização no atual momento. Todos 

colaboradores devem compreender a aplicação do controle interno em sua área para que as 

políticas adotadas sejam eficazes e eficientes.  

O processo de elaboração do Controle Interno integra a estrutura organizacional da 

Administração, tendo por função acompanhar a execução dos processos e apontar, em caráter 

sugestivo, preventivo ou corretivo, as ações a serem desempenhadas.  Ele controla para o 

gestor, amplia sua visão, seu conhecimento de todos os processos utilizados na empresa. 

 Este estudo visa mostrar como uma adequada apropriação do imobilizado pode trazer uma 

maior precisão e transparência para as demonstrações contábeis e as consequências 

prejudiciais de um controle interno ineficiente, ou até mesmo a ausência deste, do ativo 

imobilizado.  

 Terá a finalidade de determinar sua existência física e uso de sistemas de autorização para 

aquisições e vendas de bens do imóvel, sistemas de comunicação para obsolescência ou baixa 

desses ativos, capitalização relativa a valores e tempo de vida útil e segregação de funções 

entre o setor de compras e a recepção do imobilizado. E se os ativos imobilizados pertencem a 

empresa de acordo com o CPC 27. Se são utilizados os princípios de contabilidade; se este 

ativo imobilizado foi corretamente classificado no Balanço Patrimonial, verificando se este 

ativo não contém despesas capitalizadas e se sua depreciação foi corretamente empregada. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GERAL:  

Ao determinar o problema e justifica-lo, surgem naturalmente os objetivos. Conforme 

Lakatos e Marconi, (2003, p. 219), “objetivo geral está ligado a uma visão global e abrangente 

do tema. Relaciona-se com o conteúdo intrínseco, quer dos fenômenos e eventos, quer das 

ideias estudadas. Vincula-se diretamente à própria significação da tese proposta pelo projeto”. 

Nessa presente pesquisa, o objetivo geral é demonstrar a importância de se possuir um 

controle interno apropriado do ativo imobilizado, segundo as normas internacionais 

estabelecidas para as empresas e dessa forma poder obter melhores resultados para as 

demonstrações contábeis das entidades.  
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Conforme Lakatos e Marconi, (2003, p. 219), estes por sua vez, “apresentam caráter mais 

concreto. Têm função intermediária e instrumental, permitindo, de um lado, atingir o objetivo 

geral e, de outro, aplicá-lo a situações particulares”. 

Portanto estabelecem-se como os objetivos específicos deste trabalho os seguintes pontos: 

 Descrever o ativo imobilizado; 

 Identificar como as empresas estão fazendo para manter seus controles internos do 

ativo imobilizado; 

 Analisar se o controle interno permite a obtenção de uma relação linear e válida 

de equilíbrio e ser seguida na entidade; 

 Verificar e analisar como é afetado o ativo imobilizado das empresas que não 

fazem controles internos dos procedimentos; 

 Verificar como as empresas estão aplicando as normas internacionais da IAS 36 – 

Impairment; 

 Constatar se, de fato, as empresas usam adequadamente os procedimentos e 

trabalham o controle do ativo imobilizado; 

1.4. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Para a condução desta pesquisa de forma que se alcance tudo o que foi exposto até aqui, 

determinou-se uma metodologia. Esta é uma palavra derivada de “método”, do Latim 

“methodus” cujo significado é “caminho ou a via para a realização de algo”. Neste caso 

específico seria o caminho para a realização da pesquisa.  

Segundo Gil (2008, p. 9), “pode-se definir método como caminho para se chegar a 

determinado fim. E método científico como o conjunto de procedimentos intelectuais e 

técnicos adotados para se atingir o conhecimento”.  

Segundo Silva, apud Simões (2011, p. 25),  

[...] a metodologia deve ser empregada em uma pesquisa contendo desde a 

formulação do problema, das hipóteses levantadas até a delimitação do universo ou 

a da amostra. O que se observa é que, no geral, usa-se mais de um método e mais de 

uma técnica na realização da pesquisa. 
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Para a construção deste trabalho, serão empregados basicamente quatro tipos de métodos 

de pesquisa, a seguir expostos: 

1.4.1. PESQUISA QUALITATIVA 

Apesar de ser utilizado um estudo de caso para a construção deste trabalho, onde poderão 

ser utilizados meios quantitativos, a proposta presente tem como objetivo maior a qualidade 

das informações que serão obtidas. 

Segundo Silva e Menezes (2005, p. 20), sobre a pesquisa qualitativa, 

[...] A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no 

processo de pesquisa qualitativa. [...] O ambiente natural é a fonte direta para coleta 

de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. [...] O processo e seu significado 

são os focos principais de abordagem. 

1.4.2. MÉTODO INDUTIVO 

O próprio nome já traz a forma deste método. Indutivo, segundo o dicionário Aurélio 

online, é aquilo “que induz”.  Ele parte de informações particulares, de um campo restrito, 

com constatações suficientes possibilitando a inferência de informações mais amplas, de um 

universo maior.  

Conforme Gil (2008, p. 10), “As conclusões obtidas por meio da indução correspondem a 

uma verdade não contida nas premissas consideradas, [...], por meio da indução chega-se a 

conclusões que são apenas prováveis”.  

1.4.3. ESTUDO DE CASO 

Caracteriza-se por descrever, geralmente, um estudo aprofundado de uma 

unidade individual. 

Segundo Gil (2008, p. 58), “O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e 

exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e 

detalhado, tarefa praticamente impossível mediante os outros tipos de delineamentos 

considerados”.  
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1.4.4. PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

Juntamente com o Estudo de Caso, será utilizada também a Pesquisa Bibliográfica, 

utilizando-se de alguns autores para melhor embasamento e conclusão de tudo aquilo que for 

levantado em campo. 

De acordo com Gil, apud Silva e Menezes (2005, p. 21), “Pesquisa Bibliográfica: quando 

elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de 

periódicos e atualmente com material disponibilizado na Internet”. 

1.4.5. ENTREVISTA 

Ainda para a efetuação do Estudo de Caso será realizada entrevista, por meio de um 

questionário com perguntas abertas, previamente formuladas. Segundo Gil (2008, p.109), 

Pode-se definir entrevista como a técnica em que o investigador se apresenta frente 

ao investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados que 

interessam à investigação. [...] Mais especificamente, é uma forma de diálogo 

assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a outra se apresenta como 

fonte de informação.  

1.5. DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

Com o objetivo de delimitar o que se deseja pesquisar, foi escolhido o ativo imobilizado 

por estar ligada a presença de bens tangíveis como terrenos, prédios, veículos, máquinas 

industriais e de utilização em escritório, entre outros investimentos que pela sua natureza 

sejam composição do capital das empresas, aplicados diretamente na obtenção de resultados. 

Para um melhor estudo foi definida uma única empresa a ser pesquisada. A utilização de 

questionário para esclarecimentos referente à salvaguarda do ativo imobilizado na Empresa de 

Terraplenagem. 

Segundo Attie, (2011, p. 126) 

[...] por tudo quanto foi dito, ate então, tem-se a impressão de que um bom sistema 

de controle interno constitui garantia absoluta contra a ocorrência de fraudes ou 

irregularidades. Bons controles internos previnem contra a fraude e minimizam os 

riscos de erros e irregularidades, por que por si só, não basta para evitá-los. 
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Crepaldi (2011, p, 378) afirma que “o ambiente do controle deve demonstrar o 

comprometimento em todos os níveis da administração com a qualidade do controle interno 

em seu conjunto.” Com a função de aperfeiçoar os processos, o controle pode ser preventivo, 

detectivo e corretivo. A função preventiva é a que tem uma maior relevância, pois se faz 

necessária a criação de controles que ajudem a identificar os possíveis riscos.  Já as funções 

detectiva e corretiva são utilizadas quando existem falhas por parte dos envolvidos no 

processo.   

De acordo com Cavalcanti, (2010, p. 49), 

Não adianta a empresa implantar um excelente sistema de controle interno sem que 

alguém verifique periodicamente se os funcionários estão cumprindo que foi 

determinado no sistema, ou se o sistema não deveria ser adaptado as novas 

circunstancias. Os objetivos da auditoria interna são exatamente esses, ou seja: 

verificar se as normas internas estão sendo seguidas, avaliar a necessidade de novas 

normas internas ou de modificações das já existentes. 

Segundo Francischini e Gurgel, apud Menegat (1998, p. 286), 

A importância primordial do controle do interno esta no controle das adições e das 

retiradas. As medidas tomadas para garantir a salvaguarda física e a segurança das 

unidades podem ser tão importantes quanto o próprio controle das quantias 

investidas. Devem existir instruções escritas sobre a política que governa a 

distribuição dos custos atribuídos as contas do ativo imobilizado e as de manutenção 

e reparo. Os principais aspectos que devem ser definidos nesta instruções são os 

seguintes: as classes de unidade e bens; os custos a serem incluídos; as importâncias 

mínimas a serem capitalizadas; os métodos de depreciação e retirada. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Para uma melhor contextualização dos assuntos relacionados ao tema, para embasamento 

do estudo é necessário voltar aos primórdios da existência humana.  

2.1. Origem e evolução da Contabilidade. 

A Contabilidade é tão antiga quanto à história do ser humano na Terra. Ela surgiu pela 

necessidade do homem de possuir um meio que possibilitasse o conhecimento, o controle, a 
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proteção, assim como a obtenção de informações sobre tudo aquilo que possuía. Segundo 

Feitosa (2001, p. 2), no começo eram realizadas as contas mentalmente, visto que os fatos 

eram simples. Com o passar do tempo, o grau de complexidade foi aumentando, o que exigia 

que estes fatos fossem devidamente registrados. . Ainda de acordo com Feitosa (2001, p. 3), 

os primeiros registros eram feitos de forma rudimentar, em ossos, madeiras, pedras, argilas, 

dentre outros materiais. 

Na Idade Antiga o homem, que deixou de ser nômade ainda na pré-história, tinha como seu 

meio de sobrevivência e trabalho a agricultura e criação de animais. Essas atividades eram o 

que eles possuíam como o seu patrimônio, bem como sua riqueza. Por muito tempo sua 

moeda de troca, para as transações comerciais da época, constituía-se dos bens advindos 

dessas funções. Com o estabelecimento de um local fixo de moradia, surgiu também a 

necessidade da organização do direito do uso da terra, ocasionando divisões e o senso de 

propriedade, conforme Silva et. al. (2007, p.7). 

Toda a riqueza gerada pelo patriarca era deixada para seus descendentes, depois de sua 

morte. Daí começa a surgir o conceito mais real de patrimônio, que segundo a etimologia da 

palavra, que vem do latim “pater” (pai) e “monium” (recebido), quer dizer recebido dos pais, 

que em outros termos pode ser entendido como herança. Castro (2011, p. 3), diz que “a 

herança recebida dos pais (pater, patris) deu origem ao termo patrimônio.” De acordo com 

Silva et. al. (2007, p.7), essa expressão passou a ser usada para qualquer tipo de valor, não 

necessariamente para bens herdados. Inclusive, posteriormente, passou a ser utilizado pela 

própria Contabilidade. 

Desde aquela época, a forma contábil vem evoluindo e sendo aprimorada, conforme foram 

se dando os avanços da sociedade. “Mas foi somente na Itália que surgiu o termo Contabilitá” 

(Monteiro e Marques, 2011, p.83). Feitosa (2001, p. 3), cita que na Idade Média, o Frei Luca 

Pacioli descreve o Método das Partidas Dobradas, que reza que “para cada débito corresponde 

um crédito de igual valor e ao mesmo tempo”. Esse método revolucionou a Contabilidade, 

possibilitando uma grande fomentação da literatura e doutrinas contábeis. Tal acontecimento 

marca o começo da era moderna da Contabilidade. As Partidas Dobradas acabaram por 

tornarem-se o método mais adequado e confiável para a formação de informações mais úteis, 

atendo melhor as necessidades dos seus usuários.  

O descobrimento do Novo Mundo também obrigou à sociedade europeia a buscar um 

aprimoramento do sistema contábil existente, visto o aumento das riquezas em face da 
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exploração das terras conquistadas foi absurdamente enorme. Segundo Monteiro e Marques 

(2011, p.3),  

Esse fato obrigou a contabilidade a evoluir mais uma vez, tanto no aspecto 

financeiro, quanto nos aspectos legal e tributável, pois se tratavam de extensões de 

terras “sem dono” e vários países disputavam o controle das mesmas. Vários 

documentos de ordem legal foram emitidos nesta época, com o intuito de controlar 

possíveis guerras gananciosas no continente europeu. Assim nasceu a necessidade 

de se inventariar as terras descobertas, e as grandes riquezas dali extraídas, como 

ouro, prata e todo tipo de metais e pedras preciosas, além de insumos, como 

madeira, alimentos, fibras naturais e capital humano que aqui já viviam. 

De acordo com Feitosa (2001, p. 4), a Revolução Industrial foi outro fato histórico que 

causou impactos na Contabilidade. Com o aparecimento das grandes fábricas e a mudança no 

processo de produção (de artesanais para fabris), as empresas passaram a precisar de mais 

quantidade de capital, levando ao surgimento das Sociedades Anônimas e de profissionais 

especializados nessa área. 

Segundo Miranda (2002, p. 2), o que se pode observar é que a contabilidade surgiu e foi 

evoluindo conforme as habilidades humanas foram se aperfeiçoando e principalmente 

conforme as necessidades dos seus usuários cresciam, o que foi exigindo que tal ferramenta 

progredisse cada vez mais. Ela formata-se de acordo com o ambiente na qual está inserida. 

Consegue ser adaptada para cada espaço específico, sem perder a suas características 

principais e sua essência. Miranda (2002, p. 2), diz que: 

Como as nações têm histórias, valores e sistemas políticos diferentes, elas também 

têm padrões diferentes de desenvolvimento financeiro-contábil. A Contabilidade no 

Brasil não é como a de outros países. De fato, o que se observa é a diversidade, pois 

os sistemas e métodos diferem muito em cada país devido, principalmente sua 

cultura e ao seu desenvolvimento econômico. 

Nos tempos atuais (início do século XXI) não poderia ser diferente, as habilidades do ser 

humano continuam se expandindo. Os constantes avanços tecnológicos têm possibilitado uma 

maior interação mundial, onde a distância e os limites geográficos parecem quase nem existir 

mais. Fisicamente se está em um lugar enquanto que virtualmente se está a milhares de 

quilômetros dali, a apenas um clique. 

A interação mundial dos governos também foi se modificando ao passo que a tecnologia 

aumentava e se difundia. Vive-se a era em que nada mais é feito de forma isolada. Os países 
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vivem em constantes relações. Criam-se blocos econômicos, grandes relações diplomáticas, 

apoios políticos. Isso de tal forma que não se pode impedir o inevitável, um sistema 

totalmente globalizado. Esse é mais um episódio da evolução da sociedade humana que a 

contabilidade vem se adaptando. 

As grandes corporações tem se espalhado além de suas fronteiras. Empresas europeias, 

norte-americanas, entre outras tantas, tem realizado negócios com outras do outro lado do 

mundo. Além das implantações de sedes em países, que não seja o seu de origem. São as 

famosas multinacionais. 

 Não só isso, os recursos também não têm respeitado os limites de suas nações. O capital 

que muitas organizações possuem é adquirido, em muitos casos, através de investimentos 

realizados por pessoas físicas ou jurídicas que estão fora do território das mesmas.  

Essa questão leva a existência de usuários das informações contábeis de diferentes 

nacionalidades, acarretando a essa nova adequação da contabilidade. A tentativa de criação de 

um padrão único que seja acessível a qualquer um que deseje ou necessite delas. Chegamos 

ao ponto onde a contabilidade tem que ser harmonizada, visto que ela é elaborada de acordo 

com as normas e legislações do país onde está situada, dificultando a compreensão de 

usuários extraterritoriais.  

Esse novo contexto da história, leva ao surgimento de Comitês Internacionais, que estão 

criando um padrão e linguagem unificada para a contabilidade. Aparece, então, a 

harmonização das Normas Internacionais. 

2.2. Origem das Normas Internacionais. 

Com essa nova conjuntura histórica que vai se formando, e, de acordo com Antunes, 

Antunes e Penteado (2007/8, p.3), devido ao crescimento do mercado de capitais americanos, 

na década de 60, a contabilidade passou a ser enxergada pelo foco baseado na informação, o 

que a levou a ser analisada pela sua competência de gerar informações úteis e relevantes para 

o seu público alvo. A partir dessa nova perspectiva e da globalização dos mercados surge à 

necessidade de se ter uma contabilidade internacional, cuja uma das consequências é propiciar 

investimentos estrangeiros, através da unificação das normas contábeis, levando a uma melhor 

compreensibilidade do que se é divulgado para os usuários de qualquer parte do planeta, 
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minimizando as incertezas e passando a gerar um crescimento econômico. Carvalho e Lemes 

apud Antunes, Antunes e Penteado (2007/8, p.2), já dizia que: 

A dificuldade que a Contabilidade tem em definir uma linguagem única de 

comunicação em nível mundial acaba sendo um empecilho inicial às empresas que, 

por vezes, sentem-se desestimuladas a recorrer a outros mercados, quando se 

deparam com as dificuldades em apresentar suas demonstrações financeiras sob 

outras normas. 

Diante desse cenário foi criado, ainda Antunes, Antunes e Penteado (2007/8, p.3), diz que 

com fins de normatizar e regulamentar a emissão das normas internacionais, o IASC 

(International Accounting Standards Committee) em 1973, por meio de um acordo entre 

diversas entidades profissionais e vários países. Este ficava situando na cidade de Londres e 

até o ano de 2001 foi o órgão normatizador dominante. Este órgão editava as IAS 

(International Accounting Standards). 

De 2001 em diante o IASC se torna o IASB (International Accounting Standards Board), 

que passou a publicar várias normas que foram consideradas como padrões contábeis 

internacionais, conhecidas com IFRS (International Financial Reporting Standards), adotando 

como base o corpo das antigas IAS, segundo os autores supracitados. 

Figura 1: Estrutura do IASB 

 

Fonte: Santos, André R. P. (2012) 

Curso de Pós Graduação em Gerência Contábil, Financeira e Auditoria. (2012) 

Segundo Carvalho e Lemes (2010, p. 1), nos EUA criaram o AICPA (American Institute of 

Certified Public Accountants) para o preparo das normas contábeis (APB – Accounting 
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Principles Board), se responsabilizando pela elaboração das mesmas e “seus pronunciamentos 

constituíram a parte mais representativa dos chamados Princípios Contabéis Geralmente 

Aceitos nos Estados Unidos”, o USGAAP (Generally Accepted Acconting Principles), 

aprovado em 1970. E por volta de 1973, esse organismo foi substituído pela FASB (Financial 

Accounting Standards Board) ou Comitê de Normas de Contabilidade Financeira, que dita as 

regras, desde então, nos Estados Unidos da América. Este é um órgão do setor privado da 

economia americana. A missão do FASB, descrita por este órgão em seu site, é “estabelecer e 

melhorar os padrões de contabilidade financeira e relatando que os relatórios financeiros 

adotados por entidades não governamentais que fornece informações úteis de decisões de 

investidores e outros usuários de relatórios financeiros.”  

De acordo com Feitosa (2001, p.8), nos EUA o responsável por regular o mercados de 

capitais e o responsável pela regulamentação contábil das Companhias americanas é o SEC 

(Securities and Exchange Commission), equivalente a CVM (Comissão de Valores 

Mobiliários) aqui no Brasil.  

Decidiu-se a adoção dos Princípios publicados pelo IASB ao contrário dos princípios 

americanos por causa de “razões políticas e conceituais”. Conforme Antunes, Antunes e 

Penteado (2007/8, p. 3), 

Apesar do mercado de capitais norte-americano se constituir de há muito tempo no 

mais desenvolvido do mundo, sua abordagem da contabilidade é extremamente 

vinculada a uma malha legal que lhes é própria. Assim, a adoção de seu conjunto de 

normas contábeis, por outros países, exigiria, por exemplo, também a “importação” 

dos principais conceitos norte-americanos de direito societário, das leis comerciais, 

leis de valores mobiliários, entre outros, que afetam a escolha desses princípios 

como padrão internacional. 

Conforme dito por Castro (2011, p. 236), no Brasil, no ano de 2007, foi instituída a Lei 

11.638 que trouxe alterações no corpo do texto da Lei 6.404/76 – a Lei das S.A. – que 

visavam justamente conceder a uniformidade com as normas contábeis internacionais. 

Posteriormente houve a publicação da Lei 11.941/09, que também trouxe mudanças. Pode-se 

observar algumas delas no quadro a seguir: 
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Figura 2: Modificações nas Leis no decorrer dos anos na Contabilidade 

 

Fonte: Castro, Domingos Poubel de. (2010, p. 236) 

Nos quadros a seguir encontram-se os órgãos brasileiros e leis que normatizam o país à 

Contabilidade Internacional, que buscaram estabelecer como as adaptações das aplicações das 

normas internacionais deveriam ser efetuadas de maneira a harmonizar o entendimento, 

facilitar a implantação e atenuar possíveis erros nas empresas que adotariam o IFRS. 
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Figura 3: Brasil e a Contabilidade Internacional 

 

Fonte: Santos, Santos, André R. P. (2012) 

Curso de Pós Graduação em Gerência Contábil, Financeira e Auditoria. (2012) 

Figura 4: Estrutura das Práticas Contábeis no Brasil 

 

Fonte: Santos, André R. P. (2012) 

Curso de Pós Graduação em Gerência Contábil, Financeira e Auditoria. (2012) 

Segundo Iudícibus et. al. (2010, p. 15), anteriormente a esse fato foi criado o Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC), em 2005, por meio da Resolução nº 1.055/05 do Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC). A composição desse Comitê se dá pelos seguintes órgãos e 

entidades:  

 ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas; 

 APIMEC – Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de 

Capitais; 
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 BM&F BOVESPA – Bolsa de Valores de São Paulo; 

 CFC – Conselho Federal de Contabilidade; 

 FIPECAFI – Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras; e, 

 IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil. 

A criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis decorre das necessidades que proviam 

do eminente processo de convergência internacional das normas contábeis, de se possuir um 

órgão que centralizasse a emissão das normas, bem como da representação das Instituições 

nacionais que apresentavam interesse em eventos internacionais. Segundo o próprio CPC, este 

foi criado “em função das necessidades de”: 

 convergência internacional das normas contábeis (redução de custo de 

elaboração de relatórios contábeis, redução de riscos e custo nas análises e 

decisões, redução de custo de capital); 

 centralização na emissão de normas dessa natureza (no Brasil, diversas 

entidades o fazem); 

 representação e processo democráticos na produção dessas informações 

(produtores da informação contábil, auditor, usuário, intermediário, 

academia, governo). 

E possui como objetivos: 

O estudo, o preparo e a emissão de Pronunciamentos Técnicos sobre 

procedimentos de Contabilidade e a divulgação de informações dessa natureza, 

para permitir a emissão de normas pela entidade reguladora brasileira, visando à 

centralização e uniformização do seu processo de produção, levando sempre em 

conta a convergência da Contabilidade Brasileira aos padrões internacionais. 

O CPC é responsável pela elaboração de Pronunciamentos Técnicos (submetidos a 

audiências públicas), Interpretações e Orientações. O órgão já emitiu 44 pronunciamentos em 

conformidade com as IAS e as IFRS: 

 CPC 00 – Pronunciamento Conceitual Básico – Estrutura Conceitual para Elaboração 

e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro; 

 CPC 01 – IAS 36 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos; 

 CPC 02 – IAS 21 – Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão das DC; 

 CPC 03 - IAS 7 – Demonstração dos Fluxos de Caixa; 

 CPC 04 – IAS 38 – Ativo Intangível; 

 CPC 05 – IAS 24 – Divulgação sobre Partes Relacionadas; 
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 CPC 06 – IAS 17 – Operações de Arrendamento Mercantil; 

 CPC 07 –  IAS 20 – Subvenção e Assistência Governamentais; 

 CPC 08 – IAS 39 – Custos de Transação e Prêmios na Emissão de Títulos e Valores 

Mobiliários; 

 CPC 09 (BR) – Demonstração do Valor Adicionado; 

 CPC 10 – IFRS 2 – Pagamento Baseado em Ações; 

 CPC 11 – (IFRS 4) – Contratos de Seguros; 

 CPC 12 (BR) – Ajuste a Valor Presente; 

 CPC 13 (BR) – Adoção inicial da Lei nº 11.638/07 e da MP 449/08, foi válido 

somente no ano de 2008; 

 CPC 14 – IAS 32/39 e IFRS 7 (partes) - Instrumentos financeiros fase I; 

 CPC 15 – IFRS 3 – Combinação de Negócios; 

 CPC 16 – IAS 2 – Estoques; 

 CPC 17 – IAS 11 – Contratos de Construção; 

 CPC 18 – IAS 28 – Investimentos em Coligada e Controlada; 

 CPC 19 – IAS 31 – Investimento em Empreendimento Controlado em Conjunto; 

 CPC 20 – IAS 23 – Custos de Empréstimos; 

 CPC 21 – IAS 34 – Demonstração Intermediária; 

 CPC 22 – IFRS 8 – Informações por Segmento; 

 CPC 23 – IAS 8 – Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retificação de Erro; 

 CPC 24 – IAS 10 – Evento subsequente; 

 CPC 25 – IAS 37 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes; 

 CPC 26 – IAS 1 – Apresentação das Demonstrações Contábeis; 

 CPC 27 – IAS 16 – Ativo Imobilizado; 

 CPC 28 – IAS 40 – Propriedade para Investimento; 

 CPC 29 – IAS 41 – Ativo Biológico e Produto Agrícola; 

 CPC 30 – IAS 18 – Receitas; 

 CPC 31 – IFRS 5 – Ativo não Circulante Mantido para a Venda e Operação 

Descontinuada; 

 CPC 32 – IAS 12 – Tributos sobre o Lucro; 

 CPC 33 – IAS 19 – Benefícios a Empregados; 

 CPC 35 – IAS 27 – Demonstrações Separadas; 
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 CPC 36 – IAS 27 – Demonstrações Consolidadas; 

 CPC 37 – IFRS 1 – Adoção inicial das Normas Internacionais de Contabilidade; 

 CPC 38 – IAS 39 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração; 

 CPC 39 – IAS 32 – Instrumentos Financeiros: Apresentação; 

 CPC 40 – IFRS 7 – Instrumentos Financeiros: Evidenciação; 

 CPC 41 – IAS 33 – Resultado por Ação; 

 CPC 43 – IFRS 1 – Adoção inicial dos pronunciamentos CPC 15. 

 CPC 45 – IFRS 12 – Divulgação de Participações em Outras Entidades; 

 CPC 46 – IFRS 13 – Mensuração do Valor Justo.  

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis não editou e emitiu os seguintes CPC’s: 

 CPC 34 – IFRS 6 – Exploração e Avaliação de Recurso Mineral; 

 CPC 42 – IAS 29 - Contabilidade e Evidenciação em Economia Altamente 

Inflacionária; 

 CPC 44 - Demonstrações Combinadas. 

 

De acordo com Iudícibus et. al. (2010, p. 25), em 2009, o IASB emitiu um documento que 

seria aplicado às Pequenas e Médias Empresas (PME’s), que o CPC com base neste divulgou 

um pronunciamento, designado como CPC PME - Contabilidade para Pequenas e Médias 

Empresas com Glossário de Termos. Este traz uma linguagem de maior grau de 

compreensibilidade, menos “rebuscada”, além de resumir o conteúdo, se comparado aos 

demais pronunciamentos. Trata das questões relativas às Normas Internacionais, porém 

adequando-as a realidade desses tipos de empresas e, portanto simplificando alguns pontos. 

Ainda segundo os autores Iudícibus et. al. (2010, p. 25), “o conceito de PME adotado pelo 

IASB, e também pelo CPC (e, consequentemente, pelo CFC), para fins de relatórios e 

demonstrações contábeis, é o seguinte:” 

Pequenas e médias empresas, conforme conceito adotado pelo IASB e pelo CPC 

(consequentemente pelo CFC) são empresas que não têm obrigação pública de 

prestação de contas e elaboram demonstrações contábeis, além de para fins internos 

de gestão, para usuários externos, mas para finalidades gerais, como é o caso de 

sócios que não estão envolvidos na administração do negócio, credores existentes e 

potenciais, agências de avalição de crédito. Note-se que inúmeras sociedades por 

ações brasileiras estão enquadradas nessa condição, bem como as limitadas e todas 

as demais sociedades que não captam recursos junta ao público. 
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De acordo com Antunes, Antunes e Penteado (2007/8, p. 3), a adoção das normas 

internacionais contábeis por organizações espalhadas por todo o globo terrestre está, 

indiscutivelmente, ligada a benefícios econômicos reais. Isso se dá por meio de maior 

obtenção de investimentos, que atravessam suas fronteiras, já que a globalização acarretou 

como uma de suas consequências o requerimento de informações contábeis mais confiáveis e 

poder de comparabilidade das mais diversas transações existentes no mercado.  

Quanto mais transparentes, claros e compreensíveis forem as informações financeiras 

liberadas pelas entidades, maior será o nível de confiança que os investidores sentirão ao 

injetar recursos nessas empresas. A compreensão mais pura possível das informações pelos 

seus usuários, através de uma linguagem contábil padronizada, é a principal razão de ser da 

harmonização das normas contábeis. Na figura abaixo se percebe esse pensamento. 

Figura 5: As Dimensões da Contabilidade Internacional 

 

Fonte: Santos, André R. P. (2012) 

Curso de Pós Graduação em Gerência Contábil, Financeira e Auditoria. (2012) 

Adaptado de Padovese Benedicto e Leite (2012) 
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2.3. Normas Internacionais de Contabilidade em vigor: 

2.3.1. Demonstração da posição financeira:  

Conforme dito anteriormente, a harmonização das normas brasileiras com as normas 

internacionais de contabilidade trouxe algumas mudanças nas estruturas e conceitos existentes 

antes desse fato, como aconteceu com o grupo do Imobilizado. 

O Balanço Patrimonial deverá discriminar itens do ativo, passivo e patrimônio líquido, 

composto por linhas aos quais sejam discriminados item a item e seus respectivos valores.  

Nessa discriminação estará presente o ativo imobilizado e seu respectivo valor, depreciações, 

amortizações ou exaustões. 

O ativo imobilizado compreende a grande parte do total do ativo no Balanço Patrimonial 

da entidade. A Lei 11.638/07 alterou a redação do art.179, no seu item IV, da Lei 6.404/76 

que define como sendo Ativo Imobilizado as contas classificadas como: 

Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das 

atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive 

os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e 

controle desses bens. 

O Pronunciamento CPC 27 – Ativo Imobilizado, o define como sendo “o item tangível 

que: (a) é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para 

aluguel a outros, ou para fins administrativos; e, (b) se espera utilizar por mais de um 

período.” 

Segundo Lunelli (2012), referente ao imobilizado é o conjunto de bens e direitos tangíveis 

utilizados na consecução das atividades fins da empresa, e neles são contabilizados os bens 

necessários ao desenvolvimento do objeto social da empresa, tais como imóveis, móveis e 

utensílios, instalações, máquinas e equipamentos, veículos automotores terrestres, aéreos, 

marítimos e ferroviários, entre outros. 

Carvalho e Lemes (2010, p.98) colocam questões sobre o imobilizado, “questões 

relacionadas ao imobilizado devem-se ao seu reconhecimento, ao tratamento dos custos 

iniciais e subsequentes, ao cálculo da depreciação e das perdas por impairment (redução ao 

valor recuperável)”. 

Das modificações trazidas pela harmonização das normas internacionais, os bens 

incorpóreos, antes classificados no Imobilizado, passa a integrar o Ativo Intangível. Ainda das 
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modificações ocorridas, o conceito deste visa que tal ativo para ser reconhecido no balanço de 

uma empresa não mais é necessariamente preciso que tal seja pertencente à mesma, do ponto 

de vista legal, basta somente que ela exerça controle sobre ele e que possa gozar dos 

benefícios, assumindo para si os riscos proporcionados por esse Imobilizado. 

2.3.2. Escopo da norma IAS 16 com relação ao Ativo imobilizado. 

2.3.2.1. Reconhecimento inicial do ativo imobilizado 

Diante dessas modificações, apresenta-se o escopo da IAS 16. O reconhecimento do ativo 

imobilizado deve seguir a questões específicas para este bem fixo da empresa para questões 

contábeis e variações ocorridas nesta conta. Como Carvalho e Lemes afirmam (2010, p. 134-

135): 

Um item do imobilizado deve ser reconhecido como um ativo se e somente se, for 

provável que benefícios econômicos futuros associados com o item irão fluir para a 

entidade e os custos puderem ser confiavelmente mensurados. Esse é o critério 

básico adotado pelo IASB para o reconhecimento de todo e qualquer item como 

imobilizado. 

Já o CPC 27 (2009, p.4), item sete (7) define o reconhecimento do ativo imobilizado “se e 

apenas se: for provável que futuros benefícios econômicos associados ao item fluirão para a 

entidade; e o custo do item puder ser mensurado confiavelmente.” Para ser integrado a conta 

específica, devendo ser aplicado os critérios sobre reconhecimento e atividade das empresas. 

De acordo com a Lei nº 6.404, de 15 de Dezembro de 1976, em seu artigo 179, reconhece 

as contas do seguinte modo: “IV – no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto 

bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou 

exercidos com essa finalidade...” 

Os custos do ativo imobilizado devem compreender os seguintes itens de acordo com 

Carvalho e Lemes (2010, p.136): 

 Preço de compra, incluindo impostos de importação e outras taxas que não são 

recuperáveis, sem descontos comerciais e reembolsos; 

 Custos diretos relacionados com o processo para poder colocá-los em local e condição 

de uso da empresa; 
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 Estimativa para desmontar, remover e restaurar o local de instalação do ativo, e for 

gerada na aquisição do ativo. 

Devem ser relacionados os seguintes itens em relação aos custos diretos deste imobilizado: 

 Benefícios dos empregados como salários, férias, abonos, planos de saúde e 

aposentadoria, que foram envolvidos no processo de aquisição e construção deste 

ativo; 

 Preparação do local; 

 Iniciais de manuseio e entrega; 

 Montagem e instalação; 

 Para testar, sem o resultado líquido da venda; 

 Custos de empréstimo de acordo com a IAS 23; e, 

 Honorários profissionais. 

 

Segundo Pozo apud Menegat (1998, p. 197), 

Os recursos patrimoniais constituem os elementos primordiais para uma organização 

poder operar, produzir produtos e serviços que irão atender as demandas de 

mercado. Segundo a lei 11638/2007 que altera o artigo 179 a lei 6404/76 define o 

ativo como sendo: iv no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objetivo bens 

corpóreos destinados a manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou 

exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram 

a companhia os benefícios, riscos e controle desses bens. 

2.3.2.2. Mensuração do ativo imobilizado 

Após o reconhecimento inicial deve-se observar os critérios de mensuração desse ativo. O 

CPC 27 (2009, p.5) menciona que um item do ativo imobilizado, para ser reconhecido, deve 

ser mensurado pelo seu custo. E dentro desse custo, está compreendido o seu preço de 

aquisição, acrescido de impostos de importação e impostos não recuperáveis sobre a compra, 

depois de deduzidos os descontos comerciais e abatimentos; outros custos para colocar o bem 

em funcionamento pela administração e sua estimativa de remoção de desmontagem do bem. 

Na mensuração deste ativo, segundo o CPC 27 (2009, p. 7) deverá ser equivalente ao seu 

preço à vista em sua data de reconhecimento 

O ativo imobilizado deverá ser mensurado pelo seu preço em moeda na data de 

reconhecimento, de acordo com (Carvalho e Lopes 2010). Para trocas de ativos deverá ser 
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mensurado ao valor justo ou quando não puder ser mensurado confiavelmente deverá ser o 

valor contábil do ativo que foi cedido em troca deste. 

Conforme dito por Iudícibus et. al. (2010, p.230), o processo de mensuração de um item do 

Ativo Imobilizado acontece no momento em que os critérios de reconhecimento são atendidos 

[...], de acordo com as disposições do CPC 27”. A partir desse ponto corretamente 

obedecidos, estes serão mensurados pelo seu custo. 

Ainda Iudícibus et. al. (2010, p.223), o Ativo Imobilizado pode ser dividido em dois 

grupos: Bens Em Operação e Imobilizado em Andamento – “todas as aplicações de recursos 

de imobilização, mas que ainda não estão operando.” As contas do imobilizado classificadas 

como “bens em operação”, registram os itens de propriedade da empresa que realmente são 

utilizados nas suas operações. 

Segundo Iudícibus et. al. (2010, p.223), “essa segregação é importante na análise das 

operações da empresa, particularmente, na apuração de índices e comparações entre receitas e 

o imobilizado, o que é apurado de forma melhor utilizando-se o imobilizado em operação que 

está gerando as receitas.” 

 São exemplos de contas contábeis do grupo de Bens em Operação: 

a. Edificações; 

b. Instalações; 

c. Móveis e Utensílios; 

d. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos; 

e. Ferramentas; 

f. Veículos; 

g. Terrenos; 

h. Florestamento e Reflorestamento; 

i. Obras Preliminares e Complementares; 

j. Obras Civis; 

k. Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados; 

l. Sistemas Aplicativos – (software); 
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m. Peças e Conjuntos de Reposição; 

n. Benfeitorias em Propriedades Arrendadas. 

2.3.3. Depreciação: 

Em se tratando de Imobilizado, não há como não mencionar a depreciação. De acordo com 

Carvalho e Lopes (2010, p. 138), a depreciação será calculada por bases a escolher, podendo 

ser pelo método linear, quotas constantes ou por unidades produzidas, a empresa deverá 

avaliar com cuidado a vida útil do bem sempre se levando em conta o uso, seus programas de 

manutenção, capacidade e produção esperada, tecnologias e também limites legais do seu 

ativo. 

Conforme a legislação societária, exceto terrenos e alguns poucos itens, os elementos que 

fazem parte do imobilizado possui um período limitado de vida útil econômica, devendo os 

seus custos relativos a cada um deles deve ser alocado sistematicamente ao exercício que se 

beneficiou de sua utilização. Portanto, a Lei nº 6.404/76 estabelece em seu art. 183, §2º, o 

seguinte: 

A diminuição do valor dos elementos dos ativos imobilizado e intangível será 

registrada periodicamente nas contas de: (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009) 

a) depreciação, quando corresponder à perda do valor dos direitos que têm por 

objeto bens físicos sujeitos a desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da 

natureza ou obsolescência; 

b) amortização, quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na 

aquisição de direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros com 

existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização 

por prazo legal ou contratualmente limitado; 

c) exaustão, quando corresponder à perda do valor, decorrente da sua exploração, de 

direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou florestais, ou bens aplicados nessa 

exploração. 

Já pela legislação fiscal, segundo Lunelli (2012), 

As taxas de depreciação utilizadas que constam no sistema de controle do Ativo 

Imobilizado ou planilhas alternativas do cálculo da depreciação acumulada, devem 

estar em conformidade com a Instrução Normativa IN SRF 162/1998 e IN SRF 

130/99. O RIR/99 trata das depreciações nos seus artigos 305 a 323. Em muitos 

casos, utiliza-se uma taxa menor que a legislação permite, pagando-se mais tributos. 



40 
 

 O critério a ser adotado para fins contábeis deve passar por uma criteriosa análise, para a 

definição de qual dos dois usar. Devem-se analisar os bens que compõem o Ativo 

Imobilizado, fazer a estimativa da vida útil e do valor residual. Iudícibus et. al. (2010, p. 250), 

ainda complementam que: 

Como consequência, quando determinado bem ou classes de bens tiver vida útil 

provável diferente da permitida fiscalmente, deve-se adotar a vida útil estimada 

como base para registro da depreciação na contabilidade, e a diferença entre tal 

depreciação e a aceita fiscalmente deve ser lançada como ajuste no Livro de 

Apuração do Lucro Real. O ajuste alcança tanto a hipótese da depreciação registrada 

na contabilidade ser maior que a admitida pelo Fisco [...] quanto a da depreciação 

registrada na contabilidade ser menor que a admitida para fins de apuração de 

imposto. [...] Pode acontecer , tendo como base essa última situação, de um ativo  

imobilizado estar completamente depreciado para fins fiscais e ainda estar sendo 

depreciado na contabilidade societária. 

A Receita Federal do Brasil regulamentou por meio de decreto a Instrução Normativa SRF 

nº 162, de 31 de dezembro de 1998, relaciona a cota de depreciação destes maquinários pela 

legislação fiscal. 

Anexo I - Bens relacionados na Nomenclatura Comum do MERCOSUL – NCM 

Tabela 1: Depreciação de Maquinários segundo a IN nº162/98 

8430 OUTRAS MÁQUINAS E APARELHOS DE 

TERRAPLENAGEM, NIVELAMENTO, RASPAGEM, 

ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, EXTRAÇÃO OU 

PERFURAÇÃO DA TERRA, DE MINERAIS OU 

MINÉRIOS; BATE-ESTACAS E ARRANCA-ESTACAS; 

LIMPA-NEVES 

10 10 % 

8701 TRATORES (EXCETO OS CARROS-TRATORES DA 

POSIÇÃO 8709) 

4 25 % 

Fonte: Receita Federal, Instrução Normativa SRF nº 162, de 31 de dezembro de 1998 

(http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm) 

2.3.4. Redução ao valor recuperável de ativos (Impairment de Ativos) IAS 36. 

Outro ponto que se relaciona como assunto abordado e que merece devida atenção é o 

Impairment. Pelas normas brasileiras de contabilidade o ativo não poderá ter valor acima de 

seu valor recuperável, ou seja, seu valor contábil é maior que o valor que será recebido pela 
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sua venda ou seu uso. A entidade deverá ajustar este valor, que será reconhecida por perda por 

impairment. 

A IAS 36 se aplica: [...] controladas, [...], imobilizado [...], podendo ser identificada a cada 

data das demonstrações que indique que o valor deverá ser calculado avaliando sempre fontes 

externas, fontes internas e para investimentos em controladas, considerando o conceito de 

materialidade para poder ser identificado este valor. 

De acordo com Menegat (1998, p.17), “o objetivo, contudo é demonstrar como tratar a 

perda do valor do ativo e sua correta contabilização para não inflar o Balanço Patrimonial das 

entidades, demonstrando o valor justo deste ativo.” Essa perda por impairment ou redução ao 

seu valor recuperável deverá ser avaliada entre valor justo do bem e seu valor em uso, dos 

dois o maior, não ultrapassando o valor deste bem. Avaliando-se também o bem que não 

poderá ser vendido só, este fazendo parte de uma unidade geradora de caixa. Sendo 

divulgadas essas perdas reconhecidas. O artigo 183, da lei nº 6.404/1976 diz que a 

contabilização do ativo imobilizado será: 

A diminuição de valor dos elementos do ativo imobilizado será registrada 

periodicamente nas contas de: 

 depreciação, quando corresponder à perda do valor dos direitos que têm por objeto 

bens físicos sujeitos a desgastes ou perdas de utilidade por uso,ação da natureza o 

obsolescências;  

 amortização, quando corresponder à perda do valor do capital  aplicado na aquisição 

de direitos de propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros com existência 

ou exercício de duração  limitada, ou cujo prazo legal ou contratualmente limitado;  

 exaustão, quando corresponder à perda do valor, decorrente de sua exploração, de 

direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou  florestais, ou bens aplicados nessa 

exploração. 

2.4. Controle Interno: 

Ao iniciar as indagações do presente trabalho e tendo em vista a frequência com que 

citar-se-á controles internos, será necessário conceituá-lo e expor as suas características 

fundamentais. Um sistema de controle interno consiste no plano de organização e todos os 

métodos e medidas, coordenadamente adotados dentro de uma Empresa, a fim de 

salvaguardar o seu ativo, conferir a exatidão e veracidade de seus dados 
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contábeis, promovendo a eficiência operacional e encorajar a aderência à 

política gerencial prescrita.  

As características básicas de um sistema de controle interno são: 

 Organograma claro e objetivo contendo responsabilidades definidas, 

segregação de deveres e funções; 

 Utilização de formulários, documentos e esquemas mecânicos; 

 Introdução de verificações e provas independentes e contínuas 

(conferências automáticas); e 

 Grau de qualidade e competência do pessoal (a qualificação do 

pessoal segundo as suas responsabilidades e funções a serem desempenhadas). 

Para Almeida (2010, p.41), o controle interno visa além de proteger seus ativos, também 

gerar uma informação da contabilidade confiável e orientar a administração da empresa de 

forma ordenada. Com isso avaliar sempre o controle interno de modo a assegurar que o que 

está escrito está sendo feito corretamente. 

Já Avalos (2009, p. 54) diz que: 

O controle interno é definido como um processo efetuado por todos os participantes 

da organização, voltado para fornecer um grau de semelhança razoável no tocante à 

obtenção dos objetivos de eficácia e eficiência das operações, confiabilidade da 

informação financeira e cumprimento das normas legais aplicáveis em cada caso. 

Seus objetivos são entre os principais de verificação da importância dos controles internos 

que se montam entre planejamento, utilização desses papéis de trabalho e verificação de 

adequação das entidades sobre a aplicação das práticas contábeis adotadas no Brasil. Ainda 

para Avalos (2009, p.54), esta definição considera que este controle seja um processo que 

envolve um conjunto de ações que sejam estruturadas e coordenadas para a obtenção de um 

fim, e não que seja um fim em si mesmo. 

Segundo Gramling, tradução de Sanvicente (2010, p.155), diz que os controles internos 

existem para atenuar ameaças à consecução de objetivos, e que sua única maneira de se 

avaliar é considerar o grau em que se reduzem ameaças em uma organização em níveis 

aceitáveis. 

O AICPA, American Institute of Certified Public Accountants (Comitê de Procedimentos 

de Auditoria do Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados), por meio de 
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Relatório Especial da Comissão de Procedimentos de Auditoria definiu, em 1949, apud Castro 

(2011, p. 291): 

O controle interno compreende o plano de Organização e todos os métodos e 

medidas, adotadas numa empresa para proteger seu ativo, verificar a exatidão e a 

fidedignidade de seus dados contábeis, incrementar a eficiência operacional e 

promover a obediência às diretrizes administrativas estabelecidas. 

 A definição mais disseminada no Brasil parte justamente da definição da AICPA, dizendo 

que o controle interno, conforme dito por Castro (2011, p.292):  

[...] compreende o plano de organização e o conjunto coordenado dos métodos e 

medidas adotados pela empresa, para salvaguardar seu patrimônio, conferir exatidão 

e fidedignidade dos dados contábeis, promover a eficiência operacional e encorajar a 

obediência às diretrizes traçadas pela administração da companhia. 

Definição de Controle Interno pelo Tribunal de Contas da União (2009, p.4): 

Controle, genericamente falando, é uma ação tomada com o propósito de certificar-

se de que algo se cumpra de acordo com o que foi planejado. Objetivo é o que se 

deseja alcançar tal como definido no planejamento. Risco é qualquer evento que 

possa impedir ou dificultar o alcance de um objetivo. Controle, portanto, só tem 

significado e relevância quando é concebido para garantir o cumprimento de um 

objetivo definido e só faz sentido se houver riscos de que esse objetivo não venha a 

ser alcançado.  

Controle interno, controles internos e sistema ou estrutura de controle(s) interno(s) 

são expressões sinônimas, utilizadas para referir-se ao processo composto pelas 

regras de estrutura organizacional e pelo conjunto de políticas e procedimentos 

adotados por uma organização para a vigilância, fiscalização e verificação, que 

permite prever, observar, dirigir ou governar os eventos que possam impactar na 

consecução de seus objetivos. É, pois, um processo organizacional de 

responsabilidade da própria gestão, adotado com o intuito de assegurar uma razoável 

margem de garantia de que os objetivos da organização sejam atingidos. 

De acordo com o que Guimarães (2009, p.21) afirma que: 

O controle interno é formado pelo plano de organização e de todos os métodos e 

procedimentos adotados internamente pela empresa para proteger seus ativos, 

controlar a validade dos dados fornecidos pela contabilidade, ampliar a eficácia e 

assegurar a boa aplicação das instruções da direção. 
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Já Peleias apud Padovese, (2010, p.38) explicita que:  

Controle interno é um conjunto de normas, procedimentos, instrumentos e ações 

adotados de forma sistemática pelas empresas, que devem estar em constante 

evolução, assegurando o atingimento dos resultados conforme objetivos 

preestabelecidos, protegendo o patrimônio e garantindo transparência às operações. 

Para o IFAC (CGE, 2012, p.7), o termo “sistema de controle interno” seria: 

[...] significa todas as políticas e procedimentos adotados pela administração de uma 

entidade para auxiliá-la a alcançar o objetivo da administração de assegurar, tanto 

quanto seja factível, a condução ordenada e eficiente de seu negócio, incluindo 

aderência às políticas de administração, a salvaguarda de ativos, a prevenção e 

detecção de fraudes e erros, a exatidão dos registros contábeis e inclusão de tudo que 

os mesmos devem conter, e a preparação tempestiva de informações financeiras 

confiáveis. 

Conforme o CFC, através da Resolução nº 1.135/08, que aprova a NBC T 16.8 – Controle 

Interno, define-se: 

O controle interno sob o enfoque contábil compreende o conjunto de recursos, 

métodos, procedimentos e processos adotados pela entidade do setor público, com a 

finalidade de: 

(a) salvaguardar os ativos e assegurar a veracidade dos componentes patrimoniais; 

(b) dar conformidade ao registro contábil em relação ao ato correspondente; 

(c) propiciar a obtenção de informação oportuna e adequada; 

(d) estimular adesão às normas e às diretrizes fixadas; 

(e) contribuir para a promoção da eficiência operacional da entidade; 

(f) auxiliar na prevenção de práticas ineficientes e antieconômicas, erros, fraudes, 

malversação, abusos, desvios e outras inadequações. 

Para AVALOS (2009, p.54) o COSO (2012), (Committee of Sponsoring Organizations of 

the Treadway Commission), definiu controle interno como “um processo levado a cabo pelo 

Conselho de Administração, Direção e outros membros da organização com o objetivo de 

proporcionar um grau de confiança razoável na concretização dos seguintes objetivos”: 

 Eficácia e eficiência dos recursos; 
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 Confiabilidade da informação financeira cumprimento das leis e normas 

estabelecidas. 

Segundo Niyama e Mendes (2013, p.281), seu crescimento se deu pelo desenvolvimento 

econômico das entidades, houve o surgimento de legislações tributárias, o interesse dos 

usuários da informação para se saber se as entidades eram rentáveis. 

Figura 6: Funcionamento esperado do Controle Interno 

 

Fonte: Cartilha sobre Controle Interno TCEmg, 2012 (adaptado) 

A confiabilidade das informações financeiras é de suma importância para a empresa, pois é 

com ela que o empresário verificará o que de fato faz gerar caixa dentro da empresa, e com 

esta ferramenta de controle que possibilitará, de acordo com Niyama e Mendes (2013, p.296), 

“compreender o plano de organização e todos os métodos e medidas adotadas na empresa 

para salvaguardar seus ativos”. 

Já para Almeida (2010, p.41), esta serve para direcionar na verificação de normas internas 

estão sendo seguidas e avaliação e necessidades de novas normas ou modificações da mesma. 

Não obstante Avalos (2009, p.51), diz que o entendimento que a transparência das 

demonstrações financeiras se dá aos seus usuários, dependerá de um sistema de controle 
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interno que dê as garantias de fidelidade nos processamentos gerados por essas operações, 

sendo detectados possíveis erros ou fatores de risco e promovendo assim sua correção. 

Sob a ótica de Almeida (2010, p. 42), no modelo de gestão organizacional da entidade o 

gestor contribui com um conjunto de atitudes que os colaboradores têm que cumprir para se 

atingir os objetivos propostos, contando com manuais, procedimentos e normas mais usuais 

dentro da organização, cabendo às pessoas modelos de liderança do gestor para se chegar ao 

fim proposto; na empresa esse modelo de controle é menor. Conseguindo assim, administrar 

ou minimizar os conflitos que surgem ao logo destas etapas. 

De acordo com Gramling, tradução de Sanvicente, (2010, p.158), a entidade precisa 

montar controles específicos para mitigar os riscos à divulgação financeira, desenvolvendo 

controles a fim de garantir que as operações sejam contabilizadas no momento em que 

ocorrem. 

Na perspectiva de Avalos (2009, p.53), o Gestor tem objetivos que não são os mesmos da 

entidade, contudo isto será minimizado os impactos com a aplicação de controle interno. 

Essas normas internas na empresa visa contribuir para o cumprimento por parte dos 

colaboradores e seja eficiente e eficaz. Servindo para todas as unidades de planejamento.  

Segundo Attie (2011, p.191),  

[...] o controle interno, para que seja corretamente compreendido, deve ser 

devidamente examinado quanto ao seu real significado [...], [...] a amplitude de seu 

significado que, em verdade, inclui uma série de procedimentos bem definidos que, 

conjugados de forma adequada, asseguram a fluidez e a organização necessárias 

para a obtenção de algo palpável, ou, o controle têm relevância somente quando é 

concebido para garantir o cumprimento de um objetivo definido [...], também, [...] o 

controle não é algo sem face ou sem forma, mas com um dado físico que avalia uma 

função observável. 

 

 

 

 

 



47 
 

Figura 7: Objetivos do Controle Interno 

 

Fonte: Cartilha do Controle Interno do TCE-Mg(2012), p.24 

 

Como diz Gramling, tradução de Sanvicente (2010, p.157), o controle interno é formado 

por cinco componentes que se consideram inter-relacionados e precisam trabalhar em 

conjunto no processo a fim de garantir que sejam atingidos os objetivos da entidade que 

integram o controle segundo o COSO, identificando os riscos, associando à consecução 

desses objetivos e implantando os diversos processos para controlar as ameaças. 

Nesse sentido um exemplo prático de que possa ser citado como controle interno será de 

que a pessoa que paga não poderá ser a mesma que recebe determinado produto, chamando-se 

de segregação de funções. Proporciona melhores níveis de segurança tanto contábil, em 

custos, fiscal e patrimonial. Segundo Pereira (2012, p.18),  

O processo de controle de permanente requer a implantação de normas e conjunto de 

procedimentos, que por sua característica de controle necessitam serem estendidas 

por todo o ambiente empresarial, tratando-se de controles físicos alocados em 

ambientes de diferentes níveis de responsabilidades de liderança pessoal, e em 

muitos casos em diferentes endereços, quando elevamos a estrutura da empresa em 

divisões de filiais, depósitos fechados, plantas industriais e outras estruturas do 

nível, requer padronizações das ações no momento dos registros em todo o âmbito 

de movimentação de uma incorporação de um ativo imobilizado, considerando a sua 

aquisição, estadia e utilização no ambiente, e sua alienação. 

Adquirindo mecanismos que padronizam o comportamento de cada membro na 

organização, de maneira que a auditoria interna efetivará o controle interno do bem e se 
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realmente esses mecanismos funcionam. À medida que serve de conduta para nortear os 

gestores e colaboradores, com o propósito ético e técnico. Garantindo o embasamento para as 

demais dimensões para melhor transparência aos atos da administração e contribuir ao 

processo de gestão. Outros elementos de grande importância segundo Gramling, tradução de 

Sanvicente (2010, p.157): 

 É um processo que visa a permitir a consecução dos objetivos da organização; 

 Parte do topo da organização, com o conselho de administração e os altos 

executivos, que criam e reforçam uma estrutura e um clima para o uso de controles 

na organização; 

 Direta ou indiretamente inclui todas as pessoas na organização, desde o 

funcionamento de entrega de produtos ao auditor interno e ao diretor financeiro, e 

 É mais amplo do que o controle interno da divulgação financeira. 

 

Para Avalos (2009, p.55), os elementos de controle são: entorno de controle, avaliação de 

riscos, atividades de controle, informação, comunicação e supervisão, por meios de elementos 

que se fundem e chegam a objetivos da entidade, que asseguram que sejam atingidos 

objetivos relacionados a rentabilidade e rendimento, preveem a perda de recursos, informação 

contábil confiável, e reforça a confiança de que a entidade cumpre as leis e normas vigentes. 

Segundo Almeida (2010, p.43), os princípios fundamentais de controle interno são: 

responsabilidade, rotinas internas, acesso aos ativos, segregação de funções, confronto dos 

ativos com os registros, amarração do sistema, auditoria interna, custo do controle versus 

benefício e limitação do controle interno. 

2.4.1.  Componentes do Controle Interno: 

Uma vez identificadas todas as definições de controle interno com o objetivo de conceitua-

lo, este indica se certos planos de organização e métodos da entidade devem especificar os 

componentes da divulgação financeira a fim de se manterem livres de informações incorretas: 

Segundo diz Gramling, tradução de Sanvicente, (2010, p.156), 

 Avaliação de risco: Os controles são desenvolvidos para reduzir riscos [...] ser 

específicos aos riscos da organização no método de processamento de transações 

[...] a identificação de falhas deve ser acompanhada por ações gerenciais para ser 

determinada uma causa, para que ações sejam tomadas. 
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 Ambiente de controle: Estar ligados a políticas da empresa [...] integridade e 

valores éticos, importância da administração, atuação da administração, sua 

estrutura organizacional, autoridade e responsabilidade e recursos humanos. 

 Atividade de controle: Destinam a reduzir riscos associados a operações ineficazes 

ou ao descumprimento de políticas da empresa [...] controles preventivos e 

detectivos, que se destinam a impedir a ocorrência de informações incorretas. 

 Informação e comunicação: relacionam-se aos processos de coletas de dados 

financeiros básicos para garantir os objetivos da divulgação financeira. 

 Monitoramento: Corresponde aos processos que uma empresa usa para determinar 

se o controle interno das demonstrações contábeis está funcionando eficazmente. 

Na figura a seguir indicam estratégias da empresa de acordo com as circunstâncias 

específicas para tal. 

Figura 8: Componentes do Controle Interno 

 

Fonte: Guimarães (2010) 

Segundo Avalos (2009, p.52), estabelece que para as operações que são mais complexas, 

exigem-se novos meios para a direção e a implementação de sistemas de controle interno que 

visa proteger os ativos de perdas originadas de erros que sejam intencionais ou não, nas 
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transações e a utilização dos ativos correspondentes. Para o correto controle interno, precisa-

se utilizar de ações da entidade que salvaguardem este ativo imobilizado, planejamento para 

possíveis compras de imobilizados, relatórios que a organização emite orçamentos projetados 

para verificar a possível compra e faturamento anual. Estabelece-se então o uso de um manual 

de procedimentos para o controle buscando demonstrar os impactos que pode causar ao 

patrimônio da empresa. 

Segundo a AICPA apud Avalos (2009, p.52), de maneira geral as operações da Empresa 

são fixadas, orientadas e autorizadas por um sistema de responsabilidades formais e 

informais. A prática atual baseia-se no cumprimento das diversas instruções e normas que 

têm sido emitidas, as quais embora por escrito, não apresentam um todo 

organicamente compilado em seus manuais de procedimentos.  

Assim, recomenda-se que tais instruções e normas formais e informais 

seguidas estejam contidas em manuais de procedimentos internos e que estes 

sejam devidamente seguidos por cada área, para Attie (2011, p.331). 

Dentre outras, destacam-se algumas vantagens que advém ao se ter e seguir os 

procedimentos contidos em manuais: 

 Definição formal da política a ser seguida nas principais decisões; 

 Possibilidade de verificação de que as políticas estabelecidas estão 

sendo seguidas; 

 Apropriada delegação de funções e fixação de níveis e 

responsabilidade; e, 

 A continuidade normal dos trabalhos, ainda que haja transferência, 

afastamento ou demissão de funcionários categorizados. 

Entende que possam existir procedimentos descritos nos manuais que uma 

vez seguidos afetem a eficiência operacional de algumas áreas, neste caso 

sugerem-se que a área identifique estes procedimentos e atualize seus 

manuais. 

Ainda Attie (2011, p.189), diz que a análise da definição de controle interno precisa que 

fatores sejam claros e objetivamente expostos. 

a) “Plano de organização é o modo pelo qual se organiza um sistema. A estrutura 

organizacional necessita corresponder a uma divisão, adequada e balanceada, de 
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trabalho, de forma que sejam estabelecidas as relações de autoridade e 

responsabilidade entre os vários níveis, pelas parcelas de trabalho exigidas para a 

consecução dos objetivos da empresa, e de maneira que sejam definidas, 

claramente, as responsabilidades e autoridades dos diversos níveis.” 

b) “Métodos e medidas estabelecem os caminhos e os meios de comparação e 

julgamento para chegar a determinado fim, mesmo que não tenham sido 

preestabelecidos formalmente. A empresa como um todo, pode ser caracterizada 

como a conjunção de vários subsistemas. Cada um dos subsistemas, por sua vez, 

compõe-se de uma cadeia de procedimentos destinados a gerar e registrar 

informações finais. O planejamento de um sistema, além de resultar num sistema 

eficiente, prático, econômico e útil, deve levar em conta a definição de 

procedimentos especificamente destinados para promover o controle sobre as 

operações a atividades preferencialmente formalizadas através de manuais.” 

c) Proteção do patrimônio compreende a forma pela qual são salvaguardados e 

defendidos os bens e direitos da empresa [...] independência das funções como 

custódia, controle e contabilização dos bens patrimoniais conjugada a um sistema 

de autorizações, de acordo com as responsabilidades e riscos envolvidos [...] 

2.4.2. Princípios de controles internos 

A fim de prevenir erros e irregularidades, alguns princípios de controle internos devem ser 

seguidos. Oliveira (2006, p. 38) condensa os princípios em itens gerais e os enumera em 

ordem crescente em função do grau de importância que cada um exerce dentro do sistema de 

controle interno. E completa dizendo que “esses princípios aplicam-se a todas as transações 

geradas por uma empresa”. Os princípios contábeis que deverão ser observados no 

imobilizado são: 

a) Segregação de funções – uma pessoa ou grupo de pessoas não deve ter sob sua 

responsabilidade todas as funções de uma atividade da empresa. A grande 

vantagem desse princípio é possibilitar que um colaborador, ao executar a sua 

tarefa, fiscalize o acerto de quem executa a tarefa anterior.  

b) Responsabilidade – a responsabilidade de cada atividade deve ser previamente 

definida: “Quem faz? Quem confere? Quem autoriza? Quem confere? Quem 

paga?”... e assim por diante. 
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c) Método das partidas dobradas – pressupondo a existência de documentação 

fidedigna comprobatória das transações realizadas, faz-se necessário conferir os 

registros com o fluxo de informações da empresa, de forma que os documentos 

cheguem ao responsável pelos lançamentos contábeis de forma habitual e 

permanente, para que se faça o débito/crédito da contabilidade. 

d) Rodízio de tarefas - sempre que possível, deve-se fazer trocas periódicas, entre 

colaboradores, para impedir fraudes ou vícios de atos automatizados. 

e) Seleção e treinamento – com a finalidade de aumentar a produtividade e eliminar 

perdas e desperdícios, os novos colaboradores admitidos devem ser selecionados e 

treinados com cuidado. 

f) Normas e instruções – as normas básicas e os procedimentos das atividades 

devem ser escritas e transformadas em manuais e devem ser periodicamente 

atualizados. 

Para Gramling, Tradução de Sanvicente (2010, p.170), atividades comuns de controle 

incluem:  

a) Segregação de tarefas: dar proteção contra o risco de fraude, “organizações  de 

pequeno porte devem considerar outras maneiras de atenuar o risco, porque 

geralmente não contam com pessoal suficiente para segregar as funções”. 

b) Procedimentos de autorização: ser criados controles a fim de garantir que 

somente sejam realizadas as transações adequadamente permitidas, “determinar 

quem pode aprovar e registrar as operações e quem tem acesso e poder de alterá-

las”. 

c) Documentação adequada: existência de documentos que gerem a devida 

evidência da autorização “as diretrizes valem tanto para documentos em papel 

quanto eletrônicos”. 

d) Controles físicos de proteção de ativos: proteção do ativo. 

e) Conciliações: se referem à conferência de transações submetidas e processadas, 

controle, contagens físicas. 

f) Funcionários competentes e confiáveis: “informações incorretas são produzidas 

por seres humanos no processamento de dados”, pessoas qualificadas. 

Conforme Sanvicente diz, para que os princípios dos controles internos tenham eficiência, 

é necessário observar que não são imutáveis e que cada organização deve pré-estabelecer os 
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mesmos dentro de sua realidade e estrutura. Assim a administração tem a responsabilidade da 

adequação dos controles desenvolvidos na organização. 

Obtêm-se nesta área os imediatos tipos de controles:  

 Controle de bens obsoletos, depreciados, ou sem valor;  

 Controles das baixas, vendas, antecedidas por autorização de pessoa responsável;  

 Contratação de seguros contra sinistros; 

 Realização de tombamento dos bens da entidade;  

 Acompanhamento das transferências dos bens entre matriz e filial, ou vice e versa 

bens para uso fora do estabelecimento, locação, demonstração, até mesmo 

transferências departamentais;  

 Manter histórico dos bens com: data aquisição, nota fiscal de compra, fornecedor, 

valor etc.;  

 Correta utilização das taxas de depreciação, amortização e exaustão, adequando-as as 

modificações da legislação pertinente. 

2.4.3. Controle Interno no auxílio da Auditoria Interna. 

Neste sentido a auditoria interna com o objetivo de analisar as ferramentas de controle na 

realização do trabalho interno, sendo adequada aos parâmetros da entidade e facilitando o 

entendimento dos usuários que dela se utilizam. Atuam no sentido de:  

Segundo Niyama e Mendes, (2013, p.282): 

 revisa e avalia os controles internos da entidade; 

 acompanha e monitora o cumprimento das diretrizes estabelecidas 

pela administração superior; 

 verifica se as informações fornecidas à administração superior são 

corretas, completas e oportunas; 

 verifica e revisa os principais ciclos operacionais da empresa; e, 

 controla e protege o patrimônio da entidade. 

Para Almeida (2010, p.49), normas de auditoria que são aceitas referentes ao trabalho de 

campo, visam o auditor o dever de avaliar o sistema de controle interno da empresa auditada, 

para verificar a extensão dos procedimentos de auditoria. 
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Lunkes, Schnorrenberger (2009, p.89) diz que “a função da auditoria interna inclui a 

verificação e funcionamento correto dos controles internos, que podem incluir a autoridade, 

estrutura de organização, pessoal corretamente qualificado e recursos adequados”.  

Padoveze (2010, p. 38) diz que: 

O papel da auditoria interna nas empresas está ligado essencialmente ao controle 

interno, ou seja, cabe ao setor administrativo de auditoria interna avaliar 

permanentemente a aderência das pessoas, setores, departamentos e atividades e ao 

perfeito cumprimento das normas, instruções e procedimentos constantes do sistema 

de controle interno.  

Já Gramling, Tradução de Sanvicente (2010, p.179), “o objetivo do auditor na avaliação 

dos controles internos é duplo: determinar o risco de controle que afeta o enfoque de auditoria 

e dar parecer sobre a eficácia do controle interno”. 

Ainda Gramling destaca que “a compreensão do processo de avaliação de risco é 

importante porque revelam as preferências, preparação e tolerância a risco da administração.” 

Para Avalos (2009, p.73) diz que “são os próprios sistemas de controle interno que 

fornecem a segurança das operações mediante seus mecanismos específicos”, representando 

porém o adequado funcionamento do sistema de segurança e informando a situação da 

organização para sua independência interna e confiabilidade dos controles. Para que sejam 

identificadas e sanadas mecanismos de controle dentro da entidade. 

 Attie (2011, p. 52) explica que: A importância que a auditoria interna tem em suas 

atividades de trabalho serve para a administração como meio de identificação de que todos os 

procedimentos internos e políticas definidas pela companhia, os sistemas contábeis e de 

controles internos estão sendo efetivamente seguidos, e todas as transações realizadas estão 

refletidas contabilmente em concordância com os critérios previamente definidos. 
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ESTUDO DE CASO DE UMA EMPRESA DE TERRAPLENAGEM 

3. COMPILAÇÃO DOS DADOS 

3.1. Apresentação da empresa 

A Empresa XYZ é uma entidade de locação de maquinários, mais especificamente 

sociedade de arrendamento mercantil operacional. Suas operações são mais voltadas para a 

área de terraplenagem. A sede da empresa fica localizada no Estado do Rio de Janeiro, mais 

precisamente na região do sul fluminense. O nome XYZ foi colocado para a preservação da 

identidade real da empresa estudada. 

Tem seu capital formado na sua totalidade por participação de dois sócios. Por natureza 

jurídica é uma sociedade Limitada. Da natureza tributária é optante do Simples Nacional.  

É uma empresa familiar, onde os sócios são irmãos. A constituição dessa empresa se deu 

através da herança paterna de alguns maquinários usados. A fonte de recursos inicial veio 

destes bens herdados. Atualmente advêm somente da atividade fim da entidade. 

A XYZ tem como sua principal área de abrangência todo o Estado do Rio de Janeiro. No 

entanto, não se limita apenas a este. Já foram feitos serviços por arrendatários de outros 

Estados da região Sudeste. A empresa trabalha também com a possibilidade de atingir 

quaisquer outros Estados brasileiros. 

A estrutura organizacional contêm os seguintes funcionários, contando com os donos: 

 Sócios-Administradores; 

 Gerente administrativo; 

 Auxiliar de escritório; 

 Operador de escavadeira (funcionário); 

 Operador de escavadeira (contratados); 

 Auxiliar de Serviços gerais. 

A empresa conta com as seguintes Máquinas e Equipamentos: 
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 Unidades de tração (tratores): Tratores De Esteira e Tratores Com Rodas - de 

Pneumático. 

 Unidades escavo-empurradoras: Trator de esteira com lâmina e Trator de pneus com 

lâmina. 

 Unidades escavo-carregadoras: Carregadeiras e Escavadeiras. 

 Unidades aplainadoras: Motoniveladoras – (Plaina ou “Patrol”). 

 Unidades de transporte: Caminhão basculante. 

 Unidades escavo-elevadoras. 

3.2. Entrevistas 

As entrevistas foram realizadas com um dos sócios da empresa XYZ e com uma 

funcionária, do escritório de contabilidade responsável pela empresa, do setor de escrituração 

patrimonial. Seguem as respostas dos entrevistados quanto às perguntas do questionário 

utilizado nas entrevistas. 

A XYZ por ser uma empresa de pequeno porte, não tem meios de possuir um setor de 

contabilidade dentro da própria empresa. O custo para se manter um contador interno seria 

grande para a realidade da mesma. Portanto, se tem um escritório contábil responsável pela 

entidade. 

Pelo fato da contabilidade da empresa ser terceirizada, não possuindo uma própria, não há 

qualquer tipo de informação fornecida pelo contador que dê apoio a administração nas 

tomadas de decisão. Somente sendo executada a parte contábil como admissão, demissão de 

funcionários e impressão das guias de DARF. 

Por sua vez, o gestor entrevistado da XYZ não possui a noção do que é de fato controle 

interno e a sua devida importância, levando tão somente a manter certo tipo de controle 

mentalmente, sem dados anotados para tal fim. Isso se deve a certeza que possui total domínio 

sobre todas as áreas da empresa, inclusive do Ativo Imobilizado. Contudo, os maquinários 

possuem um sistema de rastreamento, o que não deixa de ser um controle para os 

administradores. 

Em relação às Normas Contábeis, por se tratar de um empreendedor nato e não de um 

contador ou administrador formado não possui conhecimento sobre tal. Tão logo, desconhece 

o Pronunciamento aplicado ao tratamento do Imobilizado. 
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Para a compra de um Imobilizado o que motiva a essa aquisição é a necessidade de 

renovação da frota de imobilizado, porém somente quando há necessidade, quando o mercado 

exige. Outro fator é se também possui condições financeiras para tal, pois o valor empregado 

é alto para aquisição das máquinas. A última condição é quando surge a oportunidade de 

baixa (venda) de um imobilizado, de forma que esta situação gere uma condição de compra de 

um novo bem. 

Em se tratando de quem efetua e autoriza as aquisições, não há um padrão certo a ser 

seguido. Geralmente quem realiza a compra é o gestor entrevistado, sendo em muitas das 

situações o mesmo quem autoriza essa transação. O sócio entrevistado é responsável por 90% 

de compra deste ativo imobilizado, e o outro sócio responsável pela compra de óleo, 

combustível, imobilizados menores e pela manutenção dos ativos. O entrevistado é 

responsável pela compra, na sua maioria, mas o recebimento fica a cargo dos dois sócios, não 

tendo o controle estabelecido em segregação de funções. 

Na empresa não há previsão de compras de peças para instalação, somente esta se dá pela 

necessidade de manutenção e quando ocorre o fato, não existindo provisão para isto. E não é 

incluída no valor do ativo esta benfeitoria realizada para melhoramento do bem. 

Quanto à baixa deste ativo, ele é vendido pelo seu desgaste, em geral em leilão pelo preço 

de mercado. O setor de atuação da entidade exige máquinas mais novas com tecnologia 

superior, levando a organização sempre estar atualizada com novas máquinas e sistemas de 

rastreamento. 

A firma de contabilidade responsável pela XYZ, não realiza quaisquer tipos de 

contabilização patrimonial, não oferece nenhum tipo de assistência que ajude os gestores a 

tomarem decisões mais precisas em relação aos interesses da empresa. Como não realizam a 

escrituração contábil, não possuem nenhuma informação que auxilie um possível controle 

interno. 

Quando da entrevista realizada por meio do questionário, a pessoa responsável pela parte 

patrimonial do escritório afirmou desconhecer a existência dos CPC’s. Nas suas atividades os 

mesmos não são usados, sendo utilizado apenas a ITG 1000. 

Além deste desconhecimento, como não há nada escriturado, para todas as empresas 

optantes pelo Simples Nacional incluindo a entidade alvo dessa pesquisa, todo o tratamento 

previsto pelo CPC 27 ao Ativo Imobilizado não é realizado. Dentro desta inexistência de 
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escrituração, a depreciação não é realizada. Utiliza-se o método linear para empresas com 

escrituração completa. 

Quando questionado sobre como seria registrada a reforma ou o conserto do bem do ativo 

do imobilizado, para melhoramento e que prolongue a vida útil, a resposta foi que não se faz 

nada e que tal registro deveria ser feito dentro da própria empresa. 

Na compra de um novo Imobilizado, a contabilidade responsável somente faz a guarda das 

respectivas notas, que são enviadas pelos gestores da XYZ. 

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

4.1. Análise comparativa entre os resultados das entrevistas e as disposições do CPC 27 

Com base na Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, no seu art. 26,§ 2º, as 

empresas optantes pelo Simples Nacional devem manter a escrituração do Livro Caixa. 

Constatou-se que no escritório de contabilidade responsável pela empresa XYZ, somente isso 

é realizado, sendo que Balanço Patrimonial e DRE realmente não são feitas, nem as demais 

demonstrações exigidas pelo CPC. 

Dessa forma as disposições sobre o Ativo Imobilizado constantes no CPC 27 não ocorrem. 

Nem mesmo levando em consideração a ITG 1000, que discorre sobre o tratamento do 

Imobilizado de forma similar ao Pronunciamento, embora de maneira mais resumida. Essa 

ausência da escrituração leva a não observância dos requisitos estabelecidos pela Norma 

Internacional. Essas omissões serão descritas abaixo: 

Não é realizado o reconhecimento de um bem como Ativo Imobilizado, quando este possa 

trazer prováveis benefícios econômicos futuros, para a empresa, associados a ele; e quando os 

custos podem ser mensurados de maneira confiável. 

Pela falta de escrituração, o Imobilizado pode até estar sendo mensurado pelo seu preço em 

moeda na data de reconhecimento, na escrituração do Livro Caixa, mas não na parte que 

envolveria a escrituração efetiva do Imobilizado. Nos casos onde há as trocas dos ativos para 

a renovação da frota, estes não são mensurados pelo valor justo (quando há confiabilidade), 

nem pelo seu valor contábil (quando há falta de confiabilidade). 
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Apesar de o escritório adotar como critério de depreciação o método linear, até por ser 

incentivada pela ITG 1000 a utilizar este devido sua simplicidade, para a entidade XYZ não é 

calculada a depreciação. Portanto, não se avalia a vida útil do bem considerando o uso, as 

manutenções, capacidade e produção esperada, tecnologias e os limites legais. Ou seja, a 

diminuição do valor dos elementos dos ativos imobilizado, conforme disposto na Lei nº 

11.941/09, não é efetuada. 

No que concerne a Redução ao Valor Recuperável (impairment), o bem ativado não pode 

ter valor acima do seu valor recuperável, onde o valor contábil liquido é maior do que o valor 

recebido por meio da sua venda ou seu uso, deveria ser feito o ajuste deste valor, sendo 

reconhecido a perda por impairment. No entanto, este ajuste do valor dos Imobilizados da 

XYZ não é efetuado pelo escritório contábil. 

Em suma, a falta da escrituração contábil da empresa XYZ traz inúmeros prejuízos de 

informações, ocasionando assim a não contemplação dos dispositivos do CPC 27, bem como 

de outros CPC’s relacionados, perdendo os benefícios que as Normas Internacionais 

proporcionariam. Isto se deve, e muito, ao fato de não se ter uma contabilidade interna e ao 

fato da contabilidade externa contratada não oferecer um serviço mais qualificado, com as 

devidas informações e escrituração apropriada. 

4.2. Análise comparativa entre os resultados das entrevistas e as características do 

controle interno 

Como já dito anteriormente, o controle interno é um conjunto de normas, procedimentos, 

instrumentos e ações que a empresa adota sistematicamente, com o intuito de proteger seu 

ativo, assegurar o atingimento dos resultados conforme objetivos estabelecidos de 

previamente e garantir transparência às operações. 

Na empresa XYZ o que se encontra não traduz esse cenário. Os únicos tipos de controles, 

se assim podem ser chamados, são os que se encontram na mente do gestor e um uso de 

software. É notório que essa forma instintiva de controle utilizada busca a proteção dos Ativos 

Imobilizados, contudo os demais pressupostos não são pensados. Pode-se afirmar que a 

entidade pesquisada não possui um sistema de controle interno. 

Os princípios que deveriam ser observados, não o são em sua maioria, contando com uma 

única exceção: 
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 Não há segregação de funções, levando a uma pessoa, dentro da empresa, possuir toda 

a responsabilidade das funções de uma determinada atividade da empresa. Até por ser 

uma pequena empresa e dispor de um numero restrito de funcionários para tal. Mesmo 

assim essa inobservância pode conduzir a riscos. 

 Não existe um procedimento de autorização determinado. Muitas vezes, na XYZ, o 

individuo que realiza determinada tarefa é o mesmo quem a autoriza, confere e paga. 

Isso ficou bem evidente quando se respondeu que na maioria das vezes o 

administrador entrevistado é o responsável pela aquisição dos Imobilizados e ele 

mesmo é o responsável por autorizar essa ação. 

 Não se realiza rodízio de tarefas entre os colaboradores. Cada um realiza a sua 

atividade específica, sem eventuais trocas. 

  As normas e instruções das atividades a serem executadas não estão escritas em 

nenhum local, muito menos em forma de manual e, portanto, não há periódica 

atualização. 

 A seleção e treinamento (que visam aumentar a produtividade e eliminar perdas e 

desperdícios) são as únicas exceções encontradas. Estes são observados em uma 

situação específica. Esta se dá em relação aos operadores de máquinas. A empresa 

XYZ treina alguns destes funcionários e os que são contratados se fazem testes. 

Contudo, os demais colaboradores não passam por esse tipo de processo.  

Como não existe um sistema de controle, logo também não há a avaliação de risco, um 

ambiente de controle, atividade de controle, informação e comunicação e nem um 

monitoramento. 

5. RESULTADOS ENCONTRADOS 

Com os conceitos abordados ao longo da pesquisa, é possível definir que na empresa XYZ: 

 Não há escrituração total das atividades da empresa; 

 Não é realizado as Demonstrações Contábeis; 

 Não existe relatório do ativo imobilizado; 

 Não é feita Depreciação; 

 Bens vendidos não são baixados a depreciação e o valor original; 

 Ausência de Controle Interno. 
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6. RESPOSTA À PERGUNTA 

Diante do cenário encontrado se faz necessário algumas considerações. Uma adequada 

apropriação do imobilizado pode trazer uma maior precisão e transparência para as 

demonstrações contábeis, para tanto é necessário que os serviços prestados pela contabilidade 

externa sejam mais específicos e realizados de maneira personalizada, escriturando totalmente 

todas as atividades da empresa e liberando essas demonstrações para os gestores. 

A empresa foca seu olhar para resultados, e isso o controle interno auxilia com a aplicação 

do planejamento, normas, procedimentos e manuais, servindo como um norteador e/ ou 

direcionador para que o objetivo seja atingido. Resultados esses qualitativos e quantitativos, 

pois o resultado qualitativo verificará se realmente está surgindo efeito para com o todo, e no 

resultado quantitativo verificará o que pode ser mensurado que será o lucro. 

E esta gestão auxilia a preparação do sistema de controle interno, e pode restringir os 

procedimentos de controle interno que cause problemas. Esboçar um projeto de planejamento, 

implantação e monitoramento dos controles, como os Relatórios de Controladoria da 

organização. Reportando as informações aos gestores e tomadores de decisão, como modelo o 

ativo imobilizado quando uma falha ocorre na conta de imobilizado se aumenta a conta de 

passivo com multas e indenizações de funcionário. 

Este mesmo se beneficia de auxílio ao controle organizacional que garante o apoio eficaz à 

controladoria, permite a manutenção de boas práticas de governança corporativa, ou seja, se 

está cumprindo o que está descrito nas normas, garantindo assim a eficácia empresarial, visto 

que se pode verificar se os relatórios foram utilizados adequadamente, pois estabelece 

procedimentos formalizados, utilizando-se de metodologias manual entre outros. De modo 

que possam conhecer quais são as dimensões de controle existente na empresa. 

Como a empresa não dispõe de sistema de controle interno, e algo parecido é feito somente 

mentalmente por seu administrador, para que a empresa tenha sistemas eficientes e com isso 

evite a fraude, riscos associados ao negócio da mesma foi sugerida ao administrador uma 

forma manual dos procedimentos relacionados ao ativo imobilizado da entidade como forma 

de monitorar e controlar o que gera lucro para a empresa e sua correta contabilização para que 

assim possa usufruir dos benefícios que este bem possui em sua vida útil. 

Para que os princípios dos controles internos tenham eficiência, é necessário observar que 

não são imutáveis e que cada organização deve pré-estabelecer os mesmos dentro de sua 
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realidade e estrutura. Assim a administração tem a responsabilidade da adequação dos 

controles desenvolvidos na organização. 

Por causa dos resultados encontrados na empresa, foi montado um processo passo a passo 

para a compra, até sua baixa na empresa. O primeiro passo foi segregar as funções, visto que a 

empresa dispõe de poucos funcionários, dividir as tarefas de controle. 

Para que haja tratamento das mudanças deve sempre estar ligado a avaliação de riscos para 

que sejam  capazes de informar as mudanças como: 

 Redefinição de políticas organizacionais; 

 Reorganização e reestruturação internas; 

 Contratação de funcionários novos e haja a rotação dos existentes; e 

 Novos sistemas, procedimentos e tecnologias. 

Foi sugerido ao gestor da entidade a adoção de certos procedimentos iniciais para 

implementação na empresa (utilizando quando oportuno nesse processo as fichas apensadas 

ao final deste trabalho), de acordo com o fluxograma projetado: 
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Figura 9: Fluxograma de Controle Interno do Procedimento do Ativo Imobilizado 

 

Fonte: Elaboração própria 
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NA AVALIAÇÃO DA COMPRA: 

 É feito um estudo dos possíveis fornecedores e anexados as suas melhores formas de 

preços, aquisição, pagamentos e fretes. 

NA AUTORIZAÇÃO: 

 A pessoa que autoriza a compra verifica se este bem a ser adquirido irá fazer parte do 

ativo imobilizado da empresa em sua atividade fim. 

 A pessoa que assina o cheque não pode ser a mesma a qual autorizou a compra desse 

bem imobilizado. 

ENTRADAS DOS BENS DO ATIVO IMOBILIZADO PRÓPRIOS  

 Quando do recebimento dos bens adquiridos cabe ao departamento: 

a. Conferir respectivo documento fiscal, com sua compatibilidade das características do 

bem com o processo de entrada. 

b. Avaliar e testar o funcionamento do bem, aprovando para o início de sua operação. 

c. Solicitar cadastro de item no cadastro de produto da contabilidade, para efetiva 

depreciação, valor recuperável, custos incorridos para colocá-lo em funcionamento. 

d. Enviar cópia do documento fiscal, aprovado para o Setor de Contabilidade/Fiscal e 

Setor de Contas a Pagar para processamento do controle informatizado e físico dos 

bens. 

CONTROLE FÍSICO E INFORMATIZADO  

Identificação física dos bens  

 Bens tangíveis próprios:  

a. Responsabilidade do Setor de Contabilidade/Fiscal identificar todos os bens tangíveis, 

no ato do seu ingresso no ambiente interno arquivo do sistema para controle físico e 

informatizado com afixação de plaquetas de alumínio personalizadas para bens cuja 

superfície permitir, pelo seu tamanho ou formato para permanência da identificação 

dos imobilizados.  

 A identificação do CÓDIGO DO PATRIMÔNIO serão considerados os tipos de bens e 

controle sequencial da quantidade adquirida, classificados da seguinte forma: 
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Tabela 2: Plaquetas para identificação do Imobilizado 

ORDEM MAQUINÁRIO
PLAQUETAS DE ALUMÍNIO- 

INICIAL

NUMERAÇÃO 

FINAL *

1 Tratores De Esteira TREXES0102- 001

2 Tratores Com Rodas - de Pneumático TREXPN0103- 001

3 Trator de esteira com lâmina TREXEL0104- 001

4 Trator de pneus com lâmina TRPXPL0105- 001

5 Carregadeiras CAOX0106- 001

6 Escavadeiras ESCX0107- 001

7 Motoniveladoras - Plaina MOPL0108- 001

8 Caminhão basculante CABSX0109- 001

9 Escavo-elevadoras ESCEL0110- 001

*Pela quantidade de maquinários

Fonte: Elaboração própria 

A empresa conta com as seguintes Máquinas e Equipamentos: 

 Unidades de tração (tratores): Tratores De Esteira e Tratores Com Rodas - de 

Pneumático. 

 Unidades escavo-empurradoras: Trator de esteira com lâmina e Trator de pneus com 

lâmina. 

 Unidades escavo-carregadoras: Carregadeiras e Escavadeiras. 

 Unidades aplainadoras: Motoniveladoras – (Plaina ou “Patrol”). 

 Unidades de transporte: Caminhão basculante. 

 Unidades escavo-elevadoras. 

Saídas de Bens próprios  

 É responsável o setor de controle que visa, controlar as saídas e retornos dos empréstimos 

para terceiros, seguindo os seguintes procedimentos:  

a. Preencher devidamente Formulário de Movimentação de Bens do Ativo-Movimentos. 

b. Solicitar emissão de Nota Fiscal de saídas de transferência de Bens do Ativo 

Imobilizado, ao Setor de Custos/ Logística.   

c. Enviar uma via impressa do Formulário de Movimentação de Bens do Ativo-

Movimentos ao Setor de Contabilidade e Fiscal, retendo uma via para controle da 

devolução do bem. 
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d. Receber e encaminhar as devidas notas fiscais de devolução do bem, juntamente com 

a via retida do formulário de remessa ao Setor de Contabilidade/Fiscal para 

atualização no seu controle informatizado. 

Devolução de Bens recebidos  

 É o setor de controle responsável pelo bem, controlar as entradas e devoluções dos 

empréstimos para terceiros, seguindo os seguintes procedimentos:  

a. Preencher devidamente Formulário de Movimentação de Bens do Ativo-Movimento. 

b. Solicitar emissão de Nota Fiscal de saídas de devolução de bens locados de terceiros 

ao Setor de Logística. 

c. Enviar uma cópia impressa do Formulário de Movimentação de Bens do Ativo-

Movimento ao Setor de Contabilidade/Fiscal , juntamente com as notas fiscais de 

devolução do bem, para atualização no controle informatizado. 

Saídas de Bens próprios para Manutenção  

 Cabe ao centro de custos avaliar a necessidade, e controlar as saídas e retornos dos bens 

próprios para manutenções corretivas ou preventivas, ou sempre que houver a necessidade 

de manutenções no ativo imobilizado seguindo certos procedimentos:  

a. Preencher corretamente o Formulário de Movimentação de Bens do Ativo-

Imobilizado. 

b. Solicitar a emissão de Nota Fiscal de saídas para manutenção de Bens do Ativo 

Imobilizado ao Setor de  Logística, para que este fique desativado em sua manutenção 

e seu controle de volta. 

c. Encaminhar uma cópia impressa do Formulário de Movimentação de Bens do Ativo-

Imobilizado, e outra afixada ao controle de custos de sua saída, uma via para controle 

da devolução do bem. 

d. Verificar no ato do retorno a recuperação da funcionalidade do bem, suas devidas 

manutenções e reparos e sua nota fiscal de caso, alguma troca de peça, Nota Fiscal da 

manutenção efetuada. 

e. Receber e encaminhar notas fiscais de devolução do bem, juntamente com a cópia 

retida do formulário de remessa ao Setor de Contabilidade/Fiscal para atualização no 

seu controle informatizado e suas notas fiscais consequentes da manutenção. 
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Baixa de Bens  

Baixas por Vendas, Doações ou Leilões 

 Responsabilidade do centro de custo, juntamente com o Setor de Contabilidade e Fiscal 

avaliarem a condição de alienação ou doação de bens, por desuso ou necessidade de 

substituição, observando os seguintes requisitos:  

a. Descrever um relatório da necessidade de baixa preenchendo campos específicos do 

Formulário de Movimentação de Bens do Ativo–BAIXAS. 

b. O porquê da baixa, se tecnologia defasada, equipamento danificado sem possibilidade 

de recuperabilidade. 

c. Solicitar aprovação da Diretoria. 

d. Solicitar emissão de Nota Fiscal de venda, de doação de imobilizado, ou autorização 

para destiná-lo ao leilão, ao Setor Responsável. 

e. Enviar uma via impressa do Formulário de Movimentação de Bens do Ativo-

BAIXAS, e respectiva Nota Fiscal de saída do bem alienado ou doado para Setor de 

Contabilidade/Fiscal para atualização do controle informatizado. 

Baixas por Obsolescência e Perdas por Extravios  

 Responsáveis pelo setor de custo avaliar a condição de não recuperação dos bens por 

motivo de obsolescência e extravios, observando os seguintes requisitos:  

a. Relatar em documento a necessidade para tal, preenchendo campos específicos do 

Relatório de Movimentação do Ativo Imobilizado-BAIXAS. 

b. Esperar aprovação da Diretoria. 

c. Anexar uma cópia para Setor de Contabilidade/ Fiscal. Para devidos ajustes. 

Controle Informatizado  

 É de responsabilidade do Setor de Contabilidade/Fiscal efetuar o controle informatizado 

dos bens imobilizados adquiridos, doados, bonificados, locados que se processará em 

aplicativo específico do sistema:  
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Cadastro de Grupo de Contas Contábeis  

 O cadastramento de contas contábeis para processamento dos cálculos de depreciação e 

correção (se for o caso) dos bens na opção Cadastros/Grupo de Contas Contábeis se 

efetuará da seguinte forma:  

a. Comunicar o código sequencial, descrição do grupo de contas, e taxa de depreciação 

específica de cada bem imobilizado. 

b. Comunicar a conta contábil do ativo imobilizado no relatório Patrimonial. 

c. Comunicar a conta contábil de Depreciação acumulada no relatório Patrimonial. 

d. Transmitir a conta contábil de Despesa de Depreciação ou Amortização no relatório 

Resultado. 

e. Transmitir o grupo de Bens ativos imobilizado, separando cada subgrupo. 

Cadastro de Causa de Baixas  

 O cadastramento de causa de baixas para processamento dos cálculos das baixas dos bens 

no sistema Contábil de Contabilidade e Fiscal, com a opção de Cadastros/Motivos de 

Baixas, se efetuará da seguinte forma:  

a. Notificar o código sequencial, e descrição do motivo da baixa deste ativo. 

b. Notificar a conta contábil específica de Ganho na baixa de bens no relatório de conta 

de Resultado. 

c. Notificar a conta contábil específica de Perda na baixa de bens no relatório de conta de 

Resultado. 

Cadastro de Localizações do bem imobilizado no seu uso 

 Em seu uso na prestação de serviços, deverão ser seguido certos procedimentos: 

a. Verificar sistema de localização em máquinas do imobilizado. 

b. Verificar sistema de rastreamento em computador se atualizado e de acordo com o 

ativo imobilizado. 

c. Informar código sequencial do ativo em uso e descrição da localização. 

d. Informar o possível local de trabalho e arredores em sua área de localização. 

e. Estabelecer entre sistema contábil e sistema de localização onde o bem se encontra 

enquanto este estiver em uso. 
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Cadastro de bens  

 O cadastramento de bens adquiridos, doados, bonificados, locados, tomados por 

empréstimos terá a opção no sistema de Cadastros/Bens/Completo, no setor  contábil, 

fiscal e centro de custos se efetuará da seguinte forma:  

No item de Identificação: 

a. Comunicar o código do bem. 

b. Comunicar o tipo de bem. 

c. Notificar com uma descrição detalhada do bem. 

d. Informar o fornecedor em seu cadastro do bem. 

e. Notificar associação do bem, funcionamentos em conjunto ou independentes, gastos 

incorridos para colocar o bem em funcionamento e estimativas de custo de montagem 

e desmontagem, inclusive remoção. 

 Custos de preparação do local; 

 Custos de fretes e de manuseio, inclusive para recebimento e instalação; 

 Custos de instalação e montagem; 

 Custos para testes de verificação do bem, para observar se este está 

funcionando corretamente; e, 

 Honorários profissionais. 

f. Informar o tipo, número e data de entrada do documento fiscal de aquisição dos 

maquinários (bem imobilizado). 

No item de Contas  

 Descrever o grupo ao qual pertence o bem, na conta contábil. 

No item de Dados Adicionais 

 Descrição do ativo ao Centro de Custos do Bem; 

 Informar responsável pela guarda do bem; 

 Informar localizações do bem quando do seu uso ao centro de custo que assim 

necessitar e este manter atualizada cadastro e centro de rastreamento. 
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Maneira de transferências físicas dos maquinários  

 As movimentações dos bens serão processadas no centro de custo, com tabela auxiliar de:  

a. Informar bem ou grupo de bens. 

b. Quando da autorização para saída. 

c. Período de retorno. 

d. Verificação do maquinário se este está funcionando corretamente. 

e. Informar destino do bem ou grupo de bens quanto a sua prestação de serviço, baixa, 

venda, etc. 

Procedimentos de fatos de baixas dos bens  

 As movimentações de baixas dos bens se efetuará da seguinte forma:  

a. Comunicar o bem ou grupo de bens. 

b. Especificar o tipo da baixa se esta é parcial ou total. 

c. Discriminar a data da baixa deste ativo. 

d. Enviar relatório para o setor de Contabilidade para devidos lançamentos. 

e. Informar na Contabilidade o Setor de Custos e Fiscal para se efetuar os seguintes 

lançamentos: 

 Contabilizar; 

 Baixar agregados e custos envolvidos na contabilização do bem para 

seu valor final; 

 Informar valor da venda;  

 Dizer o episódio que motivou a baixa; 

 Informar conta contábil da baixa do bem. 

f. Informando os dados para contabilização na Contabilidade: 

 Documento de autorização de baixa, e o que o motivou; 

 Histórico padrão do bem, dados no contábil; 

 Complemento, notas auxiliares; 

 Gerar lançamento de ganho/perda na baixa.  
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Procedimentos de Cálculos de Depreciação e Amortização dos maquinários (bens 

imobilizados). 

 Os cálculos respectivos de depreciação e amortização por uso ou desgastes dos bens serão 

processados mensalmente, e saídas por baixas no controle de Contabilidade e se efetuará 

da seguinte forma:  

a. O ativo imobilizado está em condições de ser colocado em uso. 

b. Existe algum valor recuperável ao final de sua vida útil, e este deverá ser estabelecida 

visando o mercado em seu valor justo menos os gastos incorridos para sua venda. 

c. Deverá ser feito um estudo sobre os métodos de depreciação (linear, soma dos dígitos, 

ou unidades produzidas, neste caso aqui estudado, Km rodados) o que melhor se 

identifica com a empresa. 

d. Começar a depreciação no mês em que o maquinário (bem imobilizado) foi autorizado 

ao uso. 

e. Apontar o número de controle de documentos dos lançamentos contábeis de 

depreciação e baixa a serem gerados. 

f. Ao final do mês efetuar os devidos lançamentos no controle do contábil: Bens ativos, 

Contabilizar Depreciação, Contabilizar por Centro de Custos, Utilizar rateio 

cadastrado nos bens caso haja. 

Inventário físico dos Bens  

 É de responsabilidade do Setor de Contabilidade e Fiscal efetuar anualmente, exceto 

quando solicitado, o inventário físico dos bens para levantamento de controle para 

atualização e emissão de Lista de Bens da empresa do Centro de Custos. 

 O Centro de Custo será responsável pela guarda, quando solicitarem inventários físicos 

extraordinários e a nova listagem atualizada dos maquinários (ativo imobilizado), nas 

seguintes situações: 

a. Alteração de endereço da empresa com necessidade de transferência dos maquinários. 

b. Alteração da parte física do setor de Custos ocasionando a necessidade de 

transferência dos ativos imobilizados. 

c. Modificação ou substituição de pessoas responsáveis pela guarda dos bens.  

d. Evidenciação de extravios ou desvios de bens. 

e. Desativação, desintegração da empresa do setor de custos.  
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Guarda e responsabilidades pelos Bens  

 A guarda dos bens alocados no espaço físico será de pessoa de sua responsabilidade, 

observando os seguintes requisitos:  

a. Emitir listagem atualizada dos bens, anualmente ou por ocasião dos inventários 

extraordinários pelo Setor de Contabilidade/Fiscal. 

b. Zelar pelo perfeito funcionamentos dos bens, observando após seu uso plaquetas, 

desgaste físico, obsolescência técnica. 

c. Comunicar formalmente os possíveis desvios, desaparecimentos de bens, extravios, ao 

Setor de Contabilidade/Fiscal e Diretorias, para acompanhamento e tomada de 

decisões na resolução do fato. 

7. CONCLUSÃO 

A existência dentro da entidade de um ajustado controle interno proporciona a empresa 

uma segurança razoável, nunca definitiva de uma proteção mais eficaz em seus ativos 

imobilizados. 

Favorecendo com isso bons níveis de desempenho empresarial que permite que o gestor 

tenha a certeza que seus recursos estão sendo bem empregados, e que o envolvimento de 

pessoas no processo realizado tem função de efetivar os objetivos possibilitando assim, 

trabalhar com eficiência e eficaz em proveito dos objetivos traçados e fornecer uma razoável 

segurança na missão da entidade. 

Assim, os conceitos abordados foram usados de base para o entendimento e o 

desenvolvimento de controles úteis que discorreu o estudo de caso. 

Foi respondida a pergunta de que a entidade não possui controles internos de seu ativo 

imobilizado, não fazendo sua correta apropriação na contabilidade. Através deste estudo 

realizado pode-se induzir que está realidade ocorre com muitas pequenas empresas. Assim 

esta pesquisa trás consigo a possibilidade de que novas indagações sejam levantadas, 

proporcionando assim que outros estudos sejam realizados sempre como objetivos de 

construir novos conhecimentos em relação ao assunto abordado. 

Infere-se aqui que muitas vezes um dos principais empecilhos para essa implementação é a 

resistência de pessoas no processo efetuado que demanda aplicação correta por parte destas e 
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também o controle da administração. Mudar o pensamento de gestores que estão em negócios 

que já dão certo é uma tarefa árdua, porém necessária para que haja as mudanças pertinentes. 

Outro ponto a ser considerado é o papel desempenhado pelos escritórios de contabilidade. 

Estes muitas vezes, por conta de sua demanda, não dão a devida atenção às pequenas 

empresas, principalmente as optantes pelo Simples Nacional. A falta de informações que 

poderiam ser direcionadas para os gestores acabam por interferir no processo de um sistema 

de controle interno. 

Por fim, ao se desenvolver o trabalho é possível definir que para uma entidade, por simples 

ou sofisticado que seja o controle empregado, este existe para auxiliar a gestão empresarial 

nas operações. 

Sendo assim, não basta somente implementar controles dentro da empresa, será preciso 

testar, controlar e aperfeiçoar no processo operacional, para que seja refletido em suas 

Demonstrações Contábeis e prover melhores resultados.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE 01 

ESTUDO DE CASO PARA O TCC SOBRE ATIVO IMOBILIZADO 

QUESTIONÁRIO 

1. Como é formado o quadro administrativo? 

 

2. Na empresa existe uma contador interno ou há um escritório de contabilidade 

responsável por essa parte? 

 

3. Caso haja um escritório responsável pela contabilidade da empresa, o contador 

oferece algum tipo de informação que auxilie à administração na tomada de 

decisão? 

 

4. O que leva a sua empresa a comprar um ativo imobilizado? 

 

5. O que a administração da empresa entende sobre controle interno? 

 

6. A Administração da Empresa conhece as novas normas contábeis aplicadas ao 

tratamento do ativo imobilizado? Cite uma delas. 

 

7. Quem é o responsável pela compra desse ativo? 

 

8. O responsável pela compra esse ativo é o único aprovar essa compra? 

 

9. Depois da compra como é feito o registro desse ativo imobilizado na 

contabilidade? Existe um sistema para tal? 
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10. Como é feita a apropriação (calculada) da depreciação do ativo imobilizado? 

 

11. Existe a previsão de compra de peças e instalação? Se sim estes valores estão 

sendo incluídas no custo deste ativo? 

 

12. Caso ocorra a reforma ou o conserto do bem do ativo do imobilizado, para 

melhoramento e que prolongue a vida útil, como é registrado? 

 

13. Quando o bem tem o seu preço de reposição abaixo do valor que foi comprado, o 

que é feito? 

 

14. Caso a Administração da Empresa perceba que o valor do bem comprado esteja 

desatualizado, ou seja, muito abaixo do valor de reposição o que como é 

registrado? 
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APÊNDICE 02 

Ficha de Cadastro de Causa de Baixas 

Valores estão corretos.

Episódio que motivou a baixa. Relato.

Baixa Total ou Parcial:

Pessoa responsável pelo pedido de baixa:

Código seqüencial do ativo (plaqueta de identificação):

Tipo de imobilizado:

Cadastro de Causa de Baixas da Empresa Terraplenagem

Sim  (               ) ¹ Não  (              )²

Data de baixa:

N° da Baixa:

Setor de Vendas:

Setor de Contabilidade:

Código da conta no patrimônio (responsável pelo preenchimento-contabilidade):

Histórico do bem, dados no contábil:

Despesas com venda: 

Apurar o valor líquido de venda:

Data:

Setor de Custos:

                                                                                                ²Checar valores com Contabilidade

¹Afixar a Nota de Venda e Recebimento deste ativo.

Valor de venda (caso este foi vendido):

Setor de Recebimento:
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APÊNDICE 03 

Ficha de Cadastro de Localizações do Bem Imobilizado no seu Uso 

Checagem do bem: Breve Relato.

Pessoa responsável pela entrada ( retorno do bem):

Cadastro de Localizações do bem imobilizado no seu uso

Assinatura:

Data de retorno:                                                   Km no retorno:

Pessoa responsável pela saída:

Assinatura:

Outro especificar: 

N° da Localização:

Código seqüencial do ativo (plaqueta de identificação):

Tipo de imobilizado:

Serviço a executar:

Data de saída:                                                      Km na saída:            

Data: 

Destino do bem:

Prestação de serviço  (              )                                      Baixa  (               )           

Venda  (              )                                                           Manutenção  (              )        
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APÊNDICE 04 

Ficha de Inventário Físico dos Bens da Empresa 

Responsável pela apuração da depreciação, amortização e baixa do bem no sistema.

Inventário físico dos Bens da Empresa de Terraplenagem

Para a contagem: 

Data: 

Pessoa Responsável:

Assinatura:

Setor de Custos:

Conferência de assinatura (somente receber se este estiver assinado)

Código seqüencial do ativo (plaqueta 

de identificação):

Tipo de imobilizado:

Fato:

¹Se sim, arquivar

Os ativos estão de acordo com a contabilidade, afixar listagem da contabilidade?

²Se não tomar nota de ativo e relatar o fato no campo abaixo para devidas correções.

      ¹Sim (         )                                                     ²Não (          )

Setor de Contabilidade:

Nome:

Assinatura:

 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

