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"E necessário que os princípios de uma política
sejam justos e verdadeiros. " (Demóstenes)



RESUMO

A escolha das políticas contábeis e fiscais do ativo imobilizado influência a
qualidade e fidedignidade nas demonstrações contábeis. Este trabalho tem por objetivo
evidenciar as divergências de tais políticas e demonstrar a distorção de informação
contábil na escolha dos métodos de evidenciação do ativo imobilizado, pois este grupo
tem sido alvo de transformações como, geralmente, constitui grande parte do ativo total
faz-se necessário um estudo sobre essas transações diversas que o afetam. Para tal, foi
realizada uma pesquisa bibliográfica, para exposição dos principais pontos de
questionamentos sobre o objeto de estudo, desenvolvendo uma pesquisa aplicada com
base no método indutivo. Essa análise foi feita após selecionar uma organização e
observar suas escolhas de políticas contábeis. Neste contexto, conclui-se que os
julgamentos realizados pelas organizações, ao adotar dada política, devem levar em
consideração os impactos nas demonstrações contábeis, para que esta seja livre de viés,
denotando fidedignidade e clareza nas informações.



ABSTRACT

The choice of accounting and tax policies of fixed assets influence the quality
and reliability of the financiaI statements. This paper aims to highlight the differences of
these policies and demonstrate the distortion of accounting information in the choice of
methods of disclosure of property, because this group has undergone transformations as
generally constitutes a large part of total assets is necessary a study of these various
transactions that affect it. To this end , a literature search was perfonned to expose the
main points of questions about the object of study , developing an applied research
based on inductive method . This analysis was done after selecting an organization and
observe their choices of accounting policies . In this context , it is concluded that the
judgments made by the organizations to adopt particular policy , must take into account
the impacts on the financiaI statements , so that it is free from bias, denoting reliability
and clarity of the information .
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-1. INTRODUÇAO

-1.1. FORMULAÇAO DO PROBLEMA

A presente pesquisa tem como tema a dificuldade da conciliação entre avaliação

do imobilizado quanto às divergências gerenciais e fiscais. Tendo em vista o Brasil, que

é um país legalista, ou seja, todas as ações empresariais devem estar pautadas na lei,

existe no ramo da Contabilidade a preocupação em produzir demonstrações que

atendam às demandas societária, gerencial e fiscal. Atualmente, na República

Federativa do Brasil, algumas políticas contábeis que são adotadas por algumas grandes

empresas, como o uso de método de depreciação por unidades produzidas ou de soma

dos dígitos, não são aceitos para fins fiscais, ou seja, não são contemplados pela

Legislação Fiscal, ainda que estes evidenciem de fato a realidade do empreendimento.

Para que estes sejam aceitos ainda é necessário um longo processo que combina

burocracias técnicas e jurídicas.

Embora, exista essa diferença entre os métodos adotados para evidenciação das
.

informações, ambas - societária e fiscal - são de vital importância para a contabilidade

da Instituição. Em união a isso, pode-se claramente estabelecer a importância das

Políticas que nortearão e darão uniformidade e coesão às demonstrações. De acordo

com o Pronunciamento Técnico CPC 23- Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativas

e Retificação de Erro, "Políticas contábeis são os princípios, as bases, as convenções, as

regras e as práticas específicas, aplicados por uma entidade na preparação e na

apresentação de demonstrações contábeis." De mesma forma, tal conceito pode ser

aplicado às Políticas Fiscais que, por sua vez, volta seus objetivos para os fins fiscais.

Mediante tal conceito pode-se já antever os usuários das demonstrações regidas por tais

políticas, sendo a Contábil voltada para usuários, como investidores, credores e controle

interno, enquanto a fiscal, para o Fisco e gerenciamento fiscal interno.

o momento atual da contabilidade caracteriza-se com uma intensidade de

mudanças advindas com a adoção da International FinanciaI Reporting Standards

(IFRS), que seria as Normas e Padrões Internacionais de Contabilidade.

Desde 2007 o Brasil vem adotando gradativamente as normas Internacionais

(IFRS) através de pronunciamentos contábeis (CPC) que fazem à harmonização

daquelas a realidade do país. Inicialmente, as regras foram desenvolvidas para serem
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aplicadas às Demonstrações Contábeis de Grandes Empresas, as chamadas Sociedades

Anônimas de Capital Aberto, que possuem papéis negociáveis em bolsas de valores e,

por isso, precisavam de maior transparência imediata, pois necessitavam competir em

igual patamar com outras empresas no exterior por investidores do mundo todo. Mas

não parou por aí. O Brasil, através dos órgãos de Contabilidade, decidiu ainda, que

todas as empresas, de pequeno até grande porte, deveriam adotar as mesmas regras para

elaboração das suas demonstrações contábeis.

Deste modo, o presente estudo visa evidenciar as melhores práticas contábeis e

fiscais, que atendam as necessidades de informações fidedignas que permitam a

comparabilidade das demonstrações pelos agentes internos e externos.

Diante do exposto cabe a seguinte questão:

Como a escolha das políticas contábeis e/ou fiscais do Ativo Imobilizado

influencia a qualidade efidedignidade das informações nas demonstrações

contábeis?

Para auxiliar este questionamento propõem-se outras questões norteadoras,

subdividas em pontos questionáveis de diferenciação do tratamento legal e contábil:

A adoção dos critérios fixados pela legislação corresponde à efetiva realidade do

bem? Até que ponto a avaliação de bens, levando-se em conta os métodos de

depreciação fiscal, representa a realidade dos desgastes ou perda de utilidade? Como a

adoção das normas contábeis impactou o tratamento do Imobilizado.

1.2. JUSTIFICATIVA

Diante do cenário apresentado na seção anterior, a aplicação dessas normas

exige dos profissionais da área contábil uma interpretação dos impactos a cada tipo de

negócio, tanto nas questões contábeis quanto nas tributárias. Cabendo ainda a estes

elaborarem demonstrações transparentes que minimizem os conflitos de interesse dos

stakeholders/ sobre as informações. Visto que, as demonstrações objetivam atender .

I É um termo usado em diversas áreas, referente às partes interessadas que devem estar de
acordo com as práticas de governança corporativa executadas pela empresa.
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diferentes usuários da Contabilidade. E estes, por sua vez, anseiam por informações

fidedignas à realidade da Organização.

Muitos estudiosos e colaboradores, como Hendriksen e Iudicibus, da ciência

contábil desenvolvem seus materiais e projetos, visando não somente agregar valores à

teoria, mas também encontrar formas de aplicações práticas que se adequem às normas

e legislações, assim como aos interesses dos agentes. Com o trabalho destes, torna-se

possível a evolução da ciência nos livros e no dia-a-dia das Organizações.

No que tange ao ativo imobilizado há muitas peculiaridades e uma boa

quantidade de normas nas quais se aplica. Em face disso, o material acadêmico

produzido, se comparado ao material normatizador e as questões que poderiam ser

abordadas, torna-se ínfimo. Além disso, o Imobilizado geralmente constitui grande parte

do ativo total, sendo assim, este merece atenção, pois possibilita todo o processo

produtivo, uma vez que se constitui de bens que se destinam a gerar benefícios

econômicos futuros à entidade.

Dessa forma, o estudo das políticas contábeis e fiscais do imobilizado toma-se

importante. Uma vez que esta parte do ativo tem sido alvo de transfonnações, diferentes

métodos de depreciação e transações diversas. Transações estas que muitas vezes geram

dúvidas quanto à sua natureza e/ou resultados.

Assim pretende-se expor as divergências no tratamento do imobilizado quanto às

políticas contábeis e fiscais, a fim de analisar seus efeitos, para apresentação fidedigna

das informações relativas ao imobilizado que elimine os conflitos de interesse e as

demais informações que o afeta.

1.3. OBJETIVOS

Diante do tema proposto e de sua relevância, parece ser cabível a tentativa de

desenvolver uma pesquisa sobre as políticas contábeis e fiscais que ajude as

organizações a reconhecê-lo de acordo com sua real utilização, sendo este o objetivo

central da proposta de pesquisa, subdividido em duas partes, que servirão de base para o

presente estudo.
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1.2.1 Objetivo Geral

Expor e analisar as políticas adotadas para melhor gerenciamento do Ativo

Imobilizado que atenda as necessidades de informação dos usuários da

contabilidade, para fins societário, gerencial e fiscal.

1.2.2 Objetivos Específicos

Para que o objetivo geral deste trabalho seja alcançado e a problemática

solucionada, apresentam-se os seguintes objetivos específicos:

Analisar e expor as mudanças que adviram da convergência das normas

internacionais de contabilidade, no Brasil.

Expor as principais políticas contábeis e fiscais sobre o imobilizado.

Entender as políticas contábeis adotadas pela organização e a maneira como

impactaram no gerenciamento da informação, benefícios e custos, que trarão a

entidade.

Compreender as principais políticas contábeis na formação do custo do Ativo

Imobilizado.

Demonstrar as inconsistências de informações patrimoniais ao se considerar

apenas os aspectos da legislação a titulo de reconhecimento do imobilizado.

Verificar os efeitos dos métodos de depreciação gerencial no reconhecimento

do Imobilizado, adotados pela empresa, objeto do estudo de caso.

1.3 METODOLOGIA

Para o presente estudo, foi utilizado o método indutivo. A pesquisa pode ser

caracterizada como um estudo de caso, com abordagem qualitativa, obedecendo à

natureza de pesquisa aplicada e exploratória.

A escolha do método indutivo deve-se a limitação encontrada em pesquisar bem,

dentro do tempo determinado, mais de uma empresa. Assim, optou-se pelo método

indutivo, visto que, embora as conclusões oriundas de pesquisas indutivas sejam apenas
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prováveis, "a partir da observação, é possível formular uma hipótese explicativa da

causa do fenômeno" (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).

A partir da pesquisa bibliográfica e de conceitos relacionados ao tema, foi

selecionado um objeto, para dar exemplificação da abordagem adotada, buscando dele

supor conclusões para o todo.

Nesta abordagem foi escolhido como forma de investigação de campo o modelo

de Estudo de Caso. De acordo com Lima (2008), o método de estudo de caso

corresponde a uma das formas de realizar pesquisas empíricas de caráter qualitativo

sobre um fenômeno em curso e em seu contexto real. O caráter qualitativo classifica a

pesquisa como uma pesquisa que busca descrever os fenômenos e qualificá-los e, não

meramente, quantificá-los.

Pode-se também justificar a natureza da Pesquisa, como sendo uma pesquisa

aplicada, cujo objetivo é gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidas a solução

de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais (LIMA, 2008). Dentro

dessa qualificação encontramos a nuance da pesquisa que busca aplicação prática não

apenas teórica, ou seja, que as conclusões obtidas através dela possam ser aplicadas em

situações reais e cotidianas para obter sucesso em ocasiões abordadas pela problemática

do estudo em questão.

Após a exaustão de recursos bibliográficos e esgotamento, dentro do prazo

estabelecido, da literatura e dos conceitos referentes ao tema, foi escolhida a

organização para aplicação e experiência. Essa fase auxiliou a união da teoria com a

prática, para enfim obter conclusões mais concisas e fidedignas.

1.3.2. Estrutura do Trabalho

Para a realização dos propósitos do presente estudo, estruturou-se seu conteúdo

em capítulos, conforme segue:

No capítulo 2 - International FinanciaI Reporting Standards (IFRS) - são

apresentados: a origem das normas internacionais, os motivos que levaram o Brasil a

adotar essas normas e breve descrição dos órgãos normatizadores brasileiro. Além de

discussão a cerca do novo tratamento contábil do ativo imobilizado.
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No capítulo 3 - Contabilidade como ciência - são abordados o objeto e objetivo

da ciência contábil para atender as necessidades de informações dos diversos usuários

da informação contábil.

No capítulo 4 - Ativo Imobilizado - é conceituado o tema principal da presente

obra, desdobrando-o em duas dimensões, contábil e fiscal. Além de discussão a cerca do

novo tratamento contábil do ativo imobilizado.

Logo após, no capítulo 5 - Apresentação, análise e discussão dos resultados -

apresentam-se a empresa na qual foi aplicada a pesquisa e os resultados oriundos da

coleta de dados, no qual foi realizado um tratamento explorátorio apartir da analise das

práticas contabéis da entidade no tratamento do Ativo Imobilizado, explicitando os

pontos positivos e negativos.

No capítulo 6 - Conclusão- são apresentadas as principais considerações do

objeto de estudo, quanto às melhores práticas contábeis do Ativo Imobilizado, que

possa conciliar os conflitos de interesse de informação. Além, de uma breve descrição

metodológica que culminaram em tais conclusões. E ainda neste capitulo, são feita

recomendações a novas pesquisas que não foram objeto deste trabalho.
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2. INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS- IFRS

2.1. Contexto Histórico

No ano de 1929, o mundo testemunhou uma das maiores crises da história do

mundo: a queda da bolsa de valores de Nova York, nos Estados Unidos da América.

Este evento teve grande impacto na Contabilidade, visto que demonstrou as fragilidades

da confiabilidade das informações contábeis das organizações. Investidores do mundo

todo se sentiam inseguros no momento de aplicar seus recursos, mediante ao enorme

prejuízo que obtiveram.

Nesse contexto, em meados de 1930, auditores dos EUA criaram o Instituto

Americano de Contadores Públicos Certificados (American Institute of Certified Public

Accountants - AICPA). Este instituto se responsabilizou pela emissão de normas cuja

base estava fundamentada nos Princípios Geralmente Aceitos nos Estados Unidos (US

GAAP - Generally Accepted Accounting PrincipIes). Mais tarde, no ano de 1973, este

organismo seria substituído pela Junta de Normas de Contabilidade Financeira

(FinanciaI Accounting Standards Board - FASB). (LEMES e CARVALHO, 2010).

Como já dito, o FASB teve origem nos Estados Unidos e sua atenção estava

voltada para os princípios nativos. Porém, a partir da mesma preocupação em garantir

confiabilidade e maior acesso dos usuários às demonstrações contábeis, no início de

1970, foi criado o Comitê de Normas Contábeis Internacionais (International

Accounting Standards Committee - IASC), este comitê, diferentemente do FASB, não

visava se estabelecer a partir dos princípios de um único país, mas sim, buscar normas

superiores às locais, no aspecto de não vinculação a nenhuma norma de qualquer país

em particular, o intuito aqui era estabelecer uma entidade que objetivasse desenvolver

normas internacionais. Essas normas foram chamadas Normas Contábeis Internacionais

(International Accounting Standards - IAS) algumas ainda vigentes até hoje.

A partir de 2001, o IASC tomou dimensões mais amplas, passando, então, a

constituir uma fundação denominada Intemational Accounting Standards Board -

IASCF. Dentro desta fundação existe um departamento para a elaboração e aprovação

das Normas Internacionais que passaram a ser chamadas Normas Internacionais de

Relatórios Financeiros (Intemational FinanciaI Reporting Standards - IFRS) cujo



objetivo não era atender tão somente aspecto contábeis, mas também que tõe

relacionadas à divulgação e elaboração das demonstrações como um todo, num conceito

de divulgação de desempenho operacional.

De acordo com Lemes e Carvalho (2010), as normas internacionais IFRS não

buscam seguir princípios ou obedecer a regras, não atentando para números, alíquotas

ou percentuais. Pelo contrário as normais internacionais estão cheias de expressões

gerais como: relevante, material, importante e preciso, deixando clara a intenção de se

tornarem globais.

2.2. IFRS no Mundo

Como explicitado na subseção anterior, o contexto da economia mundial gera

preocupações quanto à forma de apresentação da situação financeira, e a Contabilidade

por ser o meio de comunicação dos negócios, onde os agentes buscam informações de

caráter econômico-financeiro, atua como o elo de interação, fato que acaba exigindo da

ciência uma forma única de apresentação, "padronização", onde os princípios e normas

estejam voltados ao atendimento dos diversos usuários, permitindo a interpretação da

informação sem vieses, denotando transparência na mensuração e evidenciação dos

componentes das demonstrações contábeis.

Em estudo da consideração de alguns autores quanto as principais causas das

diferenças internacionais relevante ao processo de convergência, Niyama (2010)

identifica que "é unânime que as características e o tipo de sistema legal de um país têm

destacada influência nas diferenças internacionais, principalmente no que diz respeito à

sua classificação em duas correntes- commow law e code-law" (NIYAMA. 2010 p. 24).

A diferença da estrutura legal das correntes commow law e code-law consiste,

na forma como cada uma baseia suas fundamentações. A commow law é baseada nos

costumes, sendo permitido assim o uso do principio da Essência sobre a forma.

Enquanto a Code-law, é pautada e regulada por lei. Desta forma, a estrutura legal

influencia o direcionamento e posicionamento das praticas contábeis.

Além desta causa, Niyama (2010) em estudo das considerações dos principai

estudiosos das causas das diferenças internacionais identifica a vinculação da legi laç-



tributária com a escrituração mercantil, como sendo uma das principais diferenças

internacionais. Isso se deve ao fato de que o Fisco tem objetivos próprios, voltados para

a arrecadação, estabelecendo as regras e critérios para a tributação do lucro. Porém,

esses objetivos não vão de encontro aos objetivos dos demais usuários das

demonstrações contábeis. Assim, a forma de reconhecimento e mensuração de ativos

acaba tendo conotação fiscal e se distancia da Contabilidade Societária.

Estas causas são em parte os motivos que levaram aos países na busca de uma,
ciência única. No entanto, a padronização torna-se algo inviável dada às peculiaridades

de cada país no que diz respeito à cultura, estrutura política, social e econômica, que

acaba por influenciar o ambiente de atuação da ciência Contabilidade.

Segundo Niyama (2010, p. 37):

Harmonização é um processo que busca preservar as particularidades inerentes a
cada país, mais que permita reconciliar os sistemas contábeis com outros países de
modo a melhorar a troca de informações a serem interpretadas e compreendidas,
enquanto padronização é um processo de uniformização de critérios, não admitindo
flexibilização.

Sendo assim, o termo "padronização" não condiz com o processo de paridade

de reconhecimento e mensuração das informações emanadas por normas contábeis, e

sim, harmonização, que busca uniformizar a forma de apresentação das informações

visando à comparabilidade, e mantendo as particularidades do sistema contábil de cada
,/paIS.

2.2.1. Vantagens e Desvantagens

Como visto uma das principais diferenças da contabilização entre os diversos

países encontra-se justamente em sua estrutura legal, sendo assim o processo de

convergência atua como um minimizador dessas diferenças, permitindo que as

demonstrações denotem caráter de comparabilidade.

Em países que não possuem padrões próprios de contabilidade, torna-se mais

fácil a adoção do processo de harmonização, o que podemos considerar como sendo

uma vantagem. Para os países emergentes que estão em busca de novos recursos, nasce

a possibilidade de divulgação das demonstrações em linguagem universal (normas

internacionais ).
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Já as empresas multinacionais conseguem reduzir os custos de gerenciamento

dos sistemas contábeis e de divulgação em diferentes países, uma vez que reduz a

necessidade dos ajustes por divergência de critérios contábeis na consolidação da matriz

e de todas as subsidiárias do exterior. De igual forma, contribui para a realização dos

trabalhos de Auditoria.

No entanto, como exposto anteriormente, a atuação do Fisco se coloca como

uma desvantagem, uma vez que as normas fiscais ditam critérios de avaliação,

apropriação e classificação contábeis. Sendo assim, há dificuldades de adoção em países

fortemente legalista ao processo de convergência.

Nobes e Parker (2002) apresentam como obstáculo a ausência de entidades ou

organismos profissionais de contadores que possa influenciar positivamente ao processo

de harmonização contábil internacional nos diversos países. Fato que dificulta a atuação

de órgãos, como o IASB.

2.3. IFRS no Brasil

Após a reforma bancária brasileira na forma da Lei n° 4.595/64 e com o início

do desenvolvimento do mercado de capitais, na década de 70 decorre uma importante

mudança no cenário legislativo que foi imprescindível para o desenvolvimento da

Contabilidade no Brasil: a promulgação da Lei 6.404/76, a Lei das Sociedades

Anônimas. A referida lei foi elaborada tendo como influência o modelo norte americano

de contabilidade.

Um dos objetivos da Lei 6.404/76 era de regulamentar uma sociedade de

capital aberto para ampliar as alternativas de capitalização das empresas e incentivá-las

a se desenvolverem mais. O intuito era mais econômico do que jurídico, dispondo sobre

as devidas apresentações e divulgações das informações contábeis, além de proteger a

individualidade dos sócios, com enfoque de proteger os interesses dos sócios
. .'/.mlnorltanos.

Além da promulgação da Lei das S.A., nesse mesmo período as sociedades de

capital aberto passaram a ser, obrigatoriamente, auditadas por auditores independentes
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e, ainda, essas mesmas companhias tiveram suas demonstrações padronizadas pela

publicação da circular n° 179/72.

Como já explicitado anteriormente, na década de 70 o mercado de capitais

estava se desenvolvendo no Brasil e, assim, nasceu à necessidade de uma autarquia que

o regulamentasse e dispusesse sobre as matérias, para ele, relevantes. Foi criada a

Comissão de Valores Mobiliários - CVM, também inspirada no modelo norte
.amerIcano.

Para este fim, de acordo com o Banco Central do Brasil, a CVM exerce as

funções de:

[...] assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados de bolsa e de
balcão; proteger os titulares de valores mobiliários; evitar ou coibir modalidades de
fraude ou manipulação no mercado; assegurar o acesso do público a informações
sobre valores mobiliários negociados e sobre as companhias que os tenham
emitido; assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no mercado de
valores mobiliários; estimular a formação de poupança e sua aplicação em valores
mobiliários; promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular do
mercado de ações e estimular as aplicações permanentes-em ações do capital social
das companhias abertas.

A CVM permitiu a inserção oficial do Brasil no mercado de capitais,

estreitando ainda mais suas relações com as demais economias do mundo. Neste

momento, as empresas do Brasil começaram a conquistar mais investimentos no

exterior e os investidores brasileiros tiveram suas possibilidades de aplicação ampliadas,

podendo investir no exterior de maneira regulamentada pela Comissão, o que lhes dava

maior credibilidade e segurança.

Com o avanço das empresas multinacionais acelerou-se o processo de

globalização. E, com isso, a contabilidade começou a enfrentar dificuldades quanto a

elaboração das demonstrações. Uma empresa poderia estar presente em vários países e,

como as normas eram divergentes, muitas vezes as filiais precisavam elaborar duas

demonstrações, uma que atendesse ao país da matriz e outra ao país onde estivesse

alocada. Desta forma, surgiu a necessidade de uma uniformização das informações

contábeis, inclusive para atender aos investidores que, muitas vezes, não confiavam nas

informações devido às divergências das Normas Contábeis de cada país.
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Assim, como a maioria dos países de economia relevante, o Brasil sentiu a

necessidade de encontrar um meio de harmonização entre as normais locais às normas

internacionais. Em 2005, com a aprovação dos principais órgãos de contabilidade do

Brasil, foi criado o Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.

De acordo com a Resolução CFC n° 1.055 de 07/10/2005, fica instituída a

criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) com o objetivo de conduzir a

convergência das Normas Brasileiras de Contabilidade às Normas Internacionais, com

base nas seguintes considerações:

• A crescente importância da internacionalização das normas contábeis;

Maior confiabilidade nas Demonstrações Contábeis por parte da sociedade

quando um órgão fica responsável pela regulamentação que as regerá;

A tendência da grande maioria dos países desenvolvidos e de economia mais

relevantes à adoção dessa entidade única;

O trabalho de diversas entidades representativas desses segmentos de

preparadores de informações contábeis para implantação de um comitê que

possa elaborar pronunciamentos técnicos contábeis.

•

•

•

Embora, o CPC tenha sido criado em 2005 para promover a convergência das

normas brasileiras às internacionais, nada havia sido alterado na legislação. Porém, no

ano de 2007, foi aprovada a Lei n° 11.638/07 que altera a Lei n° 6.404/76, conhecida

como a Lei das S.A.

A Lei n° 11.638/07 determinou a adoção das Normas Internacionais de

Contabilidade. De acordo com Santos e Calixto (2010), "a percepção dessa

transformação provocou turbulências no mercado". A adoção inicial da lei foi marcada

pela emissão de 14 pronunciamentos contábeis já em 2008. O padrão IFRS contrapõe as

antigas normas brasileiras quanto ao priorizar a essência sobre a forma. A referida lei

trouxe significativas mudanças para as normas contábeis brasileiras.

Dentre as mudanças estão a reavaliação de ativos, antes permitida no Brasil

para bens do ativo imobilizado e com a IFRS passa a ser permitida também para

intangíveis; a contabilização de operações de arrendamento mercantil, anteriormente

não se fazia distinção entre arrendamento mercantil financeiro e operacional,
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diferentemente de hoje; o ajuste a valor presente e redução ao valor recuperável, ante

não previstos no Brasil, entre outras modificações muito importantes para a

contabilidade brasileira, modificações estas que muito contribuíram para a

transformação curricular do contabilista, valorização de seu trabalho e enriquecimento

quantitativo e qualitativo das informações contábeis.
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3. CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Ao longo do tempo, a contabilidade tem evoluído partindo de uma escrituração

simplificada, basicamente em nível de registro, para um sistema de informações, com

métodos próprios, adquirindo status de ciência. Conforme Lima (2009),

Hilário Franco já a conceituava [a contabilidade] com os seguintes
dizeres: "Contabilidade é a ciência que estuda e controla o patrimônio das
entidades, mediante o registro, a demonstração expositiva e a interpretação dos
fatos nele ocorridos, com o fim de oferecer informações sobre sua composição
e variação, bem como sobre o resultado econômico decorrente da gestão da
riqueza patrimonial".

Dessa forma, entende-se que a contabilidade é uma ciência social aplicada cujo

objeto é o patrimônio. Tendo como principal objetivo fornecer informações aos diversos

usuários, externos e internos à organização, para auxílio na tomada de decisão. Os

usuários obtêm as informações que necessitam através de demonstrações que são

elaboradas com base em princípios contábeis, destacando as características qualitativas

das informações nelas contidas, visando saciar as necessidades distintas de cada usuário.

A resolução CFC n° 1.121/08, determina que as demonstrações devem possuir

algumas características que são essenciais para devida interpretação, entre elas,

Confiabilidade
31. Para ser útil, a informação deve ser confiável, ou seja, deve estar livre de
erros ou vieses relevantes e representar adequadamente aquilo que se propõe a
representar.
32. Uma informação pode ser relevante, mas a tal ponto não confiável em sua
natureza ou divulgação que o seu reconhecimento pode potencialmente
distorcer as demonstrações contábeis. [...]
Representação Adequada
33. Para ser confiável, a informação deve representar adequadamente as
transações e outros eventos que ela diz representar. [...]
Primazia da Essência sobre a Forma
35. Para que a informação represente adequadamente as transações e outros
eventos que ela se propõe a representar, é necessário que essas transações e
eventos sejam contabilizados e apresentados de acordo com a sua substância e
realidade econômica, e não meramente sua forma legal. [...]
Neutralidade
36. Para ser confiável, a informação contida nas demonstrações contábeis deve
ser neutra, isto é, imparcial.

No entanto, a Resolução CFC 1374/11 regova a Resolução CFC 1121/08

apresentando modificações quanto algumas características, as principais são:
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A característica qualitativa confiabilidade foi redenominada de representação
fidedigna
A característica essência sobre a forma foi formalmente retirada da condição
de componente separado da representação fidedigna, por ser considerado isso
uma redundância. A representação pela forma legal que difira da substância
econômica não pode resultar em representação fidedigna, conforme citam as
Bases para Conclusões. Assim, essência sobre a forma continua, na realidade,
bandeira insubstituível nas normas do IASB.

Além disto, divide as características qualitativas em dois grupos:

(a) características qualitativas fundamentais (relevância e representação
fidedigna), as mais críticas; e
(b) características qualitativas de melhoria (comparabilidade, verificabilidade,
tempestividade e compreensibilidade), menos críticas, mas ainda assim
altamente desejáveis.

Tais características visam minimizar os conflitos de interesses entre os

usuários, no entanto, podem ser afetadas pelas políticas contábeis, que possuem

consequências econômicas, "se não tivessem, não haveria motivos para preocupação

com essas políticas". As consequências contábeis afetam tanto a organização, quanto

aos usuários e "podem ser diretas e óbvias ou indiretas e menos óbvias" (Hendriksen e

Breda, 2010). Esses objetivos não foram modificados com as alterações realizadas,

apenas houve mudança nas classificações e nas nomenclaturas, no entanto, a essência

das características prevalece.

Hendriksen e Breda (2010) afirmam ainda que as políticas contábeis vão variar

de um país para o outro, em alguns países essas políticas obedecem a códigos e leis,

enquanto em outros elas são menos detalhadas e menos formais. No Brasil, as políticas

contábeis tendem a atender as necessidades do fisco, sendo assim, tende-se a subdividir

as políticas em contábeis e fiscais.

As políticas fiscais são aquelas emanadas por órgãos responsáveis pelo

regulamento das leis fiscais que limitam o uso das políticas contábeis para atender as

necessidades do fisco. O Brasil, por ser um país legalista, ainda possui certa rigidez na

adoção plena e total das políticas contábeis ditadas pelas normas nacionais e

internacionais de contabilidade. Embora, não haja interferência direta e compulsiva nas

demonstrações publicad,as aos demais usuários, excetuando o fisco, existe a exigência
I

de adoção de outras políticas, a saber, fiscais que farão a transição do resultado contábil

para o fiscal.
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Então com o advento da lei n° 11.638/07, que iniciou o processo de

convergência das normas contábeis nacionais às normas internacionais de contabilidade

trouxe diversos questionamentos e divergências devidas às exigências do fisco. Assim

no ano de 2008 foi aprovada a Medida Provisória n° 449/08, que deu às empresas a

opção da adoção de um Regime Tributário de Transição - RTT, sendo obrigatória a

partir 2010, que facilitaria às empresas a obrigação de atender ao fisco, mesmo com a

adoção total e completa de normas contábeis, sem o retrabalho de elaboração de duas

diferentes demonstrações.

Embora o RTT, tenha sido uma alternativa de solução à transição da

Contabilidade Societária para o uso do fisco, tal regime ainda não contemplava alguns

critérios dado pelas normas internacionais de contabilidade. Sendo assim, existe um

projeto, em forma de medida provisória n° 627/2013, aguardando aprovação ou veto no

congresso nacional.

Berry, sócia da área de consultoria da Deloitte, já antevia algumas

modificações.

Dentre os itens que devem ser objeto de tratamento específico na apuração do
lucro real e da CSLL podemos citar:
•Ajuste a valor justo (AVJ);
•Ajuste a valor presente (AVP);
•Custo de empréstimo;
•Depreciação;
•Arrendamento mercantil financeiro;
•Stock options;
•Contratos de construção; e
•Impairment

Destes, afetam o imobilizado, os itens Depreciação, Custo de empréstimo,

Arrendamento mercantil financeiro, impairment.

Dessa forma, observa-se que o cenário atual tende a aproximar e estreitar ainda

mais o tratamento contábil brasileiro e suas normas às normas internacionais. A

contabilidade tem vivido um momento de grandes mudanças no Brasil e no mundo,

momento favorável para adoção, inclusive no âmbito fiscal.
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4. IMOBILIZADO: Políticas Fiscais e Contábeis

A presente pesquisa tem como tema as políticas contábeis e fiscais do Ativo

Imobilizado, tendo como principal ponto de questionamento a dificuldade da

conciliação entre a avaliação do imobilizado quanto às questões gerenciais e legais.

Sendo assim, neste capitulo será exposto às divergências entre o contábil e o permitido

pela legislação brasileira, e todo tratamento inerente a este grupo do ativo, com exceção

do controle interno que não será avaliado neste trabalho.

Para a Ciência Contábil, a aquisição de um ativo para o arrendatário, a

depreciação, a manutenção do bem, e os resultados econômicos, devem ser registrados,

e demonstrados no balanço patrimonial. Sendo esses registros pertinentes uma vez que
/

vão de encontro ao principio da primazia da essência sobre a forma (IUDICIBUS;

MARTINS; GELBCKE, 2009). No entanto, o tratamento contábil esbarra em

"limitações" oriundas da legislação, tendo como principais pontos de divergência a

depreciação e o arrendamento mercantil (financeiro).

No que concerne à depreciação fica o que tionamento quanto aos método que

melhor represente o padrão de consumo do bem e que proporcione melhor

aproveitamento fiscal a titulo gerencial, sem comprometer a fidedignidade das

informações prestadas aos usuários das demonstrações contábeis. De igual forma, o

arrendamento financeiro, quanto à legitimidade de reconhecimento do imobilizado por

parte do arrendatário nas demonstrações.

Além destes questionamentos, cabe ainda resaltar todo o tratamento do

imobilizado, desde o reconhecimento até a divulgação.

-4.1 CONCEITUAÇAO

A lei 6404/76, inicialmente, classificava o ativo imobilizado da seguinte forma:

os direitos que tenham por objeto bens destinados à manutenção das atividades da
companhia e da empresa, ou exercidos com essa finalidade, inclusive os de
propriedade industrial ou comercial;
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Tendo seu texto alterado pela lei 11638/07, para adequação das práticas

contábeis, dando nova classificação ao ativo imobilizado como segue:

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. (grifo nosso)

As alterações da lei 11638/07 têm como objetivo definir e diferenciar a

classificação dos bens tangíveis (corpóreos) dos intangíveis, além de trazer a concepção

do principio da Essência sobre a forma, ao incluir na definição do ativo imobilizado as

operações que transfiram os benefícios, riscos e custos.

o Pronunciamento Técnico CPC 27- Ativo Imobilizado por sua vez define o

imobilizado como um ativo 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.

Destas definições pode-se depreender que constituíram do grupo do ativo

imobilizado, os bens corpóreos destinados para a manutenção da atividade

organizacional, que tenham permanência duradoura, na qual a entidade detenha os

benefícios, riscos e controle.

4.1.1 Reconhecimento

Com o conceito de imobilizado dado pela lei 6404/76 e suas alterações, o

reconhecimento do ativo imobilizado passou a não precisar atender a forma jurídica,

pertencer à entidade, e sim a sua essência econômica. Desta forma, uma vez que a

organização tenha o controle e usufrua dos benefícios e seja responsável pelos riscos

oriundos da operacionalização do bem, este deve ser reconhecido em seu balanço.

Assim, os bens contratados em operações de leasing financeiro devem ser

classificados no ativo Imobilizado, no ato da formalização do contrato do arrendamento

mercantil, conforme o tratamento dado pelo CPC 06- Operações de Arrendamento

Mercantil. Tratamento esse que será explicitado mais adiante neste capitulo.
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o CPC 27 determina que um ativo imobilizado seja reconhecido no balanço da

entidade se, e apenas se: (a) for provável que futuros benefícios econômicos associados

ao item fluirão para a entidade; e (b) o custo do item puder ser mensurado

confiavelmente.

~ -4.2 CRITERIOS DE AVALIAÇAO

4.2.1. Mensuração no Reconhecimento e Após o Reconhecimento

Uma vez atendidos os critérios de reconhecimento de um ativo imobilizado,

dá-se inicio ao processo de mensuração, que deve ser realizado pelo custo do bem.

Podendo acontecer no momento do reconhecimento e após o reconhecimento.

De acordo com as disposições do CPC 27, os elementos que constituem o

custo do ativo imobilizado são:

(a) seu preço de aquisição, acrescido de impostos de importação e impostos não
recuperáveis sobre a compra~ depois de deduzidos os descontos comerciais e
abatimentos; (b) quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no
local e condição necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar da forma
pretendida pela administração; (c) a estimativa inicial dos custos de desmontagem
e remoção do item e de restauração do local (sítio) no qual este está localizado. Tais
custos representam a obrigação em que a entidade incorre quando o item é
adquirido ou como consequência de usá-lo durante determinado período para
finalidades diferentes da produção de estoque durante esse período.

Assim, todos os custos envolvidos diretamente com a implementação do ativo

imobilizado nas condições de operacionalização devem compor o custo deste ativo,

além dos custos de remoção, que envolvem o desmonte do bem e restauração do local

onde o bem operava. Estes compreendem os custos de benefícios aos empregados,

custos de preparação do local, de frete, instalação e montagem, dos testes para verificar

se o ativo está funcionando e o honorários dos profissionais envolvidos na

implementação do ativo.

Já os gastos que não estejam envolvidos, com a implementação e remoção

deverão ser reconhecidos no resultado do período e não como custo, como por exemplo,

os custos de abertura de nova instalação, custos incorridos na introdução de novo

produto ou serviço, custos da transferência das atividades para novo local ou para nova

categoria de clientes, custos administrativos e outros custos indiretos.
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No valor contábil do ativo imobilizado o custo reconhecido é igual ao preço a

vista na data do reconhecimento. Quando o prazo de pagamento for superior aos prazo

normais de financiamentos, a diferença entre o valor à vista e o valor financiado devera

ser reconhecido pela entidade como despesa de juros.

o Pronunciamento Técnico CPC 27 salienta que a entidade deve optar pelo

método de custo ou pelo método de reavaliação como sua política contábil e deve

aplicar essa política a uma classe inteira de ativos imobilizados, ficando o método de

reavaliação sujeito a permissão da legislação. Assim, cabe ressaltar que a Lei

11.638/2007, Art. 6, não permite o método de reavaliação, ao determinar que "Os saldos

existentes nas reservas de reavaliação deverão ser mantidos até a sua efetiva realização

ou estornados até o final do exercício social em que esta Lei entrar em vigor".

O Método do custo consiste que após o reconhecimento como ativo, um item

do ativo imobilizado deve ser apresentado ao custo menos qualquer depreciação e perda

por redução ao valor recuperável acumulado.

4.2.2 Redução ao Valor recuperável

A clareza e precisão das informações constituem sempre um desafio para a

contabilidade. O cenário atual de convergência às Normas Internacionais torna esse

desafio mais imediato e não passível de adiamento, como muitos fizeram durante muito

tempo, por diversos motivos, como acomodação ou rigidez da legislação. Uma das

questões que contrariam o objetivo de fidedignidade das informações é a mensuração do

ativo imobilizado quando não corrigida quanto aos benefícios econômicos que este

possa gerar. Ora, se uma das definições de imobilizado abrange um tipo de bem que

gere futuros benefícios econômicos qual seria a escusa para não atentar a isto?

Em 1996, o International Accounting Standard Board (IASB), decidiu

começar a desenvolver um pronunciamento que definisse uma metodologia para

mensuração de ativos de longo prazo, assegurando que estes não estejam registrados

contabilmente de maneira indevida, ou seja, que eles não estejam registrados por um

valor superior aos benefícios econômicos reais que possam vir a fornecer à organização

futuramente. Dessa forma, em abril de 1998, foi aprovado o pronunciamento IAS 36 -

Redução ao valor recuperável de Ativos (impairment of assets).
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De acordo com o Manual de Normas Internacionais de Contabilidade, Emst &

Young e Fipecafi (2010), a adoção do pronunciamento IAS 36 foi um importante passo

de sair da contabilidade baseada no custo histórico e ir para a contabilidade baseada nos

benefícios ou nos valores de sacrifícios econômicos futuros prováveis, estratégia do

IASB.

No Brasil, o processo de convergência às normas internacionais ficou a cargo

do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC que, em setembro de 2007, aprovou o

CPC 01 - Redução ao valor recuperável de ativos, que mais tarde veio a ser revogado e,
/

em agosto de 2010, sancionou o CPC 01 (RI) de mesmo título. E preciso, ainda,

ressaltar que, tanto a norma internacional quanto o CPC correspondente, não se referem

omente a ativos imobilizados, e sim, aos ativos em geral. Porém, neste trabalho, as

referências serão voltadas para o imobilizado.

4.2.2.1. Aplicação e Avaliação de Recuperabilidade

Em determinado momento a entidade pode verificar que em seu balanço

existem ativos registrados com valor acima do valor de recuperação (por venda ou

prováveis benefícios econômicos futuros), desta forma se pode afirmar que houve uma

perda deste bem. Conforme descrito no CPC 01 (RI),

Um ativo está registrado contabilmente por valor que excede seu valor de
recuperação se o seu valor contábil exceder o montante a ser recuperado pelo uso
ou pela venda do ati vo. Se esse for o caso, o ativo é caracterizado como sujeito ao
reconhecimento de perdas, e o Pronunciamento Técnico requer que a entidade
reconheça um ajuste para perdas por desvalorização.

Ainda, quanto à aplicação deste conceito e, consequentemente, dos itens do

CPC 01 (RI), fica claro sua aplicação ao ativo imobilizado "que são registrados pelo

valor reavaliado (valor justo) em consonância com outros Pronunciamentos Técnicos do

CPC e com a legislação brasileira, [...] previsto no Pronunciamento Técnico CPC 27 -

Ativo Imobilizado."

A dinâmica da análise de recuperabilidade exige que a avaliação seja feita

periodicamente, no mínimo anualmente, conforme exigência do CPC, verificando se há

indícios de alterações no valor recuperável e estimando-os. Para uma avaliação correta,

o referido CPC indica aspectos indicativos que devem ser avaliados, a saber, fontes
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ntemas de informação, fontes externas de informação e dividendo de controlada

empreendimento controlado em conjunto ou coligado.

Conforme Borba et. aI. (2009), existem várias maneiras de mensurar a perda

identificada, uma delas é o teste de impairment, que é capaz de evidenciar e mensurar a

perda de capacidade de recuperação do valor contábil de um ativo de longa duração,

atribuindo seu valor justo (Jair value). Antes de abordar o impairment test em si, faz-se

necessário o entendimento de um conceito muito importante neste contexto, o valor

justo. Entende-se por valor justo, o valor que é acordado entre as parte da negociação,

de acordo com o IASB, "o montante pelo qual um ativo poderia ser trocado entre partes

.nteressadas bem-informadas e dispostas em uma transação entre partes não

relacionadas" .

4.2.2.2. Teste de Recuperabilidade e Contabilização da Perda por Impairment

O teste de recuperabilidade (impairment test), como referido na subseção

anterior e conforme determinação do CPC deve ser feito, no mínimo, anualmente. Para

tal faz-se necessária a ciência a resp~ito do montante monetário equivalente ao seu valor

em uso e o valor líquido de venda. Desses dois valores o maior será considerado para

fins de valor recuperável.

O valor líquido de venda é o valor que seria recebido pelo ativo, caso este fosse

alienado, deduzidas as despesas de vendas. Enquanto o valor em uso é o montante

estimado com base nos fluxos de caixa futuros advindos da utilização do ativo, o qual é

levado a valor presente através de uma taxa de desconto.

Como pode se observar a Figura 4.1 demonstra a dinâmica do teste de
ecuperabilidade:
~~~~~. ~â~~~.i~c~~~~,~o~~~e~c~~~~~----------~--~~~~~---------------.---,
ValorR,ecuperável menor SiTn C-- ~ I
d I· d ~ Irnpairnlenr 1,o que <> V3, OT registra o c ~ !

Não Ativo Individual ou
Unidades Geradoras de

Caixa

Ágio por expectativa de
rentabiJ idade futura

(good""ilf)

I. Perda por in7f:u:rirn'lenr:
diferença entre valor contábil
e o valor recuperável.

2. Ajuste da depreciação,
aInortização ou exaustão.

3. .Reversão da perda por
ilnpairrncnt pen:n itida.Fonte:,Borba,Souzae~~ci~i~2011--~---~~~~~~~~-~--~-~-~-~--~~~~~~-~-~-~-~--~-~-~-~-~-~-~..~

1. Perda por irnpairrnent:
diíercllça entre valor contábil
e o valor rccupe'rável.

2. Não a:rnortizado.

3. ,Reversao da perda por
irnpairrncnt não pern"litida.

31



Após definido o valor recuperável é preciso compará-lo ao valor contábil. Se o

valor recuperável exceder o valor contábil, não haverá perda por impairment. Caso

contrário, o valor contábil exceder o valor recuperável haverá perda por impairment.

De acordo com o CPC 01, as perdas por impairment, quando em ativos

individuais, quanto unidades geradoras de caixa, podem ser parcialmente ou totalmente

reversíveis, caso haja indicação que a perda diminuiu ou não exista mais.

Para evidenciar melhor o impairment test e sua devida contabilização, segue o

exemplo 4.1 (ODA, 2013).

Exemplo 4.1: Impairment test

Considere uma máquina da linha de produção de uma empresa industrial, que

ao final do período apresente o seguinte registro: (Considere valor líquido de venda =

R$ 45.000,00)

Quadro 4.1: Registro do Ativo Imobilizado

(-) Depreciação acumulada R$ 41.666 67

Máquina

Valor original (custo de aquisição) R 100.00000

(=) Valor contábil R$ 58.333,33

Fonte: http://www.afixcode.com.br/teste-de-impairment-como-fazer-como-contabilizar-aspectos-fiscais-
e-di vulgacao/

o valor em uso, ou seja, o montante estimado dos fluxos de caixa futuros segue

descrito no Quadro 4.2:

Quadro 4.2: Fluxo de Caixa Futuros (FCF)

Ano Entrada de Caixa Saída de Caixa FCF

1 R$ 30.000,00 R$ 5.000,00 R$ 25.000,00

2 R$ 28.000,00 R$ 4.800,00 R$ 23.200,00

3 R$ 25.000,00 R$ 4.500,00 R$ 20.500,00
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Saída de Caixa FCFAno Entrada de Caixa

R$ 4.000,00 R$ 16.000,004 R$ 20.000,00

R$ 3.500,00 R$ 11.500,005 R$ ]5.000,00

R$ 118.000,00 R$ 21.800,00 R$ 96.200,00

Fonte: http://www.afixcode.com.br/tes te-de- impairment -como- fazer -como-con tabilizar -aspectos- fiscais-
e-di vulgacao/

Considerando uma taxa de desconto igual a 25%, como se pode observar no

Quadro 4.3, os valores dos montantes levados a valor presente:

Quadro 4.3: FCF levados a Valor Presente

Saída de Caixa FCFEntrada de Caixa Valor PresenteAno

R$ 30.000,00 R$ 5.000,00 R$ 25.000,00 R$ 20.000,001

2 R$ 28.000,00 R$ 4.800,00 R$ 23.200,00 R$ ]4.848,00

3 R$ 25.000,00 R$ 4.500,00 R$ 20.500,00 R$ 10.496,00

R$ 20.000,00 R$ 4.000,00 R$ 16.000,00 R$ 6.553,604

R$ ]5.000,00 R$ 3.500,00 R$ 1] .500,00 R$ 3.768,325

R$ 96.200,00R$ 21.800,00 R$ 55.665,92R$ 118.000,00

Fonte: http://www.afixcode.com.br/teste-de- impairment -como- fazer -como-contabilizar -aspectos- fiscais-
e-divulgacao/

Resumindo, foram obtidos os seguintes valores:

Valor Recuperável (Valor Líquido de Venda) = R$ 45.000,00

Valor Recuperável (Valor em Uso) = R$ 55.665,92

Destes dois, valor líquido de vendas e valor em uso, deve-se considerar o

maior, logo R$ 55.665,92. Frente ao valor contábil, considera-se a diferença como perda

por impairment, se o valor recuperável for me!l0r que o valor contábil. Conforme a
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informações presentes no quadro 4.4, verifica-se que, neste caso, o valor contábil

excede o valor recuperável, assim, deve-se registrar a perda.

Quadro 4.4: Cálculo da perda por desvalorização

Valor recuperável R$ 55.665,92

Valor contábil R$ 58.333,33

Perda por desvalorização (impairment) - R$ 2.667,41

Fonte: http://www.afixcode.com.br/teste-de-impairment -como- fazer -como-contabi Iizar -aspectos- fiscais-
e-di vulgacao/

Após feito o teste de impairment e verificado efetivamente a perda do ativo,

deve-se efetuar a contabilização, conforme Quadro 4.5:

Quadro 4.5: Contabilização da perda por impairment

Contas Contábeis CréditoDébito

Despesa com perda por R$ 2.667,41
desvalorização da máquina
(conta de resultado)
Perda por desvalorização da R$ 2.667,41
máquina (conta redutora do
ativo imobilizado)

Fonte: http://www.afixcode.com.br/tes te-de- impairment -como- fazer -como-contabi Iizar -aspectos- fiscais-
e-divulgacao/

Quando 4.6: Determinação do valor recuperável do ativo

MÁQUINA

Valor Original (custo de aquisição) R$ 100.000,00

(-) depreciação acumulada R$ 41.666,67

(-) perda por desvalorização da máquina R$ 2.666,67
(impairment)
(=) Valor recuperável do ativo R$ 55.665,92

Fonte: http://www.afixcode.com.br/teste-de-impairment-como-fazer-como-contabilizar-aspectos-fiscais-
e-di vulgacao/

4.2.2.3. Critérios Legais

Conforme tratamos anteriormente sobre a recuperabilidade do ativo, a

organização deve aplicar o teste de recuperabilidade para mensurar e evidenciar se

houve ou não perda. De mesma forma, acontece no que tange o ativo imobilizado.
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Anteriormente, no Brasil, permitia-se a Reavaliação de ativos, método utilizado

para atualizar o imobilizado de acordo com seu valor justo, independente de este estar

maior ou menor que o valor contábil. Porém, tal método deixou de ser permitido e

praticado no Brasil. E, com as normas internacionais, passou-se a contabilizar perda por

desvalorização através do impairment testo

Embora as normas contábeis sirvam para elaboração e divulgação das

demonstrações contábeis, algumas vezes não é permitido que sejam usadas para fins

lscais como é o caso da perda por impairment, que deve ser adicionada à base de

álculo do imposto de renda e contribuição social

Conforme o Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99),

Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do
período de apuração (Decreto-Lei n o 1.598, de 1977, art. 6 o , § 2 o ):

I - os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer
outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com este
Decreto, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real;
X - as perdas apuradas nas operações realizadas nos mercados de renda variávelo·e
de swap , que excederem os ganhos auferidos nas mesmas operações (Lei n o 8.981,
de 1995, art. 76, § 4 o );

Assim, para efeitos de demonstrações contábeis, é perfeitamente cabível os

justes oriundos das perdas evidenciadas no teste de recuperabilidade, assim como os

possíveis ajustes conforme as oscilações destas perdas. Porém, ainda, para fins fiscais

não é permitido que tal perda seja excluída da base de cálculo do imposto.

Además deve-se atentar para alguns indicativos que possam estar presentes

oncomitantemente a uma perda. De acordo com o CPC 01,

Se houver indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização, isso pode
indicar que a vida útil remanescente, o método de depreciação, amortização e
exaustão ou o valor residual para o ativo necessitem ser revisados e ajustados em
consonância com os Pronunciamentos Técnicos aplicáveis ao ativo, mesmo que
nenhuma perda por desvalorização seja reconhecida para o ativo.

Desta forma, toma-se muito importante a realização do teste não só para

identificar as perdas do ativo, como também, para verificar se as mutações relativas a

ele estão sendo mensuradas, contabilizadas e registradas de maneira devida.
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4.2.3. Depreciação

A lei 6404/76 determina que os elementos do ativo imobilizado sejam

avaliados, no balanço, pelo custo, deduzido do saldo da conta depreciação. Assim a

diminuição do valor dos elementos dos ativos imobilizado será registrada

periodicamente nas contas de 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 (Art. 183 § 2, alínea a). Desta forma, conforme a

Lei das Sociedades por ação, a depreciação apresenta-se como a forma de evidenciar a

perda de utilidade do bem. Porém, a perda de utilidade pode não ser uniforme dado o

padrão de consumo.

Com a adoção das normas internacionais, o Pronunciamento Técnico CPC 27-

Ativo Imobilizado- reconhece "a depreciação como sendo a alocação sistemática do

valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil". Aconselhando ainda, que a

entidade escolha o método que melhor reflita o padrão de consumo, que associado à

recomendação do CPC 23, quanto à uniformidade na escolha da política contábil

adotada, neste caso, a escolha do método, exige dos profissionais da área contábil uma

interpretação dos impactos a cada grupo do imobilizado.

A depreciação traz benefícios fiscais, uma vez que esta se apresenta como meio

de obtenção de dedução da receita para apuração de impostos, para as pessoas jurídicas

optantes pelo lucro real, além da sua função gerencial de refletir o padrão de

consumo. No entanto, a condição legislativa do país apresentar-se como uma

"limitação" a adoção das práticas contábeis, pois influência na forma que estas são

aplicadas.

o professor Antonio Lopes de Sá em seu site expõe a dualidade de interesses,

Fisco e sociedade empresária, e destaca a Contabilidade como um dos apontes para

solução deste conflito, relatando que:

nem sempre os interesses fiscais de um Estado são aqueles que protegem a
Economia de um País. Algumas vezes os objetivos fazendários são até o avesso
daqueles empresariais. No Brasil os procedimentos tributários ainda não
alcançaram a maturidade necessária para garantir a sobrevivência dos capitai
aplicados na produção, no que tange a reintegração da força produtiva. Para que
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ocorresse a aludida proteção uma ponte entre a doutrina da Contabilidade e aquela
das Finanças Públicas dever-se-ia fazer, mas, isto é coisa que ainda não ocorreu
aqui em nível desejável (SÁ, 2005).

Desta forma, a ausência de conciliação entre os interesses societários e fiscais,

acaba por engessar o uso das práticas contábeis, uma vez que a legislação tributária se

"sobrepõe" como será exposto a seguir.

A maioria das empresas tende a adotar as taxas admitidas pela legislação fiscal.

O Regulamento do Imposto de Renda estabelece os critérios básicos de depreciação,

consolidados em seus art. 305 à 323. O principal método adotado é o de depreciação

linear, que é calculada dividido o valor a ser depreciado por um tempo de vida útil já

estabelecido. Estes prazos mínimos de vida útil são determinados pela Secretária da

Receita Federal, através da IN SRF n° 162/98, com alterações na IN SRF n° 130/99.

No método linear o valor do encargo a ser depreciado será o mesmo em todos

os períodos. Sendo permitida ainda a empresa, a adoção de taxas diferentes, através de

requerimento de perícia do Instituto Nacional de Tecnologia, sujeitos a decisão

administrativa superior ou por sentença judicial para alteração dos prazos de vida útil,

baseadas em laudo técnico idôneo (art. 310, § 2°, do RIR/99). A burocracia do processo

pode ser um dos fatores que restrinja a fixação de prazo de vida útil diferente do

estabelecido pela Receita.

Além, do linear, também é permito o uso da depreciação acelerada contábil e

depreciação acelerada incentivada. A depreciação acelerada contábil, leva em

consideração o número de horas diárias de operação, que se assemelha ao método

contábil de horas produzidas, no entanto, no método fiscal há a determinação de um

coeficiente a cada turno. Já a depreciação acelerada incentivada, deprecia-se em dobro.

Mediante ao exposto até aqui, verifica-se a limitação por parte da legislação do

país para o uso de métodos contábeis que reflita o padrão econômico do ativo. Uma vez

que não se pode apenas levar em consideração as causas fiscais, mas também levar em

consideração os efeitos decorrentes dos desgastes pelo uso, pois a vida útil também é

afetada por fatores funcionais, como o obsoletismo decorrente de novas tecnologias no

mercado e pela unidade de propriedade, que considere as particularidades das operaçõe
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de cada entidade, que apresente o real valor do bem nas demonstrações contábei a m

de apresentar informações fidedignas e em contrapartida permitindo a comparabilidade

das demonstrações.

Sendo assim, para fins contábeis as fixações da legislação fiscal não devem ser

acatadas, deve-se fazer uma análise das condições gerais do bem ou grupo de bens,

como características técnicas, condições de uso e outros fatores que possa vir à

influenciar a sua vida útil.

4.2.3.1. Estimativa da vida útil econômica e Taxa de depreciação

Dentre as dificuldades do cálculo de depreciação, na regra contábil, as

estimativas tendem a serem as mais complexas, como a determinação do valor residual

e principalmente a estimativa da vida útil do bem, pois ambas necessitam de

predeterminações de valores futuros, que podem vir a ser modificados com o passar do

tempo.

Mediante a exposição de possíveis mudanças na estimativa da vida útil do bem,

a lei 6.404/76 determina que a companhia deverá efetuar, periodicamente, análise sobre

a recuperação dos valores registrados no imobilizado, a fim de que sejam revisados e

ajustados os critérios utilizados para determinação da vida útil econômica estimada e

para cálculo da depreciação (§ 3°,11, art. 183).

De acordo com o CPC 27, a vida útil do imobilizado é definida com base na

utilidade esperado pelo ativo para a entidade, que concerne:

i. o período de tempo no qual a entidade espera utilizar o bem; ou

ii. o número de unidades de produção ou de unidades semelhantes que a entidade

espera obter pela utilização do ativo.

A determinação da vida útil deve levar em conta os fatores funcionais, como o

absoletismo dado ao surgimento de tecnologia que reduz os benefícios econômicos que

o bem poderia conceder, além dos fatores físicos oriundos do uso natural.

O CPC 27 apresenta ainda, os seguintes fatores a serem considerados na

determinação da vida útil de um ativo imobilizado:
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(a) uso esperado do ativo que é avaliado com base na capacidade ou produção física
esperadas do ativo;
(b) desgaste físico normal esperado, que depende de fatores operacionais tais como
o número de turnos durante os quais o ativo será usado, o programa de reparos e
manutenção e o cuidado e a manutenção do ativo enquanto estiver ocioso;
(c) obsolescência técnica ou comercial proveniente de mudanças ou melhorias na
produção, ou de mudança na demanda do mercado para o produto ou serviço
derivado do ativo;
(d) limites legais ou semelhantes no uso do ativo, tais como as datas de término dos
contratos de arrendamento mercantil relativos ao ativo.

Enquanto a norma contábil vale se dos benefícios econômicos que o bem

gerará para a entidade. Em contrapartida, a norma tributária avalia a taxa de depreciação

relacionada com o desgaste físico, ou seja, em função do período em que se possa

esperar a utilização econômica do bem.

Isso se deve ao fato de que a "vida útil contábil" pode vir a ser menor que a sua

vida econômica - período de utilização do bem - dada à política de gestão de ativos da

entidade, que pode considerar a alienação de ativos após determinado período ou após

estabelecimento de uma proporção de consumo especifica de benefícios econômicos

futuros do ativo. Sendo assim, a vida útil é baseada na e~periência da entidade com.

ativos semelhantes.

4.2.3.2. Valor depreciável e período de depreciação

Para fins fiscais o valor depreciável é igual ao custo de aquisição, conforme o

art. 309 do RIR/1999. Já na regra contábil, é determinado pela diferença do custo no

qual foi reconhecido, deduzido do valor residual.

Sendo o valor residual conceituado pelo CPC 27 como o "valor estimado que a

entidade obteria com a venda do ativo, após deduzir as despesas estimadas de venda,

caso o ativo já tivesse a idade e a condição esperadas para o fim de sua vida útil". Esta

técnica contábil de estipular o valor residual para dedução do valor total do bem

consiste em determinar o valor base para o cálculo da depreciação, pois o valor residual

não é significativo para o cálculo do valor depreciável.

Se posteriormente, houver alterações nas estimativas que determinaram o valor

residual e a vida útil, devem ser consideradas como mudanças de estimativas contábeis,

e seus efeitos serão reconhecidos, conforme o estabelecido no CPC 23- Políticas

Contábeis, Mudanças de Estimativas e Retificações de erros.
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De acordo com o CPC 27, o início da depreciação do ativo se dá quando este

está disponível para uso, ou seja, quando está no local e em condição de funcionamento

na forma pretendida pela administração.

Já a cessão da depreciação de um ativo acontece quando este é classificado

como mantido para venda ou quando for baixado. No entanto a depreciação não cessa

quando o ativo torna se ocioso ou por decisão da entidade é retirado do uso normal,

pois, mesmo em condições de desuso, há a perda de valor do bem. Sendo assim,

desconsidera-Ia distorce a informação apresentada, recaindo em erros materiais

cometidos intencionalmente para alcançar determinada apresentação da posição

patrimonial e financeira.

No entanto, a definição da política contábil, na escolha do método de

depreciação, pode gerar despesa de depreciação igual a zero quando não houver

produção.

4.2.3.3. Bens Depreciáveis

Para titulo fiscal podem ser objeto de depreciação todos os bens sujeitos a

desgaste pelo uso ou por causas naturais ou obsolescência normal, inclusive edifícios e

construção, desde que o valor da edificação esteja destacado do valor do terreno,

baseado em laudo pericial. Sendo vedada a quota de depreciação referente a terrenos,

prédios ou construção que não utilizados pelo proprietário na produção de seus

rendimentos ou que sejam mantidos para venda, e bens que aumentam de valor.

De igual forma, o tratamento contábil considera os terrenos e edifícios como

ativos separáveis devendo ser contabilizados separadamente, mesmo que sejam

adquiridos conjuntamente. Isso se deve ao fato que de forma geral os terrenos têm vida

útil ilimitada, sendo assim não são passíveis de depreciação, algumas das exceções são

as pedrarias e os aterros. No entanto, se o custo do terreno incluir desmontagem,

remoção e restauração do local, este valor deverá constar da depreciação durante o

período de benefícios obtidos.
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4.2.3.4. Método de depreciação

De acordo com Thomas (1974), a dificuldade mais séria com a depreciação

está ligada ao fato de que nenhum método de alocação é completamente defensável. Tal

afirmação se deve ao fato de que independente da metodologia usada será produzida

exatamente a mesma despesa de depreciação em termos agregados. Sendo assim, cabe o

questionamento sobre a limitação do uso de métodos diferentes dos já permitidos para

fins fiscais, uma vez que em termos agregado não afetará a arrecadação.

Para fins contábeis, a escolha do método deve estar estritamente voltada em

refletir o padrão de consumo pela entidade dos benefícios econômico futuros

proporcionados pelo ativo.

o método de depreciação deve ser revisado ao menos uma vez ao ano, da

mesma forma que o valor residual e a vida útil. A escolha do método de depreciação é
.

uma política contábil, desta forma, se houver alterações consideráveis nos padrões de

uso do imobilizado, o método deve ser alterado desde que "resulte em informação

confiável e mais relevante nas demonstrações contábeis" (CPC 23).

Vários são os métodos de depreciação que podem ser utilizados, segue abaixo

os métodos tradicionais, divididos em dois subgrupos: contábil e fiscal.

4.2.3.4.1 Contábil

Como mencionado anteriormente, as fixações da legislação fiscal nem sempre

devem ser consideradas como válidas para fins contábeis, necessitando de analise das

condições de uso do bem para que sejam atendidas as necessidades de informação dos

usuários contábeis.

Existem vários métodos de depreciação que podem ser utilizados ao longo da

vida útil do bem para apropriação sistêmica do valor depreciável. O CPC 27 cita os

seguintes métodos: da linha reta, o método dos saldos decrescentes e o método de

unidades produzidas.

• Método de linha reta (Quotas constantes ou Linear)

Consiste em dividir o valor depreciável pelo tempo de vida útil do bem, da

seguinte forma: Valor depreciável (custo do ativo menos valor residual): vida útil.
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Geralmente é o método utilizado pelas empresas, dada sua simplicidade e p r

r permitido pela legislação fiscal.

• Método dos saldos decrescentes

Esse método diferentemente do anterior, apresenta uma metodologia mais

mplexa, como segue:

a) Somam-se o número de anos que compõem a vida útil do bem.

b) A depreciação de cada ano será uma fração em que o denominador será a soma

do item "a", e o numerador é, para o primeiro ano igual a n, onde n= anos de

vida útil, no segundo (n-I), no terceiro (n-2) e assim sucessivamente.

Conforme exemplificação no quadro 4.7.

uadro 4.7: Dinâmica do método do saldo decrescentes.

R$ 1666,67 R$ 1666,67R$ 5.000 R$ 5000 * (N: 15)1
R$ 1.333,33 R$ 3.000,00R$ 5.000 R$ 5.000 * ((N-I): 15)2

R$ 5.000 * (N-2): 15) R$ 1.000,00 R$ 4.000,003 R$ 5.000
R$ 5.000 * ((N-3): 15) R$ 666,67 R$ 4.666,674 R$ 5.000

R$ 5.000,00R$ 5.000 R$ 5.000 * ((N-4): 15) R$ 333,335
FONTE: MANUAL FIPECAFI- (Quadro adaptado pelos autores)

Como pode se observar esse método proporciona quotas de depreciação

maiores no inicio e menores no final. Iudicibus et. aI. (2010, pág. 252), evidencia que

esse método permite a uniformidade nos custos, já que os bens inicialmente necessitam

de poucas manutenções e reparos. E com o passar do tempo, esses encargos tendem a

aumentar. Sendo assim, as despesas com manutenção seria compensado pelas quotas

decrescentes de depreciação, resultando em custos globais mais uniformes como

demonstrado na Figura 4.2:

Figura 4.2: Dinâmica do método da soma dos dígitos .
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"" ,

....,""",.,.", ,. ~ DEPRECIAÇÃO
I' I"

•I' I'"
., I".", .

" ,.'.. , ..... .
I" •,,' ,

,.' I

'" . ' ..
"" .. "I", ,I".... , ,'::..,'" :.'.'.'.'.'... . .

... , ""
•• ,.,.", I """".. ," "'""" 'I, .

..... ~ MANUTENÇÃO E REPAROS ".
I' I" • ,., "., ••• ,.,." ••• ,

, ' • ' I I I I .,.,I " .

1 I 2 I 3 I 4 I

VIDA ÚTIL

Fonte: Manual de Contabilidade Societária - Fipecafi
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• Método de unidades produzidas
"E baseado na estimativa do número total de unidades que devem ser produzidas

pelo bem, expressa com a seguinte formula:

Quota de depreciação anual= n° de unidades produzidas período "X": n° de

unidades estimadas a serem produzidas durante a vida útil do bem= ao percentual a ser

depreciado no ano.

Além destes citados pelo CPC 27, outro método amplamente di ulgado é o

método de horas de trabalho, como segue.

• Método de horas de trabalho

A depreciação por esse método representa a vida útil do bem com base em

horas de trabalho, com a seguinte formula:

Quota de depreciação= n° de horas de trabalho no período X : n° de horas de

trabalho estimada durante a vida útil do bem.

Além destes métodos existem outros, no entanto serão analisados apenas os
. . .prIncIpaIs.

4.2.3.4.2 Fiscal

A depreciação compõe um dos elementos de dedutibilidade da receita para fins

de tributação conforme o estabelecido no art. 305 do RIR/99, podendo ser computada

como custo ou encargo a diminuição do valor dos bens que resultarem do desgaste do

uso, ação da natureza e obsolescência normal, em cada período de apuração. Sendo

assim, a Secretária da Receita Federal regulamenta todo o tratamento desta operação no

Livro 2 - Parte 2 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999.

De acordo com o RIR/99 , o aproveitamento da dedutibilidade da depreciação

deve seguir aos seguintes critérios:

• A depreciação será deduzida pelo contribuinte que suportar o encargo

econômico do desgaste ou obsolescência, de acordo com as condições de propriedade,

posse ou uso do bem.
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• De igual forma ao recomendado pela norma contábil, a quota de

depreciação é iniciada, ou seja, é dedutível a partir da época em que o bem é instalado

posto em serviço ou em condições de produzir.

• Em qualquer hipótese, o montante acumulado das quotas de depreciação

não poderá ultrapassar o custo de aquisição do bem.

• O valor não depreciado dos bens sujeitos à depreciação, na ocasião de

desuso, ocasionará redução do ativo por baixa.

• Somente será permitida depreciação de bens /. . '" .moveIS e lmovels

intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços.

• Depreciação Linear

A depreciação linear fiscal segue o mesmo procedimento da contábil, com

exceção da vida útil que ao invés de ser estimada pela organização, regra geral, é

determinada pela Secretária da Receita Federal, que publica periodicamente o prazo de

vida útil admissível para cada espécie de bem. No entanto, este prazo ainda pode ser

alterado, dando o direito ao contribuinte de utilizar a quota que efetivamente condiga

com a realidade de desgaste do bem, desde que esteja fundamentado em laudo do

Instituto Nacional de Tecnologia. (§ 1 o ; § 2 o ,Art. 310)

• Depreciação Acelerada

A depreciação acelerada apresenta-se como um incentivo fiscal concedido pela

Receita Federal que permite que a depreciação dos bens móveis seja feita de forma mais

rápida, mediante o uso intensivo das máquinas e equipamentos, no entanto não podendo

exceder a 100% do custo de aquisição.

Segundo BRITTO (2005, p. 07) os objetivos da depreciação acelerada são:

refletir a perda de valor econômico de um ativo e, desta forma, oferecer uma
vantagem fiscal ao novo investimento por meio da permissão de deduções em
excesso do custo do capital.( ...) e a redução da renda tributável.

A Secretária da Receita Federal permite que sejam usados dois métodos de

depreciação acelerada: a contábil, e a incentivada.



Depreciação Acelerada Contábil

De acordo com o art. 312 do RIR - 99 a depreciação dos bens móveis, poderá

ser adotada, em função do número de horas diárias de operação, com os seguintes

coeficientes de depreciação acelerada:

I - um turno de oito horas I,O;

11 - dois turnos de oito horas 1,5;

111 - três turnos de oito horas 2,0.

Depreciação Acelerada Incentivada

A depreciação Acelerada Incentivada tem como finalidade a implantação,

renovação ou modernização de instalações e equipamentos para determinadas indústrias

ou atividades. (art. 313 RIR- 99)

Os principais aspectos da depreciação acelerada incentivada destacada por

HIGUCHI, 2001, p. 250, são:

• tem por finalidade estimular as empresas a renovar suas máquinas,

aparelhos e instrumentos destinados ao uso na produção industrial;

• é concedida para determinadas indú tria ou atividades;

• é calculada e controlada extracontabilmente, sendo assim, a depreciação

recorrente ao incentivo fiscal não é contabilizada;

• é controlada no Livro de Apuração do Lucro Real- LALUR,

constituindo exclusão do lucro líquido contábil para fins de

determinação do lucro real- ou tributável.

A depreciação total, para fins fiscais, não poderá ultrapassar ao equivalente a

100% do custo de aquisição do ativo, como já mencionado. Sendo assim, o contribuinte

não pode deduzir nos exercícios de apuração do lucro tributável, o total de depreciação

superior a 100% do custo. O controle deve ser realizado no LALUR, uma vez que é

feita de forma extracontábil, fato que denota um lado positivo, já que para fins de

cálculo e recolhimento do Imposto de Renda é deduzido do lucro contábil, e um

negativo, pois tal redução não é evidenciada nas demonstrações contábeis por se tratar

de benefícios fiscais.
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Para fins de ilustração, o Quadro 4.8 evidencia o tratamento da depreciação

acelerada incentivada, considerando a aquisição de um imobilizado no valor de R$

250.000, adquirido em l-l-xO, recebendo o incentivo em l-l-xl.

Quadro 4.8: Tratamento da depreciação acelerada incentivada.

50.000

150.000 250.00 250.000 250.000 250.000

170.000 270.000 140.000

50.000 50.000

50.000

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

200.000 120.000 220.000 90.000 112.000 134.000

50.000 50.000
200.000 70.000 170.000 140.000 162.000 184.000
50.000

Fonte: Manual de Contabilidade Societária - Adaptada pelos Autores

Devido ao incentivo recebido a partir de xl o contribuinte passa a se beneficiar

da dedução do lucro contábil, de mais R$ 50.000 (limite da depreciação normal) de

depreciação. Esse procedimento segue até o momento em que atingi o total do custo de

R$ 250.000, em X2. A partir de então, a instituição passa a calcular e contabilizar

normalmente a depreciação da máquina, no entanto, como já se beneficiou fiscalmente

da respectiva parcela de depreciação anteriormente, passa-se a considerá-la como

despesa ou custo não dedutível para fins de cálculo e recolhimento do Imposto de

Renda.

Tal benefício pode ainda ser usufruído cumulativamente a depreciação

acelerada em função dos turnos de trabalho.
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• Depreciação de Bens Usados

Os bens adquiridos usados devem utilizar a taxa anual de depreciação restante

da vida útil, em relação à primeira instalação ou metade da vida útil admissível para o

bem novo, dos dois o maior.

-4.3 DIVULGAÇAO

O Pronunciamento Técnico CPC 27, determina que as demonstrações contábeis

devem divulgar, para cada classe de ativo imobilizado:

(a) os critérios de mensuração utilizados para determinar o valor contábil bruto;
(b) os métodos de depreciação utilizados;
(c) as vidas úteis ou as taxas de depreciação utilizadas;
(d) o valor contábil bruto e a depreciação acumulada (mais as perdas por redução
ao valor recuperável acumuladas) no início e no final do período; e
(e) a conciliação do valor contábil no início e no final do período demonstrando:
(i) adições;
(ii) ativos classificados como mantidos para venda ou incluídos em um grupo
classificados como mantidos para venda de acordo com o Pronunciamento Técnico
CPC 31 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada e
outras baixas;
(iii) aquisições por meio de combinações de negócios;
(iv) aumentos ou reduções decorrentes de reavaliações nos termos dos itens 31, 39
e 40 e perdas por redução ao valor recuperável de ativos reconhecidas ou revertidas
diretamente no patrimônio líquido de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC
01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos;
(v) provisões para perdas de ativos, reconhecidas no resultado, de acordo com o
Pronunciamento Técnico CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos;
(vi) reversão de perda por redução ao valor recuperável de ativos, apropriada no
resultado, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 01 - Redução ao Valor
Recuperável de Ativos;
(vii) depreciações;
(viii) variações cambiais líquidas geradas pela conversão das demonstrações
contábeis da moeda funcional para a moeda de apresentação, incluindo a conversão
de uma operação estrangeira para a moeda de apresentação da entidade; e
(ix) outras alterações.

Devendo ainda divulgar a existência e os valores cuja titularidade é restrita,

com os ativos imobilizados formalmente ou na essência oferecidos como garantia de

obrigações e os adquiridos mediante operação de leasing conforme o Pronunciamento

Técnico CPC 06 (RI) - Operações de Arrendamento Mercantil, que será detalhado na
/ . ,...proxlma seçao.
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4.3.1. Leasing

No Brasil, a prática de leasing é também conhecida como Arredamento

Mercantil. De acordo com a Lei 6.099, de 12 de setembro de 1974 (Lei que dispõe sobre

o tratamento tributário do Arrendamento Mercantil),

Considera-se arrendamento mercantil, para os efeitos desta Lei, o negócio jurídico
realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, e pessoa física ou
jurídica, na qualidade de arrendatária, e que tenha por objeto o arrendamento de
bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da arrendatária e para

'"
uso próprio desta. (Lei 6.099/74, artigo 10, Parágrafo Unico)

No que se refere ao arrendamento mercantil (ou leasing), podemos classificá-

los em dois tipos: Financeiro ou Operacional. As definições de ambos podem ser

encontradas no CPC 06 (RI), que se refere às operações de arrendamento mercantil.

Segundo este pronunciamento técnico, a modalidade arrendamento mercantil financeiro

acontece quando são transferidos todos os riscos e benefícios inerentes ao bem, podendo

ou não vir a ser transferido o título de propriedade, sendo qualquer arrendamento

diferente deste definido a ser considerado arrendamento mercantil operacional.

Neste trabalho, tratar-se-á apenas do arrendamento financeiro, estudando suas

peculiaridades fiscais e contábeis. Inicialmente a principal divergência deve-se ao

tratamento do bem nesta modalidade, principalmente no reconhecimento inicial. O

objetivo não será, de maneira alguma revelar a forma mais correta, apenas será

demonstrado e evidenciado como é tratado o arrendamento mercantil financeiro no

aspecto fiscal e contábil, com ênfase no bom gerenciamento do ativo.

4.3.1.1. Arrendamento Mercantil Financeiro

O Arrendamento Mercantil torna-se existente através de um contrato entre o

arrendador e o arrendatário. Sendo arrendador, a empresa de leasing que possui

autorização do Banco Central do Brasil para tal atividade, e o arrendatário, aquele que

necessita do bem e faz a escolha. Conforme artigo 5° da Lei 6.099/74, determina que

deve constar no contato as seguintes informações: prazo do contrato, valor de cada

contraprestação por períodos determinados (não superiores a um semestre), opção de

compra ou renovação de contrato (como faculdade do arrendatário) e preço para opção

de compra ou critério para sua fixação, quando for estipulada esta cláusula.
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Assim, o contrato do arrendamento é efetivamente o fato gerador do registro

que deve ser feito. No que tange a contabilidade fiscal e societária, encontramos

diferenças no reconhecimento inicial do bem. Quando se fala de leasing financeiro, é

necessário que seja levado em conta a condição de transferência substancial dos riscos e

benefícios, ou seja, ganhos e perdas oriundas da utilização do ativo estão sobre o

Arrendatário.

No Brasil, a contabilização sofre forte influência da legislação tributária. Desta

forma, as leis devem ser observadas atentamente. Em relação ao arrendamento

mercantil, independente da modalidade, a lei determina que o bem, objeto do contrato,

seja registrado no ativo da arrendadora, passando ao ativo da arrendatária quando a
/

venda for efetivamente concluída, conforme art. 3° e art. 15° da Lei 6.099/74. E neste

ponto que encontramos o principal questionamento no que se refere ao arrendamento

mercantil financeiro.

'.
A ciência jurídica e contábil questiona a maneira como a legislação tributária

trata determinadas situações, com base no princípio da essência sobre a forma. Este

princípio defende a ideia de que a essência da transação deve sempre sobrepor seu
/

aspecto legal. De acordo com Aguia II (ano), "Muitas vezes os negócios são

apresentados de uma forma jurídica que nem sempre representam a sua essência,

causando um conflito no momento do registro contábil, que é conhecido pela dicotomia

'essência versus forma'''.

Pode-se enxergar claramente a diferença baseada na essência sobre a forma no

item 10 do CPC 06 (RI): "A classificação de um arrendamento mercantil como

arrendamento mercantil financeiro ou arrendamento mercantil operacional depende da

essência da transação e não da forma do contrato."

/

E o caso do registro contábil do leasing financeiro. Enquanto o aspecto jurídico

determina que o arrendador só incorpore o bem ao ativo quando a compra for

efetivamente processada, com base no princípio de que a essência sobrepõe a forma

legal, contabilmente a realidade da transação é melhor registrada e evidenciada,

incorporando, a partir da data do contrato e que o bem esteja disponível para uso, o
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objeto ao ativo da entidade arrendatária, visto que esta detém os riscos e benefícios do

bem e possui a pretensão de optar pela compra do objeto do contrato ao fim do mesmo.

De acordo com CPC 06 (RI), o arrendatário deve reconhecer inicialmente a

transação do arrendamento financeiro em contas do passivo e ativo da entidade. Visto

que,

as transações e outros eventos devem ser contabilizados e apresentados de acordo
com a sua essência e realidade financeira e não meramente com a sua forma legal.
Embora a forma legal de um acordo de arrendamento mercantil seja a de que o
arrendatário possa não adquirir a propriedade legal do ativo arrendado, no caso dos
arrendamentos mercantis financeiros, a essência e a realidade financeira são tais
que o arrendatário adquire os benefícios econômicos do uso do ativo arrendado
durante a maior parte da sua vida econômica em troca da obrigação de pagar por tal
direito uma quantia que se aproxima, no início do arrendamento mercantil, do valor
justo do ativo e do respectivo encargo financeiro.

Assim, deve-se sempre observar os aspectos legais e contábeis dessa
"modalidade para obtenção de bens. E preciso a criação de políticas contábeis que

atendam às necessidades gerenciais e, ainda, que atendam à necessidade de evidenciar a

realidade da essência do fato gerador, para que as demonstrações sejam dignas de

confiança e demonstrem de maneira fidedigna a situação real da organização, neste

caso, especificamente, no que tange os arrendamentos mercantis firmados pela entidade.

4.3.1.2. Contabilização: Exemplo

Muitas empresas divulgam suas informações, dentre elas suas políticas de

contabilização. Foi pesquisado no site da Companhia de Bebidas das Américas -

AMBEV suas políticas a respeito de Arrendamento Mercantil.

De acordo com as demonstrações financeiras da companhia no ano de 2012, na

letra i do item 3 das notas explicativas, a organização admite como arrendamento

financeiro todas as operações de arrendamento mercantil onde a companhia assume

substancialmente os benefícios e riscos do bem.

Arrendamentos financeiros são reconhecidos como um ativo e um passivo
(empréstimos com incidência de juros) por montantes iguais ao menor entre o valor
justo da propriedade arrendada e o valor presente das contra-prestações do
arrendamento no momento inicial. Pagamentos do contrato de arrendamento são
distribuídos entre o passivo em aberto e encargos financeiros para que seja obtida
uma taxa de juros constante e periódica sobre o valor remanescente da dívida.
AMBEV (2012, P 65)
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Quando os riscos e benefícios são retidos substancialmente pelo arrendador, tal

arrendamento é classificado e contabilizado como arrendamento mercantil operacional.

A contabilização é realizada através de um reconhecimento linear de pagamentos

contabilizados diretamente no resultado até o encerramento do contrato.

Em caso de encerramento, antes da data prevista para término no contrato, o

valor da multa referente ao encerramento antecipado é reconhecido como despesa do

período.
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5. ESTUDO DE CASO

5.1 Apresentação da empresa

Para o estudo de caso deste trabalho foi selecionada a Companhia Petróleo

Brasileiro S.A. - Petrobrás. Uma empresa de economia mista, onde o sócio majoritário

é o Governo brasileiro. A organização foi fundada em 3 de outubro de 1953 pelo

presidente Getúlio Vargas, resultado de uma campanha popular que começou em 1946,

com o slogan "O Petróleo é nosso". A companhia atua como uma empresa de energia

nos seguintes setores: exploração e produção, refino, comercialização e transporte de

óleo e gás natural, petroquímica, distribuição de derivados, energia elétrica,

biocombustíveis e outras fontes renováveis de energia.

5.2 Arrendamento Mercantil

Conforme nota explicativa 4.6 Imobilizado, vide anexo 1, o tratamento do

Arrendamento Mercantil está de acordo com o estabelecido nos CPC 06 (RI) e CPC 27.

Sendo assim, os direitos que tenham por objetos bens corpóreos destinados à

manutenção das atividades da companhia decorrente de operações que transfiram os

benefícios e riscos e controles desses bens, são reconhecidos inicialmente pelo valor

justo ou, se inferior, pelo valor presente dos pagamentos mínimos do contrato e são

depreciados de acordo com as regras aplicadas aos ativos imobilizados, desde que

possuam razoável certeza de que virá obter a propriedade dos ativos no fim do prazo do

contrato. Caso contrário, os bens são depreciados pelo menor prazo entre sua vida útil e

o prazo do arrendamento mercantil.

De acordo com a nota explicativa 11, 11.1- Por tipo de ativos, vide anexo 1, o

imobilizado arrendado por leasing financeiro equivale a um montante de 208 (em

milhões) de reais. Esse valor possui representatividade de 0,05% do total do ativo
•

imobilizado em 2012. Apesar do percentual não ser expressivo, deve ser levado em

consideração, uma vez que seu valor é significativo, por si só. Desconsiderar essa

informação levaria os stackholders, principalmente investidores e credores, a

julgamentos e decisões errôneos, por não terem dimensão da capacidade produtiva real

da organização.
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Em posse da demonstrações, encontrou-se limitação em afirmar o quanto as

políticas fiscais poderiam impactar o resultado, visto que não há informação, nem

separação dos ativos arrendados que estão intrinsecamente relacionados à produção ou

não, o que impactaria diretamente a base de cálculo para tributos, como o Imposto de

Renda. De qualquer maneira, subentende-se que a organização obedece às normas e leis

fiscais, sendo assim fica claro que, no caso das contraprestações de leasing, só serão

dedutíveis aquelas referentes ao ativo arrendado que está intrinsecamente relacionado à

atividade/produção, caso contrário, a contraprestação é indedutível.

5.3 Impairment

A organização aplica o teste de redução ao valor recuperável, constituindo

perda por impairment quando couber e a reversão de perdas por impairment, quando

julga necessário, ou seja, quando existem indícios que comprovem que a perda

anteriormente constituída não existe mais.

o valor recuperável é o maior valor entre o valor em uso e o valor líquido de

venda. Porém, a organização utiliza como valor recuperável o valor em uso, indicando

especificamente quando for utilizado o valor líquido de venda (minoria).

"O valor em uso é estimado com base no valor presente dos fluxos de caixa

futuros, baseado nas estimativas realizadas pela empresa, que, em sua concepção são as

melhores. Os fluxos de caixa, decorrentes do uso contínuo dos ativos relacionados, são

ajustados pelos riscos específicos e utilizam a taxa de desconto pré-imposto. Esta taxa

deriva da taxa pós-imposto estruturada no Custo Médio Ponderado de Capital (WACC).

As principais premissas dos fluxos de caixa são: preços baseados no último plano

estratégico divulgado, curvas de produção associadas aos projetos existentes no

portfólio da Companhia, custos operacionais de mercado e investimentos necessários

para realização dos projetos", conforme nota explicativa 4.9- Redução ao valor

recuperável de ativos - Impairment, vide anexo 1.

Para melhor evidenciação dos efeitos e impactos do impairment na

demonstração do ativo imobilizado, foi elaborado um cenário comparativo, onde foi

considerada a demonstração de maneira integral, com impairment, e outro cenário onde

o impairment foi desconsiderado.
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Em nota explicativa 11.1 Imobilizado- Por tipos de ativos, vide anexo 1,

encontra-se o valor de impairment por grupo de ativos imobilizados. Conforme Quadro

5.I-Perda por Impairment, podem-se observar os valores integrais contidos nas

demonstrações da Companhia e no Quadro 5.2 - Impacto ao desconsiderar impairment,

se pode perceber que os valores referentes ao impairment foram totalmente

desconsiderados, gerando impacto no saldo do ativo total.

Quadro 5.1 - Perda por Impairment

Saldo ·em 31 de ·dezembro de 2011.
Adi·ç6es
C()A·stitulç~olteY.islo de e-slimatiya dt
desmlnt~laMtn'U' de áreas
hu'o$ (I p.; la •i2a d·O.1
Co.~mbln.ac~od~ ne,ó(~os
B~i~as
Tra n s fe riHlc~as
DC'preda·çJoi amortllaçJo e deplcçlo
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Quadro 5.2 - Impacto ao desconsiderar impairment

Saldo em 31 de dezembro d@ 20!1 12.359 124.481 158559 47.718 343.117 227.479
Adições 100 4,058 63,844 3.358 71.360 56.108
Constituição/r@visio d@@stimativa d@

10.119 10.119 10.481•
dfsmantelameoto de areas
Juros ca pita I lza dos. 7.400 1.400 5.348
C()mb~nação de o@gócios 169 370 4 543
8a ixa s (11) (119) (S.232) (215} (5517) (S,151)
Tra nsfer~ncia s 4.946 48;679 (59531) 13.550 7.644 879
D@predação, amortizaçJo e depl@ção (933) (12.985) (7360) (21.278) (15.250)
Impairment * constituiçõO' (294)
Impairment .•revfrsdo 91 276 133 500 224
Ajuste acumulado de coovers~o .--96 .lli3 ._.u35. ..586 S.!í8.0
Saldo em 31 de dtzembro de 2012 (16726 ) ....1«T)'~~\ .' f'."" ;::.":.. ;,?~8JU7i.".. ...411024 \

~ ~ t 's' .' \, 1Dt~5.J) 279J24'" .,$ "" 'W.$ ,,: \", v " ."J .1 \ • ,.} :

Como pode ser observada na comparação feita, ao desconsiderar as perdas por

impairment, a organização estaria superavaliando seus ativos imobilizados em 792 (em

milhões de reais).
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5.4 Depreciação

A Companhia Petróleo Brasileiro S.A. faz uso de dois métodos de depreciação:

"i) equipamentos e instalações cativos aos respectivos poços desenvolvidos são

depreciados de acordo como método das unidades produzidas, considerando o volume

de produção mensal em relação às reservas provadas desenvolvidas de cada campo

produtor; ii) demais ativos, contemplando aquele com vida útil menor do que a vida do

campo ou que são vinculados a campos com diversas fases de desenvolvimento da

produção são depreciados utilizado-se o método linear;", conforme nota explicativa 4.6

- Imobilizado, vide anexo 1.

A organização divide seus ativos por vida útil na nota 11.2, vide anexo 1, onde

pode-se encontrar 7 (sete) grupos. Com base nas informações apresentadas foi estimada

uma vida útil média para cada grupo, expressa na tabela 5.1, visando melhor

visualização da decorrência do método linear, conforme tabela 5.2.

Tabela 5.1: Estimativa de vida útil média
Estimativa de vida útil média

Média . -Taxa . .

até 5 anos 10953 3 33,3%
6-10anos 41172 8 12,5%
11 - 15 anos 4033 13 7,7%
16 - 20 anos 69204 18 5,6%
21 - 25 anos 50961 23 4,3%
25 - 30 anos 48107 28 3,6%
30 anos em
diante 5598 35 2,9%
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Tabela 5.2: De ão Linear

DEPRECIAÇÃO LINEAR

Por vida
útill ano

. 30 em
até 5 6 - 10 11 - 15 16 .-20 21- 25 25 - 30 diante

Depreciação
Acumulada

1 3651 5147 310 3845 2216 1718 160 17046
2 3651 5147 310 3845 2216 1718 160 34092
3 3651 5147 310 3845 2216 1718 160 51138
4 5147 310 3845 2216 1718 160 64534
5 5147 310 3845 2216 1718 160 77929
6 5147 310 3845 2216 1718 160 91324
7 5147 310 3845 2216 1718 160 104719
8 5147 310 3845 2216 1718 160 118114
9 310 3845 2216 1718 160 126363

10 310 3845 2216 1718 160 134611
11 310 3845 2216 1718 160 142860
12 310 3845 2216 1718 160 151109
13 310 3845 2216 1718 160 159357
14 3845 2216 1718 160 167296
15 3845 2216 1718 160 175234
16 3845 2216 1718 160 183173
17 3845 2216 1718 160 191111
18 3845 2216 1718 160 199049
19 2216 1718 160 203143
20 2216 1718 160 207237
21 2216 1718 160 211331
22 2216 1718 160 215424
23 2216 1718 160 219518
24 1718 160 221396
25 1718 160 223274
26 1718 160 225152
27 1718 160 227030
28 1718 160 228908
29 160 229068
30 160 229228
31 160 229388
32 160 229548
33 160 229708
34 160 229868
35 160 230028

Total 10953 41172 4033 69204 50961 48107 5598
A empresa optou por avaliar a maioria dos seus ativos pelo método linear

contábil, sendo assim, não reconhecendo as taxas de vida útil estipuladas pela Receita
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Federal como adequadas à efetiva realidade dos bens, estimando vidas úteis mais

condizentes com suas considerações.

No entanto não é demonstrada a maneira como essas estimativas são feitas,

nem tampouco seus procedimentos, em nota explicativa e no restante das

demonstrações. A organização apenas deixa claro que as estimativas são revisadas

periodicamente. O que fica evidente na nota explicativa 2 - Base para apresentação das

Demonstrações Contábeis, no item 2.5 - Uso de Estimativas, vide anexo 1.

No tratamento de equipamentos e instalações, como dito anteriormente, a

empresa optou por utilizar o método de unidades produzidas, para avaliar estes ativos.

Sendo assim, cabe avaliar a adoção do método de unidades produzidas para estes ativos.

Foi feita uma simulação de uma suposta adoção do método linear para o ano de 2012.

Identificou-se na nota 11.1 Imobilizado por tipo de ativos, que a depreciação

do período para equipamentos e outros bens é equivalente a 12.985 (em milhões de

reais) e a depreciação acumulada de 83658 (em milhões de reais). Ainda, na mesma

nota, foi definido o tempo de vida útil médio ponderado em 20 anos. Conforme quadro

5.3 - Vida útil média, depreciação do período e depreciação acumulada.

Quadro 5.3: Vida útil média, depreciação do período e depreciação acumulada.
Saldo e 1'1'1: 31 d·ede.z:etnbro d@2·012 16*684 166*·972

22.140 250..630

(5 .4.56) r("8·3"·~·6··S·S:)··1
...., , .
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D·epr·eci açã·o; a rn:o-rtiz.a çã o e d epíeç.!J o

.a cu n"1U I.a cf. a
.53'do :eifn: 31 de de.zernbro de 201.2. 16.·6·84 166..·972

25 ·(25 a 40) [2:0 (3 ai 3:1.)-]

(e xc.et:o { ••.}

terrenos)
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i (-+.: .• ) Cont:ern:pta a·th.,çll$i d~p.redlado:s pelo método das u:nldade.s. produ~idas-l
...... - -.. _--~_. __• •.~__ ~__ ._._._. . .. .__ .. · . ···.. _·_.u~· __.. ·.. ·····.···· _.. _ .. _ .__ .. .. ~ __ . . ._ - - .•.

Tempo de- vl·da útil mé-dlo ,p·onde:r.ado eT:n:
.anos

Utilizando-se da vida útil dada, calculou-se a taxa linear de depreciação, a qual

foi aplicada no custo colhido na nota explicativa 11.2 - Abertura por tempo de vida útil

estimado, conforme Quadro 5.4 Custo.

Quadro 5.4 Custo

Depreciação Saldo em 3~ de
Cu.sto Acumulada dezembro de 20~2
10.953 (6.414) 4.479
41.172 (18.703) 22.469

4.033 (.1.709) 2.324
69.204 ("18.037) 51.167
50.961 (13.160) 37.201
48.107 (7.542) 40.565
.5vS.9.$, (3.229) 2.369

( 41.104 .: (1.9.660) 21.444
27:1:"1·3"1 (89.114) 182.01.8

20.502 (5..456) 15.046
250.630 (8-3.658) 166.972

11.2. Abertura por tempo de vida útil estimada - Consolidado

Edificações e benfeitorias. equipamentos e outros bens

Vida útil e·stimada

até 5 anos
6 - 10 ano~

11-15anos
16 - 20 anos.
21 - 25 anos
2S - 30 ano~

30 anos em diante
Método da Unidade Produzida

Edificações e benfeitorias
Equipamentos e outros bens.
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A conversão para o método linear, utilizando os dados fornecidos pelas notas

explicativas citadas, segue conforme Quadro 5.5.

Quadro 5.5 - Cálculo da Conversão de método de unidades produzidas para método

linear

Vida útil estimada Custo Taxa Depreciação linear Depreciação Acumulada .
Conversão de método de unidades produzidas para método linear

20 anos 41104 5% 2055,2 72728,2

No quadro 5.6 foi evidenciado o ajuste realizado no saldo de depreciação

acumulada, para comparação do montante, somente em 2012, dos dois métodos, a saber,

depreciação linear e por unidades produzidas.

Quadro 5.6 - Ajuste Depreciação Acumulada 2012

Ajuste pepreciação Acumulada .
. . 2012 . ..

Saldo da Depreciação,
amortização e
depleção acumulada
(+) Depreciação do
período
(-) Depreciação linear

Depreciação da

-83658

12985
-2055,2

,...
conversa0 -72728,2

Como se pode perceber, a depreciação, ao se considerar as unidades

produzidas, é significativamente superior à aplicação do método linear. Esse método foi

selecionado para a comparação, visto que é bastante recorrente e usual e a organização

forneceu base para desenvolvimento da simulação. Outros métodos, como o de horas

trabalhadas, não foram utilizados devido às limitações encontradas, principalmente pelo

acesso restrito de informações.
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-6. CONCLUSAO

A escolha das políticas contábeis e fiscais do ativo imobilizado influenciam

economicamente as demonstrações. Baseado no pressuposto de que a entidade, muitas

vezes, possui livre poder de escolha quanto à seleção e aplicação das políticas, quando

não determinadas por lei, cabe a elas - seus gestores - julgar e evidenciar as que se

adéquam melhor à realidade da organização para maior fidedignidade das informações.

Os julgamentos realizados, mesmo quando acabam resultando em trocas de políticas,

são válidos, uma vez que o objetivo é encontrar as políticas que possam traduzir a

empresa e todas as suas atividades e operações nas demonstrações contábeis. Sendo

assim, esses julgamentos precisam estar livres de vieses.

Dessa forma, este estudo obteve sucesso ao estudar as principais políticas

referentes ao imobilizado e analisar, dentro de suas limitações, os impactos por elas

causados. No decorrer do presente trabalho foram encontradas algumas limitações em

explorar mais profundamente a organização escolhida para objeto de estudo de caso.

Como todas as informações foram baseadas nas demonstrações divulgadas pela

companhia e a mesma não fornece todos os dados necessálios para análise minuciosa do

tratamento contábil do imobilizado, para melhor aproveitamento do trabalho se faz

necessário um acompanhamento das rotinas diárias da organização, além de acesso aos

principais relatórios.
"A parte as limitações, outros pontos poderiam ser abordados neste trabalho.

Dentre estes pontos, pode-se destacar o Controle Interno do ativo imobilizado,

operações, como baixas, transferências e perdas e procedimentos iniciais de auditoria.
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