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Esta Edição apresenta um estudo com base na NBC TG 23 (R2) e descreve os 

principais conceitos, seguido de orientações para sua aplicação. 

- NBC TG 23 (R2) -
POLÍTICAS CONTÁBEIS, MUDANÇA 

de ESTIMATIVA e RETIFICAÇÃO de ERRO

Esta norma deve ser aplicada na seleção e na aplicação de políticas contábeis, na 

contabilização de mudanças nas políticas contábeis, de mudança nas estimativas 

contábeis e retificação de erros de períodos anteriores.

Algumas definições importantes

* Políticas contábeis: são os princípios, as bases, as convenções, as regras e as

práticas específicas aplicados pela entidade na elaboração e na apresentação de

demonstrações contábeis.

* Mudança na estimativa contábil: é um ajuste nos saldos contábeis de ativo ou de

passivo, ou nos montantes relativos ao consumo periódico de ativo, que decorre

da avaliação da situação atual e das obrigações e dos benefícios futuros

esperados associados aos ativos e passivos. As alterações nas estimativas

contábeis decorrem de nova informação ou inovações e, portanto, não são

retificações de erros.

* Omissão material ou incorreção material: é a omissão ou a informação incorreta

que puder, individual ou coletivamente, influenciar as decisões econômicas que os

usuários das demonstrações contábeis tomam com base nessas demonstrações.



A materialidade depende da dimensão e da natureza da omissão ou da informação 

incorreta julgada à luz das circunstâncias às quais está sujeita. A dimensão ou a 

natureza do item, ou a combinação de ambas, pode ser o fator determinante.

* Erros de períodos anteriores: são omissões e incorreções nas demonstrações

contábeis da entidade de um ou mais períodos anteriores decorrentes da falta de

uso, ou uso incorreto, de informação confiável que:

(a) estava disponível quando da autorização para divulgação das demonstrações

contábeis desses períodos; e

(b) pudesse ter sido razoavelmente obtida e levada em consideração na

elaboração e na apresentação dessas demonstrações contábeis.

Podemos utilizar quatro métricas, sendo elas:

1. Aplicação retrospectiva;

2. Reapresentação retrospectiva;

3. Aplicação prospectiva; e

4. Aplicação impraticável;

1. Se refere a aplicação de uma nova política contábil, como se esta tivesse sido

aplicada desde sempre.

2. Trata-se de uma correção do reconhecimento, seja ele de uma mensuração,

divulgação de valores de elementos das Demonstrações Contábeis, de modo que

tal erro jamais tivesse acontecido.

3. Refere-se à aplicação de novas políticas contábeis que ocorreram após a data

em que a política é alterada e/ou o reconhecimento do efeito da mudança na

estimativa contábil no período corrente e futuro afetado por tal mudança.

4. Diz respeito a um determinado ajuste que não é possível de ser realizado, após

ter sido feito todos esforços possíveis para que tal ocorresse. Tal fato só pode

ocorrer se:

• os efeitos desta aplicação retrospectiva ou reapresentação retrospectiva

tornarem-se indeterminados;

• se ambas citadas anteriormente exigissem premissas da intenção da

administração naquele momento passado;

• se tais aplicações exigirem estimativas consideráveis de valores se se for

impossível de identificar.

Políticas Contábeis



Quando um Pronunciamento, uma Interpretação ou uma Orientação se aplicarem 

especificamente a uma transação, evento ou situação, as políticas contábeis 

adotadas devem ser determinadas pela aplicação desses documentos específicos 

para essa situação, juntamente com qualquer Guia de Implementação pertinente. 

Na ausência de um Pronunciamento, uma Interpretação ou uma Orientação que 

se aplique especificamente a uma transação, evento ou condição, a administração 

deve exercer julgamento no desenvolvimento e aplicação de uma política contábil 

que resulte em informação que seja relevante e confiável.

Nesse cenário, a seguinte hierarquia de fontes de informação para seleção e 

adoção de políticas contábeis deverá ser utilizada no exercício do julgamento 

referido:

(a) os requisitos e a orientação dos Pronunciamentos, Interpretações e

Orientações que tratem de assuntos semelhantes e relacionados;

(b) as definições, os critérios de reconhecimento e os conceitos de mensuração

para ativos, passivos, receitas e despesas contidos na Pronunciamento Conceitual

Básico Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação de Demonstrações

Contábeis emitido pelo CPC;

(c) adicionalmente, podem também ser consideradas as mais recentes posições

técnicas assumidas por outros órgãos normatizadores contábeis que usem uma

estrutura conceitual semelhante à do CPC para desenvolver pronunciamentos de

contabilidade, ou ainda, outra literatura contábil e práticas geralmente aceitas do

setor, até o ponto em que estas não entrem em conflito com as fontes enunciadas

nos itens anteriores.

Mudança das Políticas Contábeis

 A entidade só mudará as políticas se a mudança:

1. For exigida por norma, interpretação ou comunicado técnico; e

2. Resultar em informação confiável e mais relevante nas demonstrações

contábeis sobre os efeitos das transações, outros eventos ou condições

acerca da posição patrimonial e financeira, do desempenho ou dos fluxos de

caixa da entidade.

Importante salientar que os usuários necessitam comparar as demonstrações da 

entidade ao longo do tempo, portanto as mudanças de políticas devem ser 

aplicadas em cada período e de um período para o outro.

Não são mudanças de políticas contábeis:

1. A adoção de política contábil para transações, outros eventos ou condições

que difiram em essência daqueles que ocorriam anteriormente; e



2. A adoção de nova política contábil para transações, outros eventos ou

condições que não ocorriam anteriormente ou eram imateriais.

A aplicação de mudanças nas políticas só será contabilizada quando:

1. For decorrente de alguma norma, interpretação ou comunicado técnico; e

2. Quando a entidade muda uma política contábil na adoção inicial, ou quando

muda voluntariamente.

Lembramos que a adoção antecipada de norma, interpretação ou comunicado 

técnico não é considerado como mudança voluntária na política contábil.

• Aplicação retrospectiva

Deve-se ajustar o saldo de abertura dos componentes do Patrimônio Líquido que 

foi afetado para o período anterior mais antigo apresentado e os demais 

montantes para comparação que tenham sido divulgados como se a nova política 

sempre tivesse sido aplicada.

• Limitação a aplicação retrospectiva

Importante atentar para quando for impraticável medir os efeitos específicos ou 

cumulativos da mudança. Quando este for impraticável, deve ser aplicada nova 

política contábil aos saldos das contas patrimoniais de abertura do período mais 

antigo praticável a aplicação retrospectiva, podendo ser período corrente. Sendo 

impraticável determinar os efeitos cumulativos com relação aos períodos 

anteriores, deve-se ajustar a informação para aplicar nova política 

prospectivamente a partir do período mais antigo praticável.

Ao aplicar retrospectivamente, via de regra, o ajuste é registrado em Lucros ou 

Prejuízos Acumulados, porém o ajuste pode ser realizado em outro componente 

do Patrimônio Líquido.

• Divulgação

As principais divulgações são:

- O título da norma, interpretação ou comunicado técnico.

- A natureza da mudança na política contábil.

- O montante dos ajustes para o período corrente e para cada período anterior

apresentado, até ao ponto em que seja praticável.

- O montante do ajuste relacionado com períodos anteriores aos apresentados, até

ao ponto em que seja praticável.



Mudança nas Estimativas Contábeis

O uso de estimativas é parte essencial da preparação de demonstrações 

contábeis, não fazendo diminuir a sua confiabilidade. Uma alteração na estimativa 

contábil é um ajuste no valor de um ativo, passivo ou do consumo periódico de um 

ativo, que resulta da avaliação atual das obrigações e benefícios futuros 

esperados associados a esses ativos e passivos.

As alterações nas estimativas contábeis resultam de nova informação ou maior 

experiência e, portanto, não são correções de erros. São exemplos: mudança na 

expectativa de vida útil econômica de um ativo imobilizado, mudança na 

classificação de perda esperada de uma obrigação de provável para possível ou 

remota, mudança no valor da parte não recuperável de um ativo (impairment) etc.

Em virtude das incertezas inerentes de toda e qualquer atividade, por vezes, itens 

das demonstrações contábeis não são mensurados com precisão, podendo ser 

apenas estimados. Tal estimativa envolve julgamento, como é o caso da estimativa 

de créditos de liquidação duvidosa.

Sabemos que o uso se estimativas razoáveis é necessário para a elaboração das 

demonstrações e tal fato não reduz a confiabilidade destas, porém, as estimativas 

necessitam de revisões caso aconteçam alterações no que a mesma foi baseada 

para sua constituição.

Revisão de estimativa não tem ligação com períodos anteriores tampouco significa 

correção de erro.

Caso a mudança da estimativa contábil resulte em mudança de ativos, passivos e 

Patrimônio Líquido, a mesma deve ser reconhecida pelo ajuste no correspondente 

item (Ativo, Passivo ou Patrimônio Líquido) no período da mudança.

O reconhecimento prospectivo do efeito da mudança na estimativa contábil 

significa que a mudança é aplicada a transações e demais aspectos a partir da 

data da mudança da estimativa. Tal mudança pode afetar apenas o resultado do 

período corrente.

• Divulgação

Deve ser divulgada a natureza e montante que tenha efeito no período corrente ou 

o que se espera nos períodos subsequentes, a menos que esta última seja

impraticável, e em ocorrendo isso, a entidade necessita divulgar a informação.



Retificação de Erro

Erros podem ocorrer no registro, na mensuração, na apresentação ou divulgação 

das demonstrações contábeis.

As Demonstrações Contábeis, não estarão em conformidade se possuírem erros 

materiais ou imateriais, relacionados a interpretações de normas, comunicados 

técnicos, entre outros.

Erros de períodos anteriores são omissões e incorreções nas demonstrações 

contábeis da entidade de um ou mais períodos anteriores decorrentes da falta de 

uso, ou uso incorreto, de informação confiável que:

(a) estava disponível quando as demonstrações contábeis desses períodos foram

autorizadas para divulgação; e

(b) poderia ter sido razoavelmente obtida e levada em consideração na

preparação e apresentação dessas demonstrações contábeis.

Tais erros incluem os efeitos de erros matemáticos, erros na aplicação de políticas 

contábeis, descuidos ou interpretações incorretas de fatos e fraudes.

A entidade deve corrigir os erros materiais de períodos anteriores, 

retrospectivamente, no primeiro conjunto de Demonstrações Contábeis:

(a) por reapresentação dos valores comparativos para o período anterior

apresentado em que tenha ocorrido o erro; e

(b) se o erro aconteceu antes do período anterior mais antigo apresentado, da

reapresentação dos saldos de abertura dos ativos, passivos e PL para o período

anterior mais antigo apresentado.

Um erro de período anterior só não será corrigido quando for impraticável sua 

determinação dos períodos anteriores. Tal retificação de erro deve ser excluída 

dos resultados do período em que este for descoberto.

As Demonstrações Contábeis de períodos subsequentes não precisam repetir 

essas divulgações.

• Divulgação

A entidade deve divulgar:

- A natureza do erro.

- O montante da retificação para cada período anterior apresentado, quando

praticável.

- O montante da retificação no início do período anterior mais antigo apresentado.

- As circunstâncias que levaram a existência desta condição e descrição de como

e quando este foi corrigido.



As demonstrações contábeis de períodos subsequentes à retificação do erro não 

precisam repetir essas divulgações.   

No quadro abaixo procuramos sintetizar conceitos básicos da norma para melhor 

fixação.   
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