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Prezados Clientes

O tema é disciplinado pela NBC TG 27 do Conselho Federal de Contabilidade, sendo
tratado no presente boletim aspectos relacionados ao reconhecimento de itens no
imobilizado e também de mensuração, além de diversos conceitos importantes, devendo
ser tratado no próximo boletim aspectos relacionados a depreciação e divulgações.

Acompanhe a próxima edição 22 com o tema:

 NBC TG 27 IMOBILIZADO - Parte II

NBC TG 27 IMOBILIZADO
- Parte I -

Ativo imobilizado é o bem tangível mantido para uso na produção ou fornecimento de
mercadorias ou serviços, para aluguel, ou para fins administrativos, os quais se espera
utilizar por mais de um período. No caso específico de terreno ou edifício, quando mantido
para auferir aluguel, a classificação deixa de ser imobilizado e se torna Propriedades para
Investimentos, conforme a NBC TG 28. Também, podem existir bens que se encontram
disponíveis para a venda ou vinculados a operações descontinuadas, os quais devem ser
registrados e mensurados conforme a NBC TG 31. Como bem do imobilizado classificam-
se ativos biológicos que cumprem a função de produção, como é o caso de animais para
reprodução ou utilizados para o trabalho.

Os principais aspectos a serem considerados na contabilização do ativo imobilizado são o
reconhecimento dos ativos, a determinação dos seus valores contábeis e os valores de
depreciação e perdas por desvalorização.

Alguns conceitos são relevantes no contexto da norma contábil que trata do imobilizado, a
saber:

Custo é o montante de caixa ou equivalente de caixa pago ou o valor justo de
qualquer outro recurso dado para adquirir um ativo na data da sua aquisição ou
construção, ou ainda, se for o caso, o valor atribuído ao ativo quando inicialmente
reconhecido de acordo com as disposições específicas de outras normas, como,
por exemplo, a NBC TG 10 – Pagamento Baseado em Ações.

Valor contábil é o valor pelo qual um ativo é reconhecido após a dedução da
depreciação e da perda por redução ao valor recuperável acumuladas.
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Valor depreciável é o custo de um ativo ou outro valor que substitua o custo,
menos o seu valor residual.

Depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo da
sua vida útil.

Vida útil é:

1. o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo; ou
2. o número de unidades de produção ou de unidades semelhantes que a entidade

espera obter pela utilização do ativo.

Valor recuperável é o maior valor entre o valor justo menos os custos de venda de
um ativo e seu valor em uso.

Valor residual de um ativo é 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.

Perda por redução ao valor recuperável é o valor pelo qual o valor contábil de um
ativo ou de uma unidade geradora de caixa excede seu valor recuperável.

A primeira questão relevante que surge é o que reconhecer no imobilizado ao invés de nos
custos ou nas despesas. Nesse sentido, a norma não prescreve a unidade de medida para
o reconhecimento, ou seja, aquilo que constitui um item do ativo imobilizado. Assim, é
necessário exercer julgamento ao aplicar os critérios de reconhecimento às circunstâncias
específicas da entidade. Pode ser apropriado agregar itens individualmente insignificantes,
tais como moldes, ferramentas e bases, e aplicar os critérios ao valor do conjunto.
Segundo esse princípio de reconhecimento cada entidade avalia todos os seus custos de
ativos imobilizados no momento em que eles são incorridos. Esses custos incluem custos
incorridos inicialmente para adquirir ou construir um item do ativo imobilizado e os custos
incorridos posteriormente para renová-lo, substituir suas partes, ou dar manutenção ao
mesmo.

O custo de um item de ativo imobilizado deve ser reconhecido como ativo se, e apenas se:

for provável que futuros benefícios econômicos associados ao item fluirão para a
entidade; e 
o custo do item puder ser mensurado confiavelmente.

No reconhecimento inicial um item do ativo imobilizado deve ser mensurado pelo seu
custo, compreendendo:

seu preço de aquisição, acrescido de impostos de importação e impostos não
recuperáveis sobre a compra, depois de deduzidos os descontos comerciais e
abatimentos;
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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;
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.

A norma exemplifica valores que não devem compor os custos de um item do ativo
imobilizado, a saber:

custos de abertura de nova instalação;
custos incorridos na introdução de novo produto ou serviço (incluindo propaganda e
atividades promocionais);
custos da transferência das atividades para novo local ou para nova categoria de
clientes (incluindo custos de treinamento); e
custos administrativos.

Plantas portadoras devem ser contabilizadas da mesma forma de um item do imobilizado
construído pela própria entidade até o momento em que o ativo esteja no local e em
condições operacionais pretendidas pela administração. Consequentemente, as
referências a "construção" nesta norma devem ser entendidas como abrangendo as
atividades que são necessárias para cultivar as plantas portadoras até o momento em que
estejam no local e em condições necessárias para produzir na forma pretendida pela
administração.

O custo de um item de ativo imobilizado é equivalente ao preço à vista na data do
reconhecimento, portanto, sujeito a aplicação do Ajuste a Valor Presente - AVP. Por outro
lado, quando se tratar de um ativo qualificável, que incorra em juros em operação de
financiamento, durante o período em que o ativo estiver sendo produzido os juros deverão
ser ativados.

Nos casos em que um ativo imobilizado seja adquirido por meio de permuta por ativo não
monetário, o seu custo será mensurado pelo valor justo a não ser que o valor justo não
possa ser mensurado com segurança.

Após o reconhecimento inicial, um item do ativo imobilizado deve ser apresentado ao
custo menos qualquer depreciação e perda por redução ao valor recuperável acumuladas
(NBC TG 01). Atualmente no Brasil não é admitida a reavaliação, apenas foi admitido, por
ocasião da implantação inicial dessa norma, a atribuição de custo (ITG 10).

Superada a etapa de reconhecimento inicial, ao longo da vida útil de cada bem podem
surgir situações de gastos que resultem no aumento da vida útil que seria obtida apenas
com os gastos de manutenção, situação em que referidos gastos devem ser incorporados
ao custo. Os custos da manutenção periódica do item não são ativados, ao contrário,
esses custos são reconhecidos no resultado quando incorridos. Os custos da manutenção
periódica são principalmente os custos de mão-de-obra e de produtos consumíveis, e
podem incluir o custo de pequenas peças. A finalidade desses gastos é muitas vezes
descrita como sendo para “reparo e manutenção” de item do ativo imobilizado.

Nos casos em que ocorrem substituição de partes e peças que implicam no aumento da
vida útil e, portanto, são ativados, é necessário efetuar a baixa do valor contábil da parte
ou peça que está sendo substituída, o que constitui, na maioria das vezes, uma tarefa um
tanto difícil.
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