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RESUMO

De acordo com a Lei nº 11.638/07 foi eliminada a possibilidade de uma empresa
reavaliar seus ativos, sendo assim, a sua importância deriva da defasagem entre o
valor de custo e o de mercado, através do CPC 13 (Comitê de Pronunciamentos
Contábeis) e da Medida provisória nº 449/08, determinou que a Reserva de
Reavaliação fosse registrada contra a conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados,
assim, só é admitido reavaliar os ativos permanentes (exceto investimentos
avaliados pela Equivalência Patrimonial), os demais casos não deveram ser
imputados. Por isso, diversas normas foram emitidas, principalmente pela CVM
(Comissão de Valores Mobiliários), fazendo com que as empresas adotem
periodicamente essa reserva, obrigando a mesma a ser realizado por transferência
para as contas exigidas pela Lei. Portanto, é importante nos conscientizarmos que à
medida que formos baixando qualquer ativo reavaliado teremos a obrigatoriedade de
transferir esses valores para sua devida conta.

Palavras-chave: Lei 11.638/07. Medida provisória nº 449/08. Reserva de
Reavaliação.

ABSTRACT

According to Law 11,638 / 07, the possibility of a company reassessing its assets
was eliminated, thus, its importance derives from the difference between cost and
market value, through CPC 13 (Accounting Pronouncements Committee) and Of the
provisional measure nº 449/08, Determined that the Revaluation Reserve would be
recorded against the Accrued Profit or Loss account, thus, only revaluation of the
permanent assets (except investments evaluated by Equity), other cases should not
be imputed. That is why, several standards were issued, mainly by the Brazilian
Securities and Exchange Commission (CVM), causing companies to periodically
adopt this reserve, obliging it to be carried out by transfer to the accounts required by
the Law. Therefore, it is important to realize that as we lower any revalued assets we
will have to transfer these amounts to their due account.

Keywords: Law 11.638/07. Provisional Measure nº 449/08. Revaluation Reserve.
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1 INTRODUÇÃO

A reavaliação de ativos no Brasil foi regulamentada pela Lei 6.404 de 1976 no
art. 182, a referida Lei permitia as empresas procederem à reavaliação para ativos
imobilizados que tivessem com seu valor original de registro (custo inicial), defasado
em relação a seu preço em mercado. A prática foi introduzida no Brasil com a
intenção de gerar informação atualizada aos diversos usuários e dispor os valores
de Ativos e Patrimônio Líquido que condiz com a realidade.
Conforme a Lei 11.638/07 eliminou-se a possibilidade, introduzida pela Lei
citada acima, de uma empresa, avaliar os ativos por seu valor de mercado quando
este for superior ao custo. Esse método não pode ser confundido com a Correção
Monetária, pois, a mesma é somente a atualização monetária do custo de aquisição.
Na reavaliação abandona-se o custo e utiliza-se basicamente como fundamento o
valor de reposição do ativo em questão.
Devido ao mau uso desse mecanismo no Brasil, foi realizada essa
impossibilidade de realização, mesmo sendo em desacordo com as normas
internacionais que ainda permitem o uso desse procedimento. No Brasil, são muitos
exemplos de empresas que procederam de forma incorreta à reavaliação de seus
ativos, com isso, conseguiram transformar os Patrimônios Líquidos negativos em
positivos, diminuindo os dividendos a distribuir, conseguindo concordata ou algum
tipo de favorecimento jurídico, ou até mesmo para participar de concorrências
públicas.
A Lei 11.638/07, além de não permitir a realização de novas avaliações
espontâneas, apresentou duas alternativas para tratamento dos saldos existentes
nas Reservas de Reavaliação, conforme seu art. 6°, a seguir:
“Art. 6° 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.”
No final do exercício social de 2008, as empresas puderam optar por estornar
ou manter os saldos das Reserva de reavaliação. Caso, a opção tenha sido baixar,
as mesmas devem ser feitas por completo, isto é, todos os saldos que contenham o
processo de reavaliação devem ter sido baixados, assim, além das reservas, os
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valores acrescidos nos respectivos ativos, bem como o Imposto de Renda Diferido
devem ser baixados.
A alternativa posterior foi manter os saldos existentes, nesse caso, o
Pronunciamento Técnico CPC 13 - Adoção Inicial da Lei nº 11.638/07 e da Medida
Provisória nº 449/08 determinou que a realização da Reserva de Reavaliação
devesse ser registrada contra Lucros ou Prejuízos acumulados, não devendo atribuilas ao resultado do exercício.
Este estudo trata-se de um método básico de pesquisa, mas objetiva para
que consigamos reproduzir novos conhecimentos, sendo eles úteis para aqueles
que irão aplicar ou que tenham interesse em aprofundar-se sem prática prevista,
podendo envolver-se mesmo sendo de interesses universais.
A abordagem deste trabalho foi de forma qualitativa, pois não foi preciso usar
técnicas estatísticas, a coleta dos dados é tirada direto das fontes e a pesquisa é
peça chave para a extração dos mesmos. Já a pesquisa é de forma descritiva, pois,
transcreve o uso da Reserva de Reavaliação na devida empresa.
A pesquisa é bibliográfica, realizada através dos livros, sites e materiais
disponíveis na internet, utilizando fontes primárias e secundárias e com materiais
científicos e tecnológicos necessários para a realização do trabalho.
Conforme Demo (1986) metodologia significa etimologicamente o estudo dos
caminhos dos instrumentos usados para se fazer ciência, dessa forma, aplicam-se
procedimentos e técnicas que devem ser observados para a construção do
conhecimento, com propósito de comprovar sua validade e utilidade nos diversos
âmbitos da sociedade.

2 RESERVA DE REAVALIAÇAO

Conforme o Pronunciamento Técnico Contábil, a minuta do CPC 13 a Adoção
inicial da Lei n.º 11638/07 e Medida Provisória n.º 449/08 esteve em audiência
pública conjunta com a Comissão de Valores Mobiliários - CVM até 04/12/08.
A maioria das sugestões ocorridas foi referente à vigência das disposições
efetuadas durante 2008 que tivessem como antecedente efetiva transferência de
controle; essas sugestões derivaram principalmente pelo fato de ter ocorrido à
publicação da Medida Provisória n.º 440/08 eliminou o art. 226 da Lei das S/A
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instituído pela Lei n.º 11.638/07. Artigo esse que obrigou à fusão, incorporação ou
cisão nessas condições com a utilização do método de valor justo para os ativos e
passivos incorporados, fusionados ou transferidos a partir de cisão.
A Reserva de Reavaliação foi instituída no Brasil através da Lei das
Sociedades por ações, essa Lei mencionava a possibilidade de realização de tal
procedimento para elementos do ativo, conforme § 3° do art. 182 e letra c do § 5° do
art. 176. Porém, a CVM, em sua Deliberação n° 183/95, restringiu a reavaliação aos
bens tangíveis do ativo imobilizado e desde que não estivesse prevista a sua
descontinuidade operacional, com essa Deliberação foi aprovado o pronunciamento
do Ibracon NPC n° 24, devido esse ser o subgrupo ser o que mais sofre com as
grandes defasagens entre seus valores de custo e de mercado.
Conforme a NPC 24, item 15, determinou a periodicidade que deve ocorrer
uma vez iniciado este processo de Reavaliação:
15 - Uma vez que a empresa opte por realizar e contabilizar a reavaliação, o
critério para avaliação do seu imobilizado deixa de ser o valor de custo
corrigido e, portanto, as reavaliações serão periódicas, com uma
regularidade tal que o valor líquido contábil não apresente diferenças
significativas em relação ao valor de mercado na data de cada balanço.
Dessa forma, devem-se observar os seguintes prazos máximos:
a) - anualmente, para as contas ou grupo de contas cujos valores de
mercado variam significativamente em relação aos valores anteriormente
registrados;
b) - a cada quatro anos, para os ativos cuja oscilação do preço de mercado
não seja relevante, incluindo ainda os bens adquiridos após a última
reavaliação;
c) - observados o conceito e prazos acima, a empresa pode optar por um
"sistema rotativo”, realizando, periodicamente, reavaliações parciais, por
rodízio, com cronogramas definidos, que cubram a totalidade dos ativos a
reavaliar a cada período.

A reavaliação vai ajustando-se o valor do ativo a seu preço de reposição, há a
retenção de uma parte adicional de caixa ao longo do período de depreciação
necessária para reposição do ativo, isso inclui os avanços tecnológicos ou a
variação do preço pela utilidade do ativo da empresa, mas existe a desvantagem da
quebra do vinculo com o fluxo de caixa efetivamente ocorrido. Com isso, a empresa
poderia reter em caixa recursos suficientes para a manutenção da capacidade
instalada, sem correr o risco de perda de valor do imobilizado, podendo implicar a
descontinuidade do negócio.
Ao longo do tempo, uma pratica de reavaliação de forma erronia, onde no
começo algumas empresas a faziam, já outras não, e outras quando faziam não
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aplicavam a todo imobilizado, dessa forma, dificultavam muito a comparabilidade de
patrimônios e resultados. Sem a reserva do patrimônio liquido, os usuários externos
ficavam sem saber se aquele patrimônio teve ou não a reavaliação. Enfim, algumas
empresas ainda baixavam a reserva como receitas do exercício, anulando a
despesa pela depreciação onde era a parte maior a serem reavaliadas, outras
baixavam para Lucros Acumulados e outras nem tinham o que realizar em função da
incorporação da reserva ao capital ou por sua absorção por prejuízos.
Diante dessas situações a reavaliação é de suma importância, derivando da
defasagem existente entre valores de custo e de mercado. Ocorre de fato, que os
ativos permanentes não tem sido um objeto da contabilidade, esses ativos estão
sendo utilizados pela sociedade e não para a comercialização, decorrendo daí a
atenção especial sempre dada ao valor de aquisição, para poder baixá-lo, quando
possível, a fim de apropriar adequadamente a parcelo do valor pago consumida em
cada exercício, caso não se cumpra poderá se perder a avaliação do patrimônio e a
recomposição de sua parte física de longa duração, sendo que isso é de
responsabilidade da contabilidade.
Já para os impostos incidentes sobre a Reserva de Reavaliação a
Deliberação CVM nº 183/95 dispõe sobre o assunto nos itens 34 e 35:
34. A reavaliação positiva representa acréscimo de patrimônio líquido que
será tributado futuramente pela realização dos ativos. Considerando-se
ônus existente sobre a reavaliação, no momento de seu registro deve-se
reconhecer a carga tributária (imposto de renda e contribuição social)
devida sobre a futura realização dos ativos que a geraram. O lançamento
contábil deve ser efetuado a débito da conta retificadora da reserva de
reavaliação (que pode ser através de conta retificadora para controle fiscal)
e a crédito de provisão para imposto de renda no Exigível à Longo Prazo.
Esta provisão será transferida para o Passivo Circulante à medida que os
ativos forem sendo realizados. Os valores dos impostos e contribuições
registrados no passivo devem ser atualizados monetariamente, em
consonância com o disposto no item 38. As eventuais oscilações nas
alíquotas dos impostos e contribuições devem ser reconhecidas.
35. Essa provisão para imposto incidente sobre a Reserva de Reavaliação
não deverá ser constituída para ativos que não se realizarão por
depreciação, amortização ou exaustão e para os quais não haja qualquer
perspectiva de realização por alienação ou baixa, como é o caso de
terrenos. Nessa hipótese, o ônus fiscal somente será reconhecido
contabilmente no futuro quando, por mudança de circunstâncias, ocorrer à
alienação ou baixa.

Portanto, a Reavaliação não será tributada no momento da constituição, seria
apenas registrada em uma conta redutora a Reserva de Reavaliação para se obter o
devido controle da mesma.
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2.1 Opção pela Reserva de Reavaliação

De acordo com Iudícibus et al. (2010), para que as empresas procedessem à
Reavaliação era necessária a nomeação em assembleia de três peritos, ou de uma
empresa especializada. Estes elaboravam o laudo de avalição, que deveria conter,
ao menos, as seguintes informações:
a) Descrição detalhada de cada bem avaliado e da documentação respectiva;
b) Sua identificação contábil;
c) Critérios utilizados para avalição e sua respectiva fundamentação técnica
(inclusive elementos de comparação adotados);
d) Vida útil remanescente do bem;
e) Data da avaliação.
Optando pela mudança de custo para o valor de mercado, é imprescindível
reavaliar todos os bens tangíveis do ativo imobilizado, evitando assim que os
mesmos grupos tenham avalições distintas.
Nas Sociedades por Ações, os autores dos laudos deveriam se fazer
presentes à Assembleia em que a reavaliação fosse aprovada, já outros tipos de
sociedades, ao invés de decididas pela assembleia geral, era pelo órgão adequado.
Sendo assim, após a aprovação, a empresa poderia contabilizar a Reavaliação.
De acordo com a Deliberação da CVM nº 183/95, as reavaliações passam a
ser periódicas, evitando assim, diferenças significativas em relação ao valor de
mercado dos ativos na data de cada Balanço. Devem-se observar os seguintes
prazos:
a) Anualmente, para a conta ou grupo de contas cujos, valores de mercado
variassem significativamente em relação aos valores anteriormente registrados;
b) A cada quatro anos, para os ativos cuja oscilação do preço de mercado
não fosse relevante, incluindo ainda os bens adquiridos após a última reavaliação;
c) Observados o conceito e os prazos apresentados, a empresa poderia optar
por um “sistema rotativo”, realizando, periodicamente, reavaliações parciais, por
rodízio, com cronogramas definidos, que cobrissem a totalidade dos ativos,
reavaliando a cada período.
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Em caso de reavaliação parcial, as empresas devem proceder com
evidenciação clara nas notas explicativas sobre quais itens/contas foram reavaliados
e quais não o foram, além dos dados reavaliados.
Para as empresas que optaram pela reavaliação, foram formuladas cinco
questões para avaliar o nível de divulgação a respeito das decisões de manter esses
saldos, foi usado 100 (cem) sociedades por ações e para cada questão foi abordada
um exemplo de notas explicativas retirada da amostra do site da BOVESPA, onde foi
considerada clara e compreensível para usuários externos.
Na Figura 1, encontram-se os resultados obtidos da análise das notas
explicativas dessas sociedades.
Figura 1: Resultados das questões sobre as Empresas Optantes pela Realização de Reavaliação

Fonte: Elaborado pela Autora

Observa-se que o menor nível de aderência obtido através desta análise, foi
na questão 4, pois buscou avaliar o nível de informação prestada com relação aos
efeitos dos exercícios decorrentes sobre os valores avaliados.
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O maior nível de aderência encontrado foi para questão 1, esta verifica se
havia divulgação, de forma clara, da decisão que a empresa tomou em relação ao
estorno ou a manutenção dos seus saldos de Reserva de Reavaliação.

2.1.1 Opção pelo estorno da Reavaliação

Da mesma forma que as questões foram realizada para as empresas que
optaram pela reserva de reavaliação, foi usada para que as não optaram, sendo este
grupo composto por 21 (vinte e uma) sociedades por ações.
A Lei 11.638/07 facultava está possibilidade até o exercício findo de 2008,
caso não efetuassem o estorno, não poderiam mais procedê-lo, sendo assim, para
cada questão foi usado à nota explicativa para tornar mais compreensível e clara as
informações para os usuários externos.
Na figura 2 podem-se analisar os resultados obtidos após a análise das notas
explicativas destas sociedades.
Figura 2: Resultados das Questões Aplicadas as Empresas Optantes pelo
Estorno da Reserva de Reavaliação

Fonte: Elaborado pela Autora
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Percebe-se que nem todas as empresas apresentaram informações sobre o
tratamento dado a Reserva de Reavaliação, mas dos resultados obtidos observouse que as questões 1 e 2, evidenciaram na decisão tomada pela empresa, pois
foram as que trouxeram maior numero de aderência para o esclarecimento aos
usuários externos.

2.2 Contabilização da Reserva de Reavaliação

De acordo com Iudícibus, Martins, Gelbcke e Santos (2010), a contabilização
de um terreno era bem simples: debita-se o próprio ativo reavaliado pela diferença
entre o valor do laudo e o constante anteriormente e o crédito é feito na subconta de
Reavaliação de Ativos próprios dentro de Reservas de Reavaliação, no Patrimônio
Liquido.
A Lei nº 6.404/76 mencionava que: “Serão classificadas como reservas de
reavaliação as contrapartidas de aumentos de valor atribuídos a elementos do ativo
em virtude de novas avaliações com base em laudos nos termos do art. 8º, aprovado
pela assembleia geral.” (art.182, § 3º)
Depois de registrado, o ativo tem um novo “custo” que precisa estar
subdividido, mostrando o valor anterior e o acréscimo pela Reavaliação. Devendo
assim apresentar um único total, já que o controle do valor reavaliado é efetuado na
conta de Reserva.
A contra partida do aumento do ativo vai para uma conta de Reserva, isso se
deve ao fato de que, pelos princípios da época vigente, não se podia incluir como
lucro um ganho ainda não realizado, ou seja, que não tenha sido efetivado mediante
uma transação com terceiros e com isso originado dinheiro ou o direito de recebê-lo.
De acordo com a Tabela 1, nos casos de reavaliação de ativos sujeitos à
depreciação, era possível pensar em dois critérios para a contabilização. Um
exemplo de ativo com o custo corrigido fosse de R$ 3.500.000,00 e depreciação
acumulada de R$ 2.000.000,00 seja avaliado por R$ 3.200.000,00. Teremos a
seguinte contabilização:
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Tabela 1: Ativos sujeitos a depreciação

Novo Valor do Ativo
Valor Contábil Atual
Custo

R$ 3.200.000,00

(-) Depreciação Acumulada

R$ 3.500.000,00
R$ 2.000.000,00

Valor da Reavaliação

R$ 1.500.000,00
R$ 1.700.000,00

Fonte: (IUDÍCIBUS; et al, 2010, p. 382)

De acordo com a Tabela 2, a empresa também poderia simplesmente
adicionar os R$ 1.700.00,00 aos anteriores R$ 3.500.000,00, iria aparecer assim
contabilmente:
Tabela 2: Ativos sujeitos a depreciação modelo II

Novo Valor de Custo

R$ 5.200.000,00
R$ 2.000.000,00

(-) Depreciação Acumulada
Fonte: (IUDÍCIBUS; et al, 2010, p. 382)

R$ 3.200.000,00

Esse seria o novo montante registrado no ativo da empresa; porém, esse
critério jamais deveria ser usado, o correto seria o seguinte: Como a empresa está
iniciando uma nova fase é uma nova avalição, não há necessidade de continuar com
os valores antigos, portanto, elimina-se a conta de Depreciação Acumulada contra o
valor antigo do custo, reduz-se então para R$ 1.500.000,00, e adicionam-se agora
os R$ 1.700.000,00 ficando no ativo um único valor o de R$ 3.200.000,00, esse
equipamento ficaria como adquirido agora e podendo ser depreciado com base na
sua vida útil remanescente.
De acordo com a Tabela 3 a reserva de reavaliação no momento da
constituição iria apresentar-se assim:
Tabela 3: Constituição da Reserva de Reavaliação

Reserva de Reavaliação
(-)Tributos s/Reserva de Reavaliação (i)

(=)Reserva de Reavaliação Líquida
(i) Na hipótese de uma alíquota de
IR/Contribuição Social da ordem de
40%

R$ 1.700.000,00
(R$ 680.000,00)
R$ 1.020.000,00

Fonte: (IUDÍCIBUS; et al, 2010, p. 381)

De acordo com Iudícibus et al (2010), esse ajuste representa um acréscimo
de Patrimônio Líquido, mas não se pode desconsiderar o registro contábil do ônus
tributário (Imposto de Renda e Contribuição Social) incidente sobre o mesmo,
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apesar de esse valor ser exigido pelo fisco no momento da reavaliação do bem, para
melhor controle fiscal, o registro do ônus era efetuado em conta retificadora do grupo
da reserva de reavaliação, podendo manter assim, o valor original da reavaliação e o
valor líquido para atendimento da informação contábil.
2.2.1 Hipótese de Reserva de Reavaliação com o Lucro Real

De acordo com Santos e Schmidt (2015), no caso das empresas de lucro real
optar por continuarem com a reserva reavaliação, usa-se o exemplo de acordo com
Santos e Schmidt (2015), nos baseando nos saldos iniciais das contas (31/12/20x0)
no ano seguinte (31/12/20x1), sabendo que a taxa de depreciação do bem
reavaliado é de 4% a.a, ou seja, o bem possui uma vida útil restante de 25 anos.
Procedemos da seguinte forma:
Suponha que exista um saldo na conta de prédios de R$ 46.000,00 (sendo
que R$ 40.000,00 é o valor original de compra e R$ 6.000,00 é o valor de
reavaliação).
1º passo: Calcular a depreciação acumulada dos valores demonstrados
anteriormente segue:
Valor original: R$ 40.000,00 x 0,04 = 1.600,00
Valor da Reavaliação: R$ 6.000,00 x 0,04 = 240,00
Total: 1.600,00 + 240,00 = 1.840,00
Segue a contabilização:
C - (-) Depreciação acumulada de prédios R$ 1.840,00 (ANC)
D – Despesa com depreciação R$ 1.840,00 (DRE)
D – (-) Tributos S/ a Reserva de Reavaliação R$ 1.840,00 (PL)
C – Provisão para Impostos Diferidos R$ 1.840,00 (PNC)
2º passo: Realização da Reserva de Reavaliação segue contabilização:
D – Reserva de Reavaliação R$ 240,00 (PL)
C – Lucros Acumulados R$ 240,00 (DRE)
Sabendo-se que já existe um valor de saldo inicial na conta de Reserva de
Reavaliação (R$ 6.000,00), parte para o 3º e último passo: Cálculo dos tributos
sobre Reserva de Reavaliação, segue os cálculos:
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Valor de R$ 1.840,00 (Tributos Sobre Reserva de Reavaliação), multiplicado
pelo valor de contribuição social (9%) e imposto de renda (15%), de acordo com
Regime de Tributação fixado no RIR/99.

a) Reavaliação dos tributos incidentes sobre Reserva de Reavaliação
(1.840,00 x 0,24 = 58,00(arredondamento)), segue contabilização:

D - Provisão para Impostos Diferidos R$ 58,00 (PNC)
C - (-) Tributos S/ a Reserva de Reavaliação R$ 58,00 (PL)

Logo, parte-se para o desmembramento dos tributos sobre o saldo a pagar,
segue o cálculo e sua devida contabilização:

b) Contribuição Social e Imposto de Renda a pagar
Regra de três:
58 ------24%
X -------15%

X = 58 x 15 = 36,00(arredondamento)

Y = 58 – 36 = 22,00

24

D – Lucros Acumulados R$ 58,00
C – Imposto de Renda a pagar R$ 36,00 (PC)
C – Contribuição Social a pagar R$ 22,00 (PC)

De acordo com Santos e Schmidt (2015), caso ocorram prejuízos fiscais que
impliquem no não provisionamento do Imposto de Renda, o tratamento no
patrimônio líquido é exatamente o mesmo. Nesse caso, não haveria transferência da
provisão do passivo não circulante para o passivo circulante, mas para tributos sobre
reserva de reavaliação, então o registro efetuado anteriormente.

2.3 Contabilização da Baixa de reserva de reavaliação

O valor adicionado ao Patrimônio Líquido precisa ser transferido da Reserva
de Reavaliação para a conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados, pois de acordo
com Santos e Schmidt (2015), quando a reserva de reavaliação for considerada
reavaliada, deve ser adicionada ao Lucro Real, através da depreciação,
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amortização, exaustão, perecimento ou alienação. Portanto, a partir da Lei nº
9.959/00 a reserva de reavaliação não é considerada realizada pela capitalização,
independentemente do bem reavaliado.
Em continuação ao exemplo já citado, demonstramos na Tabela 4, o laudo
que estimou a vida útil ainda restante em oito anos, e que a empresa faça a
depreciação em cotas constantes. Assim, o valor de R$ 3.200.000,00 serão
depreciados à razão de R$ 4.000,00 por ano, com isso, o valor exatamente igual ao
que estiver sendo depreciado deve-se transferir da conta de Reserva de
Reavaliação para Lucros ou Prejuízos como já mencionado, pois estará dando como
realizado o lucro anterior.
Tabela 4: Demonstração de transferência de Reserva de Reavaliação
para Lucros/Prejuízos Acumulados

A depreciação, no exemplo é de 1/8 x R$ 1.500.000,00 = R$ 187.500, pela parte
relativa ao saldo antigo, e de 1/8 x R$ 1.700.000,00 = R$ 212.500,00, pela parte da
parcela reavaliada. Com isso, em cada um desses anos, transfere-se de forma
liquida R$ 127.500,00 de Reserva de Reavaliação para Lucros e Prejuízos
Acumulados.
CRÉDITO – Lucros Acumulados
R$ 127.500,00
DÉBITO – Reserva de Reavaliação R$ 212.500,00
CRÉDITO – Tributos Incidentes S/Reserva R$ 85.000,00
de Reavaliação

Fonte: (IUDÍCIBUS; et al, 2010, p. 382)

Assim, serão transferidos R$ 85.000,00 do Passivo não Circulante para o
Circulante, relativos ao Imposto de Renda e Contribuição Social. Se caso fosse o
ativo for vendido, no ano da venda deverão os saldos remanescentes na Reserva de
Reavaliação e do Passivo não Circulante ser totalmente transferidos da mesma
forma.

2.4 Recuperação do valor contábil

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 01 - Redução ao Valor
Recuperável de Ativos trata de recuperação do Custo Contábil, ou Impairment, de
ativos reavaliados em seu item 4.
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Quando testes de Impairment são realizados em bens reavaliados e a
redução da recuperabilidade do valor desses bens é constatada, deve-se
contabilizar a contrapartida da redução do custo do ativo:
a) como baixa da reserva de reavaliação, até o seu limite;
b) caso a reserva de reavaliação não seja suficiente para absorver a perda,
deve-se registrar a parcela remanescente como despesa no resultado do período
em que o impairment (não recuperabilidade) for detectado.
Esse procedimento é justificado pelo fato de a reserva ser um tipo de “lucro
em potencial”, ainda não realizado. Na situação de não recuperabilidade, a reserva
de reavaliação deixa de ter essa característica de lucro em potencial. Portanto,
enquanto está-se perdendo o potencial de lucro não se trata de prejuízo efetivo,
realizado, daí a baixa contra a reserva. Mas quando o ajuste excede isso, ele atinge
o custo, e então é mesmo uma perda e deve ir para o resultado.

2.5 Alguns casos importantes sobre a Interpretação Técnica do ICPC 10

De acordo com Iudícibus et al (2010), a Reavaliação não é aplicável a
entidades de pequeno e médio porte, pois a reavaliação de ativos não é permitida
para tais tipos de empresa, com exceção da adoção inicial do Pronunciamento
Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, podendo a
empresa utilizar a reavaliação como custo atribuído de alguns ativos. De acordo
com o Pronunciamento Técnico e Interpretação Técnica ICPC 10 – Interpretação
Sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado e à Propriedade para Investimento dos
Pronunciamentos Técnicos CPCs 27, 28, 37 e 43.

2.5.1 Imobilizado

De acordo com o Comitê de Pronunciamento no item 139 da Orientação
OCPC 02 – Esclarecimentos sobre as Demonstrações Contábeis de 2008, o CPC
estabeleceu o seguinte:
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139. O CPC emitirá seu Pronunciamento Técnico CPC 27 – Imobilizado em
2009 e recomendará aos reguladores a sua aplicação em 2010. Com isso,
ainda podem ser utilizadas no exercício social de 2008 as taxas que a
empresa vinha normalmente utilizando, permitida, naturalmente, as
mudanças por revisão de estimativas ou correção de erros. Mas, quando da
adoção das novas regras em 2010, os efeitos do exercício social de 2009
deverão ser calculados para fins comparativos. Assim, sugerem-se
controles para a implantação em breve desses novos procedimentos.

Conforme CPC 27 que se refere ao Ativo Imobilizado, o mesmo em 2009
tratou do valor depreciável e do período de depreciação, estabelecendo, assim, o
conceito de valor depreciável e a necessidade de revisão dos critérios utilizados
para a determinação da vida útil estimada dos bens do imobilizado da seguinte
forma:
50. O valor depreciável de um ativo deve ser apropriado de forma
sistemática ao longo da sua vida útil estimada. 51. O valor residual e a vida
útil de um ativo são revisados pelo menos ao final de cada exercício, e, se
as expectativas diferirem das estimativas anteriores, a mudança deve ser
contabilizada como mudança de estimativa contábil, segundo o
Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de
Estimativa e Retificação de Erro.

Assim ficou determinado que a revisão periódica determinada pelo
Pronunciamento Técnico CPC 13, item 54, a ser efetuada durante o exercício social
iniciado a partir de 1o de janeiro de 2009, cuja aplicação em 2009 foi excepcional,
deverá ser efetuada na abertura do exercício social iniciado a partir de 1º de janeiro
de 2010.

2.5.2 Taxas de depreciação atualmente utilizadas no Brasil

De acordo com o Comitê de Pronunciamento, uma prática utilizada por
algumas entidades aqui no Brasil foi a de considerar, como taxas de depreciação, as
aceitas pela legislação tributária, seguindo essa legislação, “A taxa anual é fixada
em função do prazo durante o qual se possa esperar utilização econômica do bem
pelo contribuinte na produção dos seus rendimentos” (Art. 310 vigente Regulamento
do Imposto de Renda - R.I.R./99, por emissão à Lei nº 4.506, de 1964, art. 57, § 2º).
Dessa forma, como regra geral, a utilização das tabelas emitidas pela RFB
tem representado a intenção do fisco e das empresas em utilizar prazos estimados
de vidas úteis econômicas, com base nos parâmetros que partiram de estudos no

17

passado. Pode ter havido, em muitas situações, mesmo com a utilização dessas
taxas admitidas fiscalmente, razoável aproximação com a realidade dos ativos.
Todavia, podem ter ocorrido significativos desvios.
Podendo existir valor contábil substancialmente depreciado, faz com que
ocorra certas circunstancias e esse consumo não seja adequado para confrontar
com tais benefícios, porém, podendo ocorrer custo de manutenção seja tal que já
represente adequadamente o confronto dos custos com os benefícios. Assim, a
entidade pode adotar a opção de atribuir um valor justo inicial ao ativo imobilizado
nos termos dos itens 21 a 29 desta Interpretação e fazer o eventual ajuste nas
contas do ativo imobilizado tendo por contrapartida a ICPC_10 conta do patrimônio
líquido denominada de Ajustes de Avaliação Patrimonial; e estabelecer a estimativa
do prazo de vida útil remanescente quando do ajuste desses saldos de abertura na
aplicação inicial dos Pronunciamentos CPC 27, 37 e 43. Esse procedimento irá
influenciar o prazo a ser depreciado a partir da adoção do CPC 27.
A revisão de vida útil de ativos depreciáveis ou do padrão esperado de
consumo dos futuros benefícios econômicos incorporados nesses ativos é
usualmente considerada como uma mudança de estimativa contábil (podem-se
aprofundar mais no item 25 do Pronunciamento Técnico CPC 23). É importante
observar a prática das indústrias do segmento econômico em que a entidade atua,
pois em certas indústrias, como de manufatura e de tecnologia, que possuem
características próprias, pode ser pouco provável a venda de bens do imobilizado. O
uso de curvas de sobrevivência específicas pode ajudar nessa tarefa. Ressalte-se
que, se o valor residual esperado do ativo for superior ao seu valor contábil,
nenhuma depreciação deve ser reconhecida (item 52 do Pronunciamento Técnico
CPC 27).
Merece destaque a conceituação de vida útil e de vida econômica dos ativos.
A primeira refere-se à expectativa do prazo de geração de benefícios econômicos
para a entidade que detém o controle, riscos e benefícios do ativo e a segunda, à
expectativa em relação a todo fluxo esperado de benefícios econômicos a ser
gerado ao longo da vida econômica do ativo, independente do número de entidades
que venham a utilizá-lo. Dessa forma, nos casos em que o fluxo esperado de
benefícios econômicos futuros seja usufruído exclusivamente por um único usuário,
a vida útil será, no máximo, igual à vida econômica do ativo. Esse entendimento
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reforça a necessidade da determinação do valor residual, de forma que toda a
cadeia de utilização do ativo apresente informações confiáveis.

2.5.3 Avaliação inicial para o ativo imobilizado

Custo atribuído (deemed cost)
De acordo com o Comitê de Pronunciamento, quando da adoção inicial dos
Pronunciamentos Técnicos CPC 27, 37 e 43 no que diz respeito ao ativo
imobilizado, a administração da entidade pode identificar bens ou conjuntos de bens
de valores relevantes ainda em operação, relevância ICPC_10 essa medida em
termos de provável geração futura de caixa, e que apresentem valor contábil
substancialmente inferior ou superior ao seu valor justo (conforme definido no item 8
- Definições - do Pronunciamento CPC 04) em seus saldos iniciais. O Valor justo é
aplicável somente na adoção inicial, não sendo admitida revisão da opção em
períodos

subsequentes

ao

da

adoção

inicial.

Consequentemente,

esse

procedimento específico não significa a adoção da prática contábil da reavaliação de
bens apresentada no próprio Pronunciamento Técnico CPC 27. Portanto, se
realizada reavaliação do imobilizado anteriormente, enquanto legalmente permitida,
e substancialmente representativa ainda do valor justo, podem seus valores ser
admitidos como custo atribuído.
Os possíveis efeitos da aplicação do custo atribuído (deemed cost) inicial
apurados sobre o saldo do ativo imobilizado decorrentes dessa nova avaliação,
conforme descrito no item 23, devem ser contabilizados na abertura do primeiro
exercício social em que se aplicar o Pronunciamento Técnico CPC 27, sendo as
demonstrações contábeis apresentadas para fins comparativos ajustados para
considerar este novo custo atribuído.
O novo valor, referido no item anterior, tem o objetivo exclusivo de substituir o
valor contábil do bem ou conjunto de bens em ou após 1º de janeiro de 2009. Nessa
data, esse valor passa a ser o novo valor do bem em substituição ao valor ICPC_10
contábil original de aquisição, sem, no entanto, implicar na mudança da prática
contábil de custo histórico como base de valor. Eventual reconhecimento futuro de
perda por recuperabilidade desse valor, conforme Pronunciamento Técnico CPC 01
– Redução ao Valor Recuperável de Ativos devendo ser efetuado no resultado do
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período, sendo vedada a utilização da baixa contra o patrimônio líquido utilizado
para certas reduções ao valor recuperável de ativos reavaliados.
2.5.4 Divulgação nas demonstrações contábeis

De acordo com o Comitê de Pronunciamento As demonstrações contábeis
deverão conter nota explicativa relacionada à avaliação da estimativa de vida útil e
do valor residual dos bens. Especificações que devem conter nessas notas
explicativas:
(a) as premissas e os fundamentos que foram utilizados para proceder à
avaliação e à estimativa das vidas úteis e determinação do valor residual;
(b) as bases da avaliação e os avaliadores;
(c) as datas e o histórico (descrição) da avaliação;
(d) o sumário das contas objeto da avaliação e os respectivos valores; (e) o
efeito no resultado do exercício, oriundo das mudanças nos valores das
depreciações; (f) a taxa de depreciação anterior e a atual.

Na adoção inicial dos Pronunciamentos Técnicos 27, 37 e 43, a entidade
deverá declarar de preferência na nota explicativa sobre práticas contábeis, a
adoção ou não dos ajustes derivados da opção de adoção de custo atribuído a seus
ativos imobilizados, indicando:
(a) a base de avaliação utilizada e a razão de sua escolha; e
(b) os efeitos sobre o balanço de abertura do exercício social em que se der
essa aplicação inicial, discriminados por conta ou grupo de contas do ativo
imobilizado conforme evidenciados no balanço patrimonial, bem como as
parcelas alocadas ao passivo não circulante (tributos diferidos) e ao
patrimônio líquido.

Portanto, a entidade deve divulgar, enquanto permanecerem efeitos
relevantes no balanço e/ou no resultado, a adoção ou não das opções contidas no
item 22 e os efeitos remanescentes no patrimônio líquido.
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3 CONCLUSÃO

O objetivo deste trabalho foi verificar como a Reserva de Reavaliação era
tratada e sua importância dentro do Patrimônio Liquido, antes da mudança da Lei e
também quais foram às medidas a serem tomadas após a modificação realizada
pela Lei 11.638/07 nas sociedades de capital aberto brasileiras.
Através das pesquisas que foram realizadas no site da BOVESPA consegui
verificar que o nível de divulgação das informações é deficiente e boa parte é omissa
nas notas explicativas, deixando assim, o usuário sem meios de averiguar as
práticas adotadas pelas entidades. Portanto, Percebeu-se através deste trabalho
que várias sociedades que além de omitir informações necessárias para a perfeita
compreensão e clareza de seus procedimentos contábeis em suas notas
explicativas, não cumpriram com o que a Lei 11.638/07 determinou, pois, ao efetuar
a Reavaliação de Ativos em períodos não mais permitidos, ou ainda justificados,
precisa-se contatar a legislação vigente por se tratar dos aumentos da Reserva de
Reavaliação com informações que estão em desacordo com mesma.
Saliento ainda que, essa adoção no Brasil permitirá aos usuários externos
lerem e compararem as demonstrações contábeis das diversas empresas de capital
aberto, finalmente a contabilidade conseguirá seguir com o processo evolutivo,
sempre mantendo a transparência e a clareza das sociedades trabalhadas na
prática, acredita-se que há ainda muitos estudos inovadores, tornando-se
fundamental a explicitação destes esclarecimentos em notas explicativas, com esta
filosofia as empresas demonstram excelência e respeito para com todos.
Com esse trabalho realizado, consegue-se verificar os erros que eram
cometidos com a ocultação das informações e os lançamentos alterados para que
se conseguisse mudar o real valor do faturamento e assim, aumentar seu Patrimônio
Liquido após a Lei às empresas foram obrigadas a tomar o caminho certo e realizar
seus lançamentos de forma correta, pois, com a Lei aprovada às empresas tiveram
que se adaptar e optar em continuar ou estornar as reservas de reavaliação e isso
fez com que as empresas não conseguissem mais ocultar tais informações. Por fim,
consegui compreender de forma ainda mais clara o porquê de tais lançamentos e
cálculos procederem desta forma.
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