Imobilizado
Contabilidade - Prof: Fernando Aprato

De acordo com o art. 179, IV, da Lei 6.404/76, são classificados no ativo imobilizado: os
direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das
atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os
decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle
desses bens.
Os itens classificados na categoria de Ativo Imobilizado incluem: terrenos, obras civis,
máquinas, móveis, veículos, benfeitorias em propriedades alugadas etc.
Também devem ser classificados no Ativo Imobilizado os bens contratados em
operações de leasing financeiro.

A última parte do art. 179, IV da Lei das S/As: “,inclusive os decorrentes de operações
que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens”, refere-se ao
arrendamento mercantil financeiro, ou simplesmente leasing financeiro. Os bens
arrendados não são de propriedade da empresa juridicamente.
Portanto, os bens arrendados via leasing financeiro são classificados no Ativo
Imobilizado.

Riscos e Benefícios

Tipo de Leasing

Arrendatário

FINANCEIRO

Arrendador

OPERACIONAL

Classificação no Arrendatário
Reconhece o bem no ATIVO – IMOBILIZADO e contabiliza
a DEPRECIAÇÃO
Reconhece no resultado como DESPESA cada parcela
paga.

De acordo com o CPC 27 (Ativo Imobilizado) ativo imobilizado é o item tangível que:
(a) é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para
aluguel a outros, ou para fins administrativos; e
(b) se espera que sejam usados durante mais do que um período.
!! ATENÇÃO !!
Um item tangível que seja utilizado por menos de um ano deve ser considerado
despesa do período.
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Mantido para uso na produção ou
fornecimento de MERCADORIAS ou
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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Mantido para aluguel a outros (o
aluguel é o meio, ou seja, não é o fim)

Mantido para fins administrativos

Espera-se que seja utilizado por mais de
um período

O termo “ALUGUEL PARA OUTROS”.
Só é considerado Ativo Imobilizado os bens tangíveis alugados que estejam diretamente
ligados à sua atividade operacional. Por exemplo, um edifício alugado para os
funcionários ou para alguma empresa do grupo, como está servindo aos interesses do
negócio, deve ser classificado como Ativo Imobilizado. Ainda, os veículos de empresas de
locação de veículos são exemplos de imobilizados alugados.
Porém, se a empresa possui um terreno que é alugado a terceiros, esse bem deve ser
classificado como Ativo Investimento.

quando estiver vinculado a
ativo complementar na
produção ou no fornecimento
de bens ou serviços

ATIVO IMOBILIZADO

quando estiver vinculado a
um investimento em si
mesmo, com o objetivo de
obter renda

ATIVO INVESTIMENTO

BENS DESTINADOS
PARA ALUGUEL

CPC 27 – Ativo Imobilizado não se aplica a:
a) ativos imobilizados classificados como mantidos para venda;
b) ativos biológicos relacionados com a atividade agrícola;
c) reconhecimento e mensuração de ativos de exploração e avaliação; e
d) direitos sobre jazidas e reservas minerais tais como petróleo, gás natural, carvão
mineral, dolomita e recursos não renováveis semelhantes.
!! ATENÇÃO !!
Contudo, o CPC 27 – Ativo Imobilizado aplica-se aos ativos imobilizados usados para
desenvolver ou manter os ativos descritos nas alíneas (b) a (d).

1. Reconhecimento
do Imobilizado

O custo de um item de ativo imobilizado deve ser reconhecido como ativo 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.
Sobressalentes, peças de reposição, ferramentas e equipamentos de uso interno são
classificados como ativo imobilizado quando a entidade espera usá-los por mais de um
período. Da mesma forma, se puderem ser utilizados somente em conexão com itens do
ativo imobilizado, também são contabilizados como ativo imobilizado.

A entidade avalia segundo esse princípio de reconhecimento 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.

2. Custos Iniciais
do Ativo Imobilizado

De acordo com o CPC 27 o custo de um item do ativo imobilizado compreende:
(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.

Exemplos de custos diretamente atribuíveis ao imobilizado:
(a) custos de benefícios aos empregados (tal como definidos no Pronunciamento Técnico
CPC 33 – Benefícios a Empregados) decorrentes diretamente da construção ou aquisição
de item do ativo imobilizado;
(b) custos de preparação do local;
(c) custos de frete e de manuseio (para recebimento e instalação);
(d) custos de instalação e montagem;
(e) custos com testes para verificar se o ativo está funcionando corretamente, após
dedução das receitas líquidas provenientes da venda de qualquer item produzido
enquanto se coloca o ativo nesse local e condição (tais como amostras produzidas
quando se testa o equipamento); e
(f) honorários profissionais.

Exemplos que não são custos atribuíveis ao ativo imobilizado:
(a) custos de abertura de nova instalação;
(b) custos incorridos na introdução de novo produto ou serviço (incluindo propaganda e
atividades promocionais);
(c) custos da transferência das atividades para novo local ou para nova categoria de
clientes (incluindo custos de treinamento); e
(d) custos administrativos e outros custos indiretos.

O reconhecimento dos custos no valor contábil de um item do ativo imobilizado cessa
quando o item está no local e nas condições operacionais pretendidas pela
administração.
Portanto, os custos incorridos no uso ou na transferência ou reinstalação de um item não
são incluídos no seu valor contábil, como, por exemplo, os seguintes custos:
(a) custos incorridos durante o período em que o ativo capaz de operar nas condições
operacionais pretendidas pela administração não é utilizado ou está sendo operado a
uma capacidade inferior à sua capacidade total;

(b) prejuízos operacionais iniciais, tais como os incorridos enquanto a demanda pelos
produtos do ativo é estabelecida; e
(c) custos de realocação ou reorganização de parte ou de todas as operações da
entidade.

7. Avaliação Inicial do Ativo Imobilizado

Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes
critérios:
[...]
V - os direitos classificados no imobilizado, PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, deduzido do
saldo da respectiva conta de depreciação, amortização ou exaustão;
[...]
§ 2o A diminuição do valor dos elementos dos ativos imobilizado e intangível será
registrada periodicamente nas contas de:

a) depreciação, quando corresponder à perda do valor dos direitos que têm por objeto
bens físicos sujeitos a desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou
obsolescência;
b) amortização, quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na aquisição
de direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros com existência ou
exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou
contratualmente limitado;
c) exaustão, quando corresponder à perda do valor, decorrente da sua exploração, de
direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou florestais, ou bens aplicados nessa
exploração.

§ 3o A companhia deverá efetuar, periodicamente, análise sobre a recuperação dos
valores registrados no imobilizado e no intangível, a fim de que sejam:
I – registradas as perdas de valor do capital aplicado quando houver decisão de
interromper os empreendimentos ou atividades a que se destinavam ou quando
comprovado que não poderão produzir resultados suficientes para recuperação desse
valor; ou
II – revisados e ajustados os critérios utilizados para determinação da vida útil
econômica estimada e para cálculo da depreciação, exaustão e amortização.

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.

AMORTIZAÇÃO

quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na
aquisição de direitos da propriedade industrial ou comercial e
quaisquer outros com existência ou exercício de duração limitada,
ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou
contratualmente limitado.

EXAUSTÃO

quando corresponder à perda do valor, decorrente da sua
exploração, de direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou
florestais, ou bens aplicados nessa exploração.

O imobilizado deve ser registrado inicialmente pelo seu custo de aquisição. Uma vez
registrado, o ativo imobilizado que estiver disponível para uso, ou seja, em condição de
funcionamento na forma pretendida pela administração, deverá ser depreciado.
A conta de Depreciação Acumulada registra o total das despesas de depreciação
incorridas ao longo da vida útil do bem, sendo conta retificadora de ativo.
Além do reconhecimento das despesas de depreciação, a entidade deverá realizar,
periodicamente, teste de recuperabilidade (Impairment) para seus ativos imobilizados,
com o objetivo de verificar se o valor contábil destes ativos está superior ao valor
recuperável de uso ou alienação.

8. Avaliação Subsequente do Ativo Imobilizado

Após o reconhecimento, a entidade pode optar por mensurar um item do ativo
imobilizado pelo método do custo ou pelo método da reavaliação, desde que permitido
por lei.
No método do custo, um item do imobilizado deve ser apresentado no balanço pelo seu
custo deduzido da depreciação acumulada e das perdas estimadas por redução ao valor
recuperável.
No método da reavaliação, caso seja permitido por lei, um item do
imobilizado pode ser apresentado pelo seu valor reavaliado, que representa seu valor
justo no momento da reavaliação, deduzido da depreciação acumulada e das perdas
estimadas por redução ao valor recuperável.

!! ATENÇÃO !!
Lembrando que a Lei n° 11.638/07 eliminou, a partir do início de 2008, a possibilidade
da reavaliação de itens do ativo imobilizado.

9. Bens do Imobilizado Importados

Até a entrada do bem no estabelecimento os gastos incorridos pelo importador devem
ser alocados em conta transitória de grupo do Ativo Não Circulante – Imobilizado em
conta transitória.
A contrapartida representará a dívida com o fornecedor estrangeiro, no Passivo Circulante
ou Passivo Não Circulante, conforme o prazo a ser pago. Por ocasião da entrada, o saldo
final da conta do Ativo será transferido para a conta definitiva do Ativo Imobilizado e a
conta do Passivo será encerrada por ocasião do fechamento do câmbio, representando o
pagamento dos bens importados.

10. Tratamento de Reparo e Conservação dos Bens
do Ativo Imobilizado

Após o registro inicial, o imobilizado pode ter custos subsequentes.
Estes são gastos com a manutenção do ativo, que não necessariamente irão se traduzir
em despesas do exercício. A entidade fica sujeita a assumir gastos com a manutenção de
ativos, a fim de aumentar a vida útil do bem ou mantê-los em pleno funcionamento.
Conforme o livro "Contabilidade Societária", da equipe de professores da USP, os gastos
subsequentes podem ser de duas espécies: gastos de capital ou gastos do período.

10.1. Gastos de Capital

Alguns itens do ativo imobilizado podem requerer paradas programadas, como por
exemplo, um forno que requer novo revestimento após um número específico de horas
de uso; ou as paredes internas de um edifício, que necessitam de substituição em
intervalos regulares. Nesses casos, a entidade reconhece no valor contábil de um item do
ativo imobilizado o custo da peça reposta desse item quando o custo é incorrido se os
critérios de reconhecimento forem atendidos.

Uma condição para continuar a operar um item do ativo imobilizado (por exemplo, uma
aeronave) pode ser a realização regular de inspeções importantes em busca de falhas,
independentemente das peças desse item serem ou não substituídas. Quando cada
inspeção importante for efetuada, o seu custo é reconhecido no valor contábil do item
do ativo imobilizado como uma substituição se os critérios de reconhecimento forem
satisfeitos.

10.2. Gastos do Período

De acordo com o CPC 27 – Ativo imobilizado, a entidade não reconhece no valor contábil
de um item do ativo imobilizado os custos da manutenção periódica do item. Pelo
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.

Conforme evidencia o Manual de Contabilidade Societária do FIPECAFI, na prática a
distinção entre gastos do período e gastos de capital pode não ser das tarefas mais fáceis.
Portanto, é bastante importante a atenção a princípios bem estabelecidos.
Em geral as empresas adotam o critério de materialidade e relevância dos gastos para
enquadrá-los como de capital ou do período. Itens de baixo valor, como peças de
reposição e insumos utilizados para a realização de reparos podem ser classificados como
gastos do período.
Quando, por outro lado, os dispêndios são relevantes, ou quando envolvem a adição de
novas peças que trazem novas funcionalidades ao equipamento, os gastos relacionados à
aquisição e instalação destas peças são adicionados ao custo do imobilizado.

Segundo o CPC 27, os gastos efetuados com sobressalentes, peças de reposição,
ferramentas e equipamentos de uso interno que a entidade adquire são classificados
como ativo imobilizado quando a entidade espera utilizá-los por mais de um período
(portanto, não se prestam à venda, mas para uso sobre o ativo imobilizado). Do mesmo
modo, se estes elementos somente puderem ser utilizados em conexão com itens do
ativo imobilizado, eles também deverão ser contabilizados como ativo imobilizado.
Estoques e peças para reposição não devem ser depreciados, excetos se estiverem
disponíveis para uso (no local e em condição de funcionamento na forma pretendida pela
administração).

GASTOS DE CAPITAL
IMOBILIZADO

são os que irão beneficiar mais de um exercício social e devem ser adicionados ao
valor do Ativo Imobilizado, desde que atendam às condições de reconhecimento
de um ativo. Exemplo: custo de aquisição do bem, custo de instalação e
montagem, etc.
Peças e reposição ou paradas programadas.

GASTOS DO PERÍODO
DESPESAS

são os que devem ser agregados às contas de despesas do período, pois só
beneficiam um exercício e são necessários para manter o imobilizado em
condições de operar, não lhe aumentando o valor. Não é provável que esses gastos
tenham o potencial de gerar benefícios econômicos futuros para a entidade. Logo,
não podem ser reconhecidos como ativo, mas sim como despesa. Exemplo:
manutenção e reparos, etc.
Manutenção e reparos.

11. Benfeitoria em Imóveis de Terceiros

Benfeitorias em imóveis de terceiros, cujo valor será revertido ao proprietário do imóvel
ao final do contrato de locação, são classificadas no ativo imobilizado.
Se as benfeitorias em imóveis de terceiros forem em contrato de locação por prazo
indeterminado, ou se o prazo do contrato for maior que a vida útil da benfeitoria,
devemos depreciar estas benfeitorias.
Caso o contrato tenha duração determinada e menor que a vida útil da benfeitoria, esta
será amortizada pelo prazo do contrato.

Com cláusula de
restituição

Benfeitorias em
Imóveis de
Terceiros
Sem cláusula
de restituição

Registra o direito a
receber no Ativo

Registra os
gastos
incorridos
no AÑC Imobilizado

Prazo Determinado e
contrato menor que
a vida útil da
benfeitoria

AMORTIZA
(prazo do contrato)

Prazo Indeterminado
DEPRECIA
(vida útil)

Prazo determinado e
contrato for maior do que
a vida útil da benfeitoria

12. Bens de Pequeno Valor

O custo de aquisição de bens para o imobilizado pode ser deduzido como despesa
operacional, no caso de bens:
a) de valor unitário não superior a R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais); ou
b) cujo prazo de vida útil não ultrapasse a um ano, ainda que o valor unitário seja
superior ao limite referido na letra “a”.
Base legal: Art. 15 da Lei n° 12.973/2015

