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RESUMO
0 presente trabalho trata de uma abordagem conceitual de ativo intangível criado,
relacionando-o com os princípios contábeis e com a doutrina jurídica.
Primeiramente são apresentados o conceito e finalidade das sociedades mercantis e a
função da contabilidade para os diversos usuários de suas informações.
Abordam-se a definição de ativo e suas características para fundamentar o conceito de ativo
intangível.
0 valor de mercado das empresas geralmente é maior que o valor contábil, justificando-se o
estudo da avaliação dos ativos intangíveis criados não registrados pela contabilidade.
Quanto à doutrina jurídica, apresenta-se a sua posição no que se refere a ativo intangível,
bem como sua avaliação no caso de dissolução parcial da sociedade.
Os princípios contábeis, como ordenamento da ciência contábil, podem restringir ou
possibilitar o reconhecimento do ativo intangível criado.
Por fim, verificaram-se as conseqüências de seu registro, mesmo que possa vir a infringir
algum principio contábil, no que diz respeito A ressalva no parecer de auditoria
independente.

Palavras-Chave: Goodwill, Fundo de Comércio e Princípios Contábeis.
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1 INTRODUÇÃO

1.1

Considerações Iniciais

A economia globalizada, cada vez mais competitiva, impulsiona as empresas em
direção do constante aperfeiçoamento, gerando inovações como: mudanças no modelo
organizacional, novas formas de comercialização, desenvolvimento dos seus funcionários,
entre outras. Muitas dessas inovações resultam em elevação do valor de mercado das
empresas. Todavia, as demonstrações contábeis não retratam esses ganhos porque a ciência
contábil possui postulados, princípios e convenções que atualmente, não contemplam o
registro do valor criado internamente na empresa, mas somente quando de transação da
participação societária. Esse ganho refere-se ao ativo intangível. Por ser um bem incorpóreo,
tem sua avaliação interpretada pela ciência contábil como subjetiva.
Todavia, no campo judicial é exigido que se considere o valor dos intangíveis para fins
de apuração de haveres, nos casos de liquidação parcial de sociedades mercantis, bem como
comercialmente no caso de transferência de quotas.
A proposta deste trabalho é analisar as restrições e eventuais possibilidades
encontradas nos princípios contábeis e nos aspectos jurídicos para o reconhecimento do ativo
intangível criado. Sendo assim, o tema dessa pesquisa 6: Ativo intangível criado: Uma
reflexão à luz dos princípios contábeis e da doutrina jurídica.

1.2 Problema

Quais os princípios contábeis que restringem ou possibilitam o reconhecimento
contábil do ativo intangível criado internamente na empresa?
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1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

Analisar os princípios contábeis e a doutrina jurídica em relação ao ativo intangível
criado internamente na empresa.

1.3.2 Objetivos Específicos

•

Apresentar alguns conceitos de ativos intangíveis;

•

identificar os princípios contábeis que restringem ou possibilitam o registro do ativo
intangível criado;

•

identificar a doutrina jurídica relacionada com o ativo intangível criado;

•

verificar as conseqüências da ressalva de parecer de auditoria, em função do registro
contábil do ativo intangível criado.

1.4 Justificativa

A escassez de literatura que trata sobre fundo do comércio e a diversidade de conceitos
A respeito de goodwil têm dificultado o entendimento e prejudicado proposições no sentido do
reconhecimento com segurança dos ativos intangíveis.
Estudiosos afirmam que a tendência, na maioria das empresas, é que o valor dos ativos
intangíveis supere o valor dos ativos fisicos, fazendo com que a contabilidade tenha de dar
maior ênfase ao estudo do registro contábil do ativo intangível criado internamente na
empresa.

li

As demonstrações contábeis quando, utilizadas para subsidiar a tomada de decisões,
são comprometidas, porque não retratam os valores correspondentes aos ativos intangíveis.
O propósito deste trabalho é discutir as possibilidades existentes para se proceder ao

registro do ativo intangível criado, diante dos princípios e convenções contábeis.

1.5 Metodologia

A fim de que se reflita sobre a possibilidade de registro de ativo intangível criado
internamente na empresa, torna-se necessário que se efetue uma pesquisa, com o propósito de
se obter o referencial conceitual e conhecer as recentes opiniões sobre as possibilidades ou
impossibilidades do registro contábil do ativo intangível criado. Gil (1991, p. 19) define
pesquisa como "o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar
respostas aos problemas que são propostos". Como resultado dessa pesquisa, será
desenvolvida uma monografia, para que haja um aprofundamento do entendimento do tema
abordado.
Para Salomon (1993, p. 19) monografia é o "tratamento escrito de um tema especifico
que resulte de interpretação cientifica com o espaço de apresentar uma contribuição relevante
ou original e pessoal à ciência".
0 presente trabalho se configura como uma pesquisa qualitativa por não ser traduzida
em números, mas sim uma abordagem teórica sobre o tema proposto. Caracteriza-se também
como exploratória por ter o objetivo de estimular uma reflexão sobre o problema proposto.
Para Silva e Menezes (2000, p. 20) "pesquisa qualitativa considera que há uma relação
dinâmica entre o inundo real e o sujeito, isto 6, um vinculo indissociável entre o mundo
objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números".
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Segundo Gil (1991, P. 45) pesquisa exploratória "tem como objetivo proporcionar
maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explicito ou a construir
hipóteses".

A técnica utilizada foi a pesquisa bibliográfica. Gil (1991 apud SILVA e MENEZES,
2000, p. 21) entende "pesquisa bibliográfica quando elaborada a partir de material já
publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos a atualmente com
material disponibilizado na internet".
Na pesquisa são abordados os conceitos técnicos envolvidos, a fim de que se estude a
viabilidade da resposta ao problema proposto.

1.6 Limitações da Pesquisa

Esta pesquisa não teve a pretensão de esgotar todo o arcabouço conceitual a respeito
de ativos intangíveis criados. Além disso, com a constante evolução dos conceitos e
percepções acerca do fair-value empresarial, é possível que, em um futuro próximo, o registro
contábil desses ativos se tome um procedimento usual.
As metodologias de avaliação já estão bem desenvolvidas e desfrutam de aceitação
tanto no mercado financeiro como na esfera jurídica.
Por se tratar de uma abordagem conceitual, a pesquisa limitou-se a analisar os
princípios contábeis que restringem ou possibilitam o reconhecimento contábil do ativo
intangível criado, não apresentando propostas de contabilização ou mensuração dos mesmos.

1.7 Estrutura do Trabalho

Além do que já foi apresentado, este trabalho é composto pelas seguintes partes:
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No capitulo dois, é desenvolvida a fundamentação teórica, abrangendo conceito de
sociedades mercantis, função da contabilidade e conceito de ativo, distinguindo ativos
tangíveis e intangíveis. No que concerne a este Ultimo, apresentam-se como subitens os
conceitos de Fundo de Comércio, Goodwill e Ativo Diferido, além da abordagem conceitual
de Ágio e Deságio e dos princípios contábeis para o Conselho Federal de Contabilidade —
CFC, Instituto Brasileiros de Contadores — IBRACON e International Accouting Standart
Commitee — IAS C.
0 capitulo três trata da análise do ativo intangível criado em relação aos princípios
contábeis e a doutrina jurídica, apresentando primeiramente um estudo sobre o valor contábil
versus valor de mercado das empresas e, em seguida, como a doutrina jurídica tem se
pronunciado a respeito de intangíveis. Abordam-se ainda os princípios contábeis que
restringem ou possibilitam o registro contábil do ativo intangível criado internamente nas
empresas, bem como as conseqüências do parecer de auditoria com ressalva, no caso desse
registro.
No capitulo quatro, são apresentadas as considerações finais a respeito do trabalho
desenvolvido.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Sociedades Mercantis

0 art. 981 do Novo Código Civil estabelece que "Celebram contrato de sociedades as
pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício
de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados."
Para Requido (1989, p. 262) "Sociedades mercantis são constituídas por duas ou mais
pessoas com objetivos econômicos. Podendo ser sociedade comercial para prática de atos do
comércio ou sociedades civis para a prática de atos civis."
Segundo Fiihrer (2001, p. 36) "A sociedade constitui-se através de um contrato entre
duas ou mais pessoas, que se obrigam a combinar esforços ou recursos para atingir fins
comuns."
Quando duas ou mais pessoas se reúnem com um fim comum, lucrativo ou não, dão
origem a uma nova pessoa, isto 6, a sociedade tem personalidade própria, sendo denominada
pessoa jurídica.
Sociedades mercantis são as entidades que têm como finalidade o lucro. As sociedades
que não possuem fins lucrativos são denominadas de associações ou fundações.
As sociedades mercantis utilizam-se da contabilidade corno ferramenta de gestao e
controle de seus objetivos econômicos e financeiros, pela qual acompanham a evolução
patrimonial da sociedade.

2.2 A Função da Contabilidade

Desde a AntigUidade o homem tem a necessidade de conhecer suas riquezas e
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controlar seu patrimônio. A contabilidade surgiu como ferramenta para esse controle. Para o

IBRACON — Instituto Brasileiro de Contadores (1992, p. 21):
A contabilidade 6, objetivamente, um sistema de informação e avaliação destinado a
prover seus usuários com demonstrações e análises de natureza econômica,
financeira fisica e de produtividade, com relação à entidade objeto de contabilização.

Como principal função da contabilidade, pode-se destacar o fornecimento das

informações financeiras e econômicas aos usuários para a tomada de decisões.
Conforme IBRACON (1992, p. 22) a natureza econômica dever ser entendida dentro
da visão que a contabilidade define como econômica, que abrange o patrimônio, o capital e a
rentabilidade, por exemplo. Por outro lado, dimensão financeira abrange o fluxo de caixa, o
capital de giro, entre outros.
O usuário da informação contábil pode ser qualquer pessoa fisica ou jurídica que se
interesse pelas informações de determinada entidade.
Nakamura (1990, p. 26) define "Pessoa fisica é a pessoa natural, é todo ser humano, é
todo indivíduo (sem qualquer exceção)", mais adiante continua: "Pessoa Jurídica é a unido de
duas ou mais pessoas, capazes de possuir e exercitar direitos e de contratar obrigações,
independentemente das pessoas fisicas através das quais agem. Portanto é uma nova pessoa,
com personalidade distinta de seus membros".
No momento em que o interesse desses usuários se modifica, a contabilidade tem a
necessidade de se aperfeiçoar para continuar atendendo as expectativas dos usuários, quanto
As informações fornecidas.
Segundo o Conselho Federal de Contabilidade — CFC (2000, p. 36):
Na Contabilidade, o objeto é sempre o PATRIMÔNIO de urna Entidade, de fi nido
como um conjunto de bens, direitos e de obrigações para com terceiros, pertencente a
uma pessoa fisica, a um conjunto de pessoas, como ocorre nas sociedades informais,
ou a uma sociedade ou instituição de qualquer natureza

O Patrimônio da Entidade é composto pelo ativo, sob o qual estão classificados
os bens e direitos, e pelo passivo, onde estão classificadas as obrigações corn terceiros da
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Entidade.

2.3 Conceito de Ativo

Segundo Hendriksen e Breda (1999, P. 286) "Os ativos devem ser definidos como
potenciais de fluxos de serviço ou direitos a beneficios sob o controle de uma organização".
Para Iudicibus (1987, p. 104) "0 ativo deve ser considerado à luz de sua propriedade,
possuir algum direito especifico a benefícios futuros, e de direito exclusivo da entidade".

0 International Accounting Standart Commitee — IASC (1998, p. 40) define ativo
como "um recurso controlado pela empresa como resultado de eventos passados e do qual se
espera que futuros benefícios econômicos resultem para empresa".
Ativos representam bens ou direitos que podem beneficiar a entidade em períodos
futuros, e para serem reconhecidos devem ser mensuráveis e de controle desta.
Paton (1924, apud IUDICIBUS, 1987, p. 103) considera que "... ativo é qualquer

contraprestação material ou não, possuída por uma empresa especifica que possui valor para
ela".
Nessa definição, verifica-se que o ativo pode ser corpóreo ou não, desde que possua
valor para empresa que o detém.
Nesse trabalho o conceito de ativo assumido é de que representa bens ou direitos

corpóreos ou não, e que geram expectativa de benefícios futuros para a entidade que os detém.
Os ativos podem ser classificados em tangíveis e intangíveis e serão tratados a seguir
distintamente.
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2.3.1 Ativo Tangível

Para Marion (2003, P. 01) "0 ativo tangível ou corpóreo constitui-se de bens fisicos,
materiais, que se pode tocar, aquilo que os nossos olhos enxergam: estoques, veículos,
terrenos
Hendriksen e Breda (1999, p. 351) afirmam que os ativos tangíveis são transferidos as
despesas A medida que são consumidos.
Os ativos tangíveis ou corpóreos são os bens que serão consumidos no futuro e
contribuirão para a realização de produtos ou serviços. O fato de serem corpóreos permite-se
estimar sua vida útil com razoável segurança.

2.3.2 Ativo Intangível

Kohler (apud IUDÍCIBUS 1987, p. 194) define "bens intangíveis como um ativo de
capital que não tem existência fisica, cujo valor é limitado pelos direitos e benefícios que
antecipadamente sua posse confere ao proprietário".
Portando, ativo intangível são bens incorpóreos que geram expectativa de benefícios
futuros A entidade que os possui.
Toda entidade mercantil, por menor que seja, terá sempre um conjunto de bens
imateriais ou incorpóreos que se reduzem substancialmente a direitos de conteúdo
patrimonial, encarados pelo prisma do titular comerciante e, por esta consideração,
expressivos de valor econômico. (ESTRELLA, 1992, p. 194).

Toda entidade na realização de suas atividades possuirá um conjunto de bens
incorpóreos que geram valor ao seu patrimonial, e por isso, devem ser expressivos de valor
econômico.
Hendriksen e Breda (1999, p. 388) definem bens intangíveis como "bens que no
podem ser tocados, porque não tem corpo"; mais adiante complementam: "Diversos ativos
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são estritamente falando intangíveis. Além do conhecido Goodwill, a lista inclui contas a
receber, despesas pagas antecipadamente e ações e obrigações mantidas como aplicações
financeiras".
Nesses casos, nota-se que os ativos intangíveis estão constantes nas demonstrações
financeiras, com exceção do goodwill, criado internamente na empresa pela falta de certeza de
sua realização.
Para Marion (1989, p. 299) os bens intangíveis são os que "não tem substância fisica e
que por serem abstratos, não podem ser tocados, palpados, mas podem ser comprovados".
Embora, os bens intangíveis não tenham substância fisica podem ser comprovados,
por agregar um valor ao patrimônio da entidade.
Sá (2000, p. 39) afirma que "o patrimônio imaterial das empresas é um resultado do
aumento de funções do próprio capital material e dos agentes que sobre o mesmo atuam para
dinamizá-lo e aumentar-lhe a capacidade de utilidade ou eficácia".
0 ativo intangível é gerado pelo funcionamento eficaz dos bens materiais e das
pessoas que os gerenciam, no sentido de aumentar a sua utilidade ou seus beneficias para a
entidade que os possui.
Nesse trabalho adotou-se que ativo intangível criado representa os bens incorpóreos
não adquiridos pela entidade, e sim formados por ela, que geram expectativa de beneficios
futuros a mesma, mas de mensuração subjetiva.
Segundo Hendriksen e Breda (1999, p. 388) "Os ativos intangíveis não deixam de ser
ativo porque não possuem substancia. Seu reconhecimento deve obedecer, portanto. às
mesmas regras válidas para todos os ativos".
Quando os ativos intangíveis atenderem as regras para o reconhecimento de ativo
devem constar nas demonstrações contábeis. Os ativos como goodwill criado ou fundo de
comércio são relevantes, mas de mensuração subjetiva, e geram incertezas quanto aos seus
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beneficios futuros.

Schmidt e Santos (2002, P. 15) reconhecem como principais ativos intangíveis os
seguintes:

•
•

gastos de implantação e pré-operacionais;
marcas e nomes de produtos;

•

•

pesquisa e desenvolvimento;
patentes e franquias;
direitos autorais e licenças;
goodwill;

•
•
•

desenvolvimento de software;
matrizes de gravação;
certos investimentos de longo prazo.

•
•

O não reconhecimento contábil dos ativos intangíveis criados internamente na empresa

acaba por subavaliar o patrimônio da Entidade e, quando há existência de transferência de
quotas ou ações, são considerados um dos fundamentos econômicos do ágio.
Mais adiante serão apresentados brevemente o conceito e a origem de ágio e deságio.
A seguir serão abordados os conceitos de fundo de comércio, goodwill e ativo
diferido.

2.3.2.1 Fundo de Comércio

No Brasil, esta expressão é mais conhecida pelos empresários do comércio, que
tradicionalmente a caracterizam como o ponto comercial e a clientela.
Embora esses elementos façam parte do fundo de comércio, existem outros, o que
torna sua definição e avaliação difusas, por não existir um consenso entre os autores que
estudam o assunto.
Para Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuárias e Financeiras — FIPECAR,
(1995, p. 265) "0 fundo de comércio representa uma gama de fatores intangíveis, como

nome e tradição da empresa no momento no mercado, imagem e qualidade de seus produtos,
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clientela já formada,[....]".
O fundo de comércio é o conjunto de ativos intangíveis criados pela entidade e não
evidenciados em suas demonstrações contábeis. Quando há transferência de quotas ou ações
de capital, é considerado um dos fundamentos econômicos do ágio.
O Dicionário Técnico Contábil Inglês-Português (1988, p. 663 apud MOSCHINI e
SCOTTI, 1992, p.35) define:
Goodwill ou fundo de comércio como bens intangíveis, tais como valor do bom
relacionamento com clientes, moral elevada dos empregados, bom conceito nos meios
empresariais, boa localização, etc., os quais excedem o ativo liquido tangível de uma
empresa.

Nessa definição, o fundo de comércio é tratado como sinônimo de goodwill, ou seja, é
composto por elementos intangíveis que geram um valor superior ao de seus ativos tangíveis
líquidos.
Para OrneIlas (2000, P. 137) o fundo de comércio significa o valor de toda a
sociedade, incluindo o goodwill ou aviamento.
Esse conceito abrange todo o patrimônio da entidade, os corpóreos e incorpóreos, e é
defendido principalmente pelos autores comercialistas, como Requião (1989, p. 205):
Deve ter-se em conta que embora o estabelecimento seja constituído de muitos
elementos materiais, corpóreos, estes acrescidos a outros elementos imateriais,
constituem um novo bem. Mas o fundo de comércio assim formado se apresenta
como um bem imaterial, pois os elementos imateriais que o compõem têm sua
conceituação própria, no perdendo suas características singulares quando
incorporados ao estabelecimento comercial.

0 fundo de comércio inclui os bens corpóreos, mas no sentido de que para se formar o
fundo de comércio é necessária a existência dos bens fisicos, mas estes não perdem suas
características ao se incorporarem ao estabelecimento comercial. Ou seja, o fundo de
comércio s6 existirá se a parte corpórea permanecer.
Para atender os objetivos desse trabalho adotou-se a definição do autor supra citado.
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2.3.2.2 Goodwill

0 termo goodwill ainda não possui uma fiel tradução para a Lingua Portuguesa, sendo
equivalente, nas normas brasileiras, ao ágio na aquisição de investimentos ou aviamento, na
linguagem jurídica.
Vieira, Dias e Neto (1994, p. 42) definem goodwill como "um ativo, sem substância
corpórea, que representa a diferença entre o valor econômico global da empresa e os valores
individuais de seus ativos".
Para Monobe (1986 apud MONTEIRO 2003, p.05) "Goodwill trata-se de um valor
ligado á continuidade da empresa, representando

o excesso do valor de seus ativos

combinados, sobre a soma de seus valores individuais".
Para Nakamura (1990, p. 178):
0 goodwill não pode ser confundido com as diferenças existentes entre a avaliação
contábil a custo histórico dos ativos e passivos da empresa e seus valores correntes
de mercado, de vez que tal defasagem se deve mais a um problema de atrelamento
da contabilidade a princípios e convenções que a impedem, por ora, de avaliar os
ativos e passivos a valores correntes.

0 goodwill é um ativo intangível gerado pela eficácia de gestão da empresa na
combinação de seus ativos corpóreos e incorpóreos, isto 6, na conquista de clientes, qualidade
dos produtos e serviços, investimento no preparo de seus funcionários, boas práticas de
comércio, entre outros aspectos.
Ornellas (2000, p. 151) classifica o goodwill em adquirido e não adquirido, sendo o
primeiro os valores que não podem ser identificados com os ativos adquiridos, caracterizados,
normalmente, na forma de ágio. 0 goodwill não adquirido é o formado internamente na
empresa, cujos gastos incorridos, geralmente, são tratados como despesa do período, além de
serem registrados contabilmente pelo valor do custo em obediência ao principio contábil
denominado Custo como Base de Valor, não contemplando o valor econômico de seus ativos.
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0 reconhecimento do goodwill adquirido ocorre no momento da negociação, sendo
registrado contabilmente no patrimônio da empresa que o adquire. 0 goodwill formado
internamente na empresa não é reconhecido por se confrontar com o Principio do Custo como
Base de Valor, o que impede que a contabilidade reconheça o valor econômico de seus ativos.
Sobre os princípios contábeis, mais adiante é apresentada uma abordagem conceitual.

2.3.2.3 Ativo Diferido

Os ativos diferidos são gastos que contribuirão para resultados futuros, que quando se
efetivarem, serão reconhecidos como despesa.
0 item V do artigo 179 da Lei das Sociedades por Ações define que, no Ativo
Diferido: "Serão classificadas as aplicações de recursos em despesas que contribuirão para a
formação do resultado de mais de um exercício social, inclusive os juros pagos ou creditados
aos acionistas durante o período que anteceder o inicio das operações sociais."
Para a FIPECAFI (1995, p. 321) "Os ativos diferidos caracterizam-se por serem ativos
intangíveis que serão amortizados por apropriação do resultado da empresa".
Tradicionalmente, a contabilidade classifica como ativo diferido gastos de implantação
e pré-operacionais, gastos com pesquisa e desenvolvimento, gastos de implantação de
sistemas e métodos.

2.4 Ágio e Desigio

O ágio ou deságio são originados no momento de transação de quotas ou ações de uma
empresa existente.
A FIPECAFI (1995, p. 261) define ágio ou deságio como "[...] a diferença entre o
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valor pago e o valor patrimonial das ações, e ocorre quando adotado o método da equivalência
patrimonial".
Denomina-se ágio quando a diferença do valor pago, for maior em relação ao do
patrimônio liquido da empresa investida, e deságio quando ocorrer o contrário.
A FIPECAFI (1995, p. 220) define que, quando um investimento em coligada ou
controlada for avaliado pelo método da equivalência patrimonial, os resultados e quaisquer
variações

patrimoniais deverão ser reconhecidos no momento em que ocorrem,

independentemente da sua distribuição.
A Instrução da Comissão de Valores Mobiliários — CVM n.° 01/78, em seu inciso XXI

(apud NAKAMURA, 1990, p. 112) define os seguintes fundamentos econômicos para o ágio
ou deságio: diferença entre o valor de mercado dos bens do ativo e o valor contábil destes na
coligada ou controlada, diferença da expectativa de rentabilidade nos exercícios futuros e
fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
O ágio e deságio devem ser amortizados de acordo com os fatores que os originaram,
levando-se em consideração o prazo estimado de sua vigência.

2.5 Princípios Contábeis

Os princípios contábeis são as premissas da ciência contábil com intuito de dar um
ordenamento conceitual no tocante ao registro contábil das mutações patrimoniais da
entidade.
Princípios Contábeis podem ser conceituados como sendo as premissas básicas
acerca dos fenômenos e eventos contemplados pela contabilidade, premissas que
são cristalizadas da análise e observação da realidade econômica, social e
institucional. (EQUIPE DE PROFESSORES DA FEAJUSP, 1993, p. 258).
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Os princípios contábeis são as diretrizes da contabilidade, que existem com o intuito
de garantir a transparência da realidade econômica e financeira das informações fornecidas
aos usuários.
Para Franco (apud CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2000, p. 24):
Os princípios, quando entendidos como preceitos básicos e fundamentais de uma
doutrina são imutáveis, quaisquer que sejam as circunstância de tempo e lugar em
que a doutrina é estudada e tais princípios são aplicados.

A contabilidade se concretiza em um cenário prático. Os princípios contábeis tendem a
tornar a contabilidade menos subjetiva, ignorando a diversificação das necessidades de seus
usuários, a principal razão de sua existência.
Hendriksen e Breda (1999, p. 82) preferem o termo padrões contábeis pelo fato de a
contabilidade não ser uma ciência tão objetiva como a matemática e a física, mas reconhecem
que, para mudar esses padrões, é necessário um estudo aprofundado das conseqüências que
poderão trazer ao usuário da contabilidade.
A Equipe de Professores da FEA/USP (1993, p. 258) defende que os princípios
contábeis podem ser substituidos ou modificados, no caso de observação de mudanças
profundas nas condições que deram origem A. primeira série de princípios.

2.5.1 Princípios Contábeis para o Conselho Federal de Contabilidade — CFC

0 Conselho Federal de Contabilidade (2000, p.24) não hierarquiza os princípios
contábeis por entender que se perde o cerne cientifico e assim, passam a ter condição de
simples normas profissionais.
A Resolução do Conselho Federal de Contabilidade n.° 750/93, em seu art. 3°.
estabelece que os princípios fundamentais de contabilidade são:
•
•

0 da Entidade;
0 da Continuidade;
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•
•
•
•
•

0 da Oportunidade;
0 do Registro pelo Valor Original;
0 da Atualização Monetária;
0 da Competência e
0 da Prudência.

A Resolução do Conselho Federal de Contabilidade n.° 750/93 define esses princípios
da seguinte forma:
Principio da Entidade:
0 Principio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade
e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um Patrimônio
particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de pertencer
a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer
natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por conseqüência, nesta
acepção, o patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou
proprietários, no caso de sociedade ou instituição.
Parágrafo único: O PATRIMÔNIO pertence A ENTIDADE, mas a reciproca não é
verdadeira. A soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos não resulta
em nova ENTIDADE, mas numa unidade de natureza econômico-contábil. (art. 4°)

Esse principio tem como principal objetivo proteger o patrimônio da entidade, de
modo que, não se confunda com patrimônio dos sócios ou proprietários. A divisão do
patrimônio em departamentos ou divisões não resulta em uma nova entidade, pois falta a
autonomia patrimonial desses departamentos ou divisões.
Principio da Continuidade:
A CONTINUIDADE ou não da ENTIDADE, bem como sua vida definida ou
provável, devem ser consideradas quando da sua classificação e avaliação das
mutações patrimoniais, quantitativas e qualitativas.
§1° A CONTINUIDADE influencia o valor econômico dos ativos e, em muitos
casos, o valor ou o vencimento dos passivos, especialmente quando a extinção da
ENTIDADE tem prazo determinado, previsto ou previsível.
§ 2° A observância do Principio da CONTINUIDADE é indispensável à correta
aplicação do Principio da COMPETÊNCIA, por efeito de se relacionar diretamente
quantificação dos componentes patrimoniais e A formação do resultado, e de
constituir dado importante para aferir a capacidade futura de geração de resultado.
(art. 5°)

A vida da entidade deve ser considerada para fins de escolha de critérios de avaliação
das variações patrimoniais, pois interfere diretamente no valor econômico dos ativos
classificação do passivo, no tocante ao período de vencimento em curto ou longo prazo.

e na
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A Continuidade da entidade está ligada diretamente ao Principio da Competência, pois
interfere na formação do resultado e nas expectativas de benefícios futuros.
A Entidade, quando não estabelece prazo determinado para a execução de suas
atividades, pode ter sua continuidade comprometida por diversos fatores, tais como:
mudanças no mercado, aumento da concorrência, má administração, entre outras.
Principio da Oportunidade:
0 Principio da OPORTUNIDADE refere-se, simultaneamente, à tempestividade e
integridade do registro do patrimônio e das suas mutações, determinando que este
seja feito de imediato e com a extensão correta, independentemente das causas que
o originaram.
Parágrafo único: Como resultado da observância do Princípio da
OPORTUNIDADE:
I — desde que tecnicamente estimável, o registro das variações patrimoniais deve ser
feito mesmo na hipótese de somente existir razoável certeza de sua ocorrência;
II — o registro compreende os elementos quantitativos e qualitativos, contemplando
os aspectos fisicos e monetários;
HI — o registro deve ensejar o reconhecimento universal das variações ocorridas no
patrimônio da ENTIDADE, em um período de tempo determinado, base necessária
para gerar informações fiteis ao processo decisório da gestão. (art. 6°)

Esse principio resguarda que o registro das variações patrimoniais, tanto qualitativas
quanto quantitativas, deve ocorrer no momento em que surgirem seus fatos geradores e ser de
forma integra, independentemente de se possuir apenas razoável certeza de sua ocorrência.
0 cumprimento desse principio é que permite que se obtenham as informações sobre o
patrimônio da Entidade, dando origem às demonstrações contábeis.
Principio do Registro pelo Valor Original:
Os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores originais das
transações com o mundo exterior, expressos a valor presente na moeda do Pais, que
serão mantidos na avaliação das variações patrimoniais posteriores, inclusive quando
configurarem agregações ou decomposições no interior da ENTIDADE.
Parágrafo único: Do Principio do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL resulta:
I — a avaliação dos componentes patrimoniais deve ser feita com base nos valores de
entradas, considerando-se como tais os resultantes do consenso com os agentes
externos ou da imposição destes;
II — uma vez integrado no patrimônio, o bem, direito ou obrigação não poderão ter
alterados seus valores intrínsecos, admitindo-se tão somente, sua decomposição em
elementos e/ou sua agregação, parcial ou integral, a outros elementos patrimoniais;
III — o valor original será mantido enquanto o componente permanecer como parte do
patrimônio, inclusive quando da saída deste;
IV — os Princípios da ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA e do REGISTRO PELO
VALOR ORIGINAL são compatíveis entre si e complementares dado que o primeiro
apenas atualiza e mantém atualizado o valor de entrada;

27

V — o uso da moeda do Pais na tradução do valor dos componentes patrimoniais
constitui imperativo de homogeneização quantitativa dos mesmos. (art. 7°)

Os componentes do patrimônio da Entidade devem ser reconhecidos pelo valor de
negociação com agentes externos, sem considerar se houve igualdade entre as partes. Seu
valor, depois de integrado no patrimônio, só poderá ser alterado no caso de atualização
monetária, por se entender que o valor permanece o mesmo, sendo considerado somente o
valor monetário no tempo.
0 valor dos componentes patrimoniais deve ser expresso em moeda nacional a fim de
que se permita a comparabilidade das variações quantitativas ocorridas nestes. Quando da
aquisição de um patrimônio em moeda estrangeira, este deve ser traduzido em moeda
nacional no momento do seu registro.
Principio da Atualização Monetária:
Os efeitos da alteração do poder aquisitivo da moeda nacional devem ser
reconhecidos dos registros contábeis através do ajustamento da expressão formal dos
valores dos componentes patrimoniais.
Parágrafo
São resultantes da adoção do Principio da ATUALIZAÇÃO
MONETÁR
IA:
I — a moeda, embora aceita universalmente como medida de valor, não representa
unidade constante em termos do poder aquisitivo;
II — para que a avaliação do patrimônio possa manter os valores das transações
originais (art. 7°) é necessário atualizar sua expressão formal em moeda nacional, a
fim de que permaneçam substantivamente corretos os valores dos componentes
patrimoniais e, por conseqüência, o do patrimônio liquido;
III — a atualização monetária não representa nova avaliação, mas, tão-somente, o
ajustamento dos valores originais para determinada data, mediante a aplicação de
indexadores, ou outros elementos aptos a traduzir a variação do poder aquisitivo da
moeda nacional em um dado período. (art. 8°)

Os componentes patrimoniais devem ser atualizados de acordo corn um indexador que
reflita a variação do poder aquisitivo no tempo. 0 fato de atualizar o valor monetário do
patrimônio não se justifica como uma reavaliação, por contemplar somente a variação
monetária no tempo.
Principio da Competência:
As receitas e despesas devem ser incluidas na apuração do resultado do período em
que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem.
independentemente de recebimento ou pagamento.
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§ I° o Principio da COMPETÊNCIA determina quando as alterações no ativo ou no
passivo resultam em aumento ou diminuição no patrimônio liquido, estabelecendo
diretrizes para classificação das mutações patrimoniais, resultantes da observância do
Principio da OPORTUNIDADE.
§ 2° 0 reconhecimento simultâneo das receitas e despesas, quando correlatas,
conseqüência natural do respeito ao período em que ocorrer sua geração.
§ 3° As receitas consideram-se realizadas:
I — nas transações com terceiros, quando estes efetuarem o pagamento ou assumirem
compromisso firme de efetivá-lo, quer pela investidura na propriedade de bens
anteriormente pertencentes à ENTIDADE, quer pela fruição de serviços por estas
prestados;
II — quando da extinção, parcial ou total, de um passivo, qualquer que seja o motivo,
sem o desaparecimento concomitante de um ativo de valor igual ou maior;
III — pela geração natural de novos ativos independentemente da intervenção de
terceiros;
IV — no recebimento efetivo de doações e subvenções.
§ 4° Consideram-se incorridas as despesas:
I — quando deixar de existir o correspondente valor ativo, por transferência de sua
propriedade para terceiros;
II — pela diminuição ou extinção do valor econômico de um ativo;
III pelo surgimento de um passivo, sem o correspondente ativo. (art. 9°)
—

Esse principio estabelece o momento em que devem ser registradas as variações do
Patrimônio Liquido da Entidade. As despesas estão relacionadas com

o sacrifício para

obtenção de ativos, e as receitas seriam os resultados desse sacrifício. As receitas e despesas
devem ser correlatas e reconhecidas no momento em que ocorrerem, independentemente de
seu pagamento ou recebimento.
Principio da Prudência:
0 Principio da PRUDÊNCIA determina a adoção do menor valor para os
componentes do ATIVO e do maior para os do PASSIVO, sempre que se apresentem
alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que
alterem o patrimônio liquido.
§1° 0 Principio da PRUDÊNCIA impõe a escolha da hipótese de que resulte o menor
patrimônio liquido, quando se apresentarem opções igualmente aceitáveis diante dos
demais Princípios Fundamentais de Contabilidade.
§ 2° Observado o disposto no art. 7°, o Principio da PRUDÊNCIA somente se aplica
As mutações posteriores, constituindo-se ordenadamente indispensável A correta
aplicação do Principio da COMPETÊNCIA.
§ 3° A aplicação do Principio da PRUDÊNCIA ganha ênfase quando, para de finição
dos valores relativos As variações patrimoniais, devem ser feitas estimativas que
envolvem incertezas de grau variável. (art. 10 0 )

Esse principio está ligado diretamente com a existência de incerteza do valor para
registro, devendo-se, sempre que possível, atribuir menor valor para o Ativo e maior para 0
Passivo.
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2.5.2 Princípios Contábeis para o Instituto Brasileiro de Contadores — IBRACON

O IBRACON (1992, p. 28) trata os princípios contábeis como Estrutura Conceitual

Básica da Contabilidade, classificando-os em: postulados ambientais, que entende como
sendo as condições sociais, econômicas e institucionais nas quais a contabilidade atua;
princípios propriamente ditos, que constituem o núcleo central da estrutura contábil, e as

restrições aos princípios fundamentais, que representam o direcionamento geral dos princípios
e certos condicionamentos de aplicação.
Postulados Ambientais da Contabilidade:
•
•

Postulado da Entidade;
Postulado da Continuidade.
Princípios Contábeis Propriamente Ditos:

•
•
•
•

Principio do Custo como Base de Valor;
Principio do Denominador Comum Monetário;
Principio da Realização da Receita;
Principio do Confronto das Despesas com as Receitas e com os Períodos Contábeis.
As Convenções (Restrições aos Princípios):

• Convenção da Objetividade;
• Convenção da Materialidade;
• Convenção do Conservadorismo;
• Convenção da Consistência.
IBRACON (1992, p. 29) define Postulado da Entidade da seguinte forma -A
contabilidade é mantida para as Entidades; os sócios ou quotistas destas não se confundem,
para efeito contábil, com aquelas...".
O IBRACON (1992, p. 30) reconhece quatro dimensões para o Postulado da Entidade.
São elas: jurídica, econômica, organizacional e social. A dimensão jurídica está relacionada
com a distinção entre os sócios e a Entidade, ao passo que a dimensão econômica está
relacionada corn as variações qualitativas e quantitativas do patrimônio da Entidade. Por outro
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lado, a dimensão organizacional está relacionada com a pessoa ou grupo de pessoas que
exercem as atividades da Entidade e a dimensão social está relacionada com a contribuição
social da Entidade.
O principio da Entidade é tratado como postulado para definir o campo em que a

contabilidade atua.
O IBRACON (1992, p. 33) assim define Postulado da Continuidade das Entidades:
"Para a Contabilidade, a Entidade é um organismo vivo que irá viver (operar) por um longo
período de tempo (indeterminado) até que surjam fortes evidencias em contrario...".
Esse postulado está relacionado com a vida da Entidade, que para a contabilidade, até
que surjam evidências de que a Entidade está com sua continuidade comprometida, trabalhará
sempre em função de que a esta terá vida continua.

O IBRACON (1992, p. 35) assim define Principio do Custo como Base de Valor:
"... 0 custo de aquisição de um ativo ou dos insumos necessários para fabricá-lo e colocá-lo
em condições gerar beneficios para a Entidade representa a base de valor para a
Contabilidade, expresso em termos de moeda de poder aquisitivo constante...".

O Principio do Custo como Base de Valor determina que a contabilidade deve
registrar os componentes do patrimônio da entidade pelo custo de aquisição, admitindo-se
somente a atualização monetária dos mesmos.
O IBRACON (1992, p. 39) assim define Principio do Denominador Comum
Monetário: "As demonstrações contábeis, sem prejuízo dos registros detalhados de natureza
qualitativa e fisica, serão expressos em termos de moeda nacional de poder aquisitivo da data
do último Balanço Patrimonial...".
A essência desse principio é a de permitir que os usuários das informações contábeis
possam comparar a evolução patrimonial da Entidade, eliminando-se o problema da in fl ação.
Nota-se que esse principio não fere o Principio do Custo como Base de Valor, por se tratar
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O IBRACON (1992, p. 50) assim define Convenção da Materialidade: "0 contador
deverá, sempre, avaliar a influencia e materialidade da informação evidenciada ou negada
para o usuário à luz da relação custo-beneficio, levando em conta aspectos internos do sistema
contábil ...".
Deve-se observar a influência e a materialidade das informações fornecidas ou
omitidas aos usuários, de modo a não induzir o usuário ao erro ou afetar a confiabilidade das
demonstrações contábeis.
O IBRACON (1992, p. 48) assim define Convenção do Conservadorismo: "Entre
conjuntos alternativos de avaliação para o patrimônio, igualmente válidos, segundo os
Princípios Fundamentais, a Contabilidade escolherá o que apresentar o menor valor atual para
o ativo e o maior para as obrigações ...".
Na existência de mais de uma avaliação para o patrimônio da Entidade, dentre os
princípios contábeis, deve-se adotar o menor valor para o ativo e o maior para o passivo.
O IBRACON (1992, p. 48) assim define Convenção da Consistência: "A contabilidade
de uma entidade deverá ser mantida de forma tal que os usuários das demonstrações contábeis
tenham possibilidade de delinear a tendência da mesma com menor grau de dificuldade
possível ...".
A contabilidade deve manter os procedimentos contábeis escolhidos para Entidade, de
modo que os usuários possam comparar o desempenho e delinear as tendências futuras da
Entidade.

2.5.3 Princípios Contábeis para o International Accounting Standards Committee

—

IASC

O IASC (1998, p. 34) classifica os princípios contábeis em Pressupostos Básicos e
Características Qualitativas das Demonstrações Contábeis.
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Pressupostos Básicos:
•
•

Competência;
Continuidade.

Características Qualitativas das Demonstrações Contábeis:
•

Compreensibilidade;

• Relevância;
•

Confiabilidade e Comparabilidade.

O IASC (1998, p. 34) define Pressuposto Básico Regime de Competência da seguinte
forma:
A fim de atingir seus objetivos, as demonstrações contábeis são preparadas conforme
regime contábil de competência. Sendo assim, os efeitos das transações e outros
eventos são reconhecidos quando ocorrem (e não quando o numerário ou seu
equivalente é recebido ou pago) e são lançados nos registros contábeis e reportados
nas demonstrações contábeis dos períodos a que se referem. As demonstrações
contábeis preparadas pelo regime de competência informam aos usuários não somente
sobre transações passadas envolvendo o pagamento e recebimento de caixa, mas
também sobre obrigações de pagamento no futuro e sobre recursos que serão
recebidos no futuro. Dessa forma, apresentam informações sobre transações passadas
e outros eventos que são mais úteis aos usuários na tomada de decisões econômicas.

As demonstrações Contábeis preparadas pelo regime de competência confrontam as
despesas com as receitas do período, independentemente de seu pagamento, mas contemplam
os direitos ou deveres delas originados.
O IASC (1998, p. 34) assim define Pressuposto Básico da Continuidade:
As demonstrações contábeis são normalmente preparadas no pressuposto de que
empresa está em marcha e continuará em operação no futuro previsível. Dessa forma,
presume-se que a empresa não tem a intenção nem a necessidade de entrar em
liquidação, nem reduzir materialmente a escala de suas operações: se tal intenção ou
necessidade existir, as demonstrações contábeis terão que ser preparadas numa base
diferente e, nesse caso, tal base é divulgada.

As demonstrações contábeis são preparadas supondo que a Entidade terá vida
continua, quando se evidenciar que isso pode não ocorrer, deve-se adotar outros critérios para
as demonstrações contábeis que divulguem tal fato.
Para o IASC (1998, p. 35) "As características qualitativas são os atributos que tornam
as demonstrações contábeis úteis para os usuários". São elas:
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Compreensibilidade: Uma qualidade essencial das informações apresentadas nas
demonstrações contábeis é que elas sejam prontamente entendidas pelos usuários.
Para esse fim, presume-se que os usuários tenham um conhecimento razoável dos
negócios, atividades econômicas e contabilidade e a disposição de estudar as
informações com razoável diligência. Todavia, as informações sobre assuntos
complexos que devam ser incluídas nas demonstrações contábeis, por causa da sua
relevância para as necessidades da tomada de decisão pelos usuários, não devem ser
excluídas meramente sob o pretexto de que seriam dificeis para que certos usuários
entendessem.
Relevância: Para serem úteis, as informações devem ser relevantes As necessidades
dos usuários em suas tomadas de decisões. As informações são relevantes quando
influenciam as decisões econômicas dos usuários, ajudando-os a avaliar o impacto de
eventos passados, presentes ou futuros, confirmando ou corrigindo as suas avaliações
anteriores.

Comparabilidade: Os usuários devem poder comparar as demonstrações contábeis de
uma empresa ao longo do tempo a fim de identificar tendências na sua posição
financeira e no seu desempenho. Os usuários devem também ser capazes de comparar
as demonstrações contábeis de diferentes empresas a fim de avaliar, em termos
relativos, a sua posição financeira, os resultados e as mudanças na posição financeira.
Conseqüentemente, a avaliação e apresentação dos efeitos financeiros de transações e
outros eventos semelhantes devem ser feitas de modo consistente em todas as
empresas e nos diversos períodos e de uma maneira consistente para diferentes
empresas.

Confiabilidade: Para ser útil, a informação deve ser confiável. A informação tem a
qualidade de confiabilidade quando está livre de erros relevantes, e podem os usuários
depositar confiança como representando fielmente aquilo que ela diz representar ou
poderia razoavelmente esperar-se que represente.

Uma informação 8 confidvel quando representa a verdadeira posição do patrimônio da
Entidade.
0 IASC (1998, P. 37) estabelece que, para as demonstrações contábeis serem
confiáveis, estas devem ser neutras, prudentes e integras, isto 6, devem ser apresentadas de
forma que não influenciem a tomada de decisão do usuário a um resultado predeterminado.
No caso de estimativas, deve-se ter cautela e ser evidenciados todos os fatos ocorridos na
Entidade, levando se em consideração a relevância e o custo.
-

As demonstrações contábeis devem ser apresentadas de forma clara, para que os
usuários tenham condições de compreender e tomar decisões baseadas nestas. Presume-se que
esses usuários possuem conhecimento razoável das informações apresentadas, portanto, não
devem ser excluídos eventos relevantes pela complexidade de entendimento dos usuários.

As informações so consideradas relevantes quando podem afetar a tomada de decisão
dos usuários e são capazes de fornecer condições de estudar os impactos de eventos passados,
presentes ou futuros.
As demonstrações contábeis

devem permitir que os usuários comparem seu

desempenho e suas tendências futuras nos diversos períodos, e ainda com as demonstrações
de outras entidades. Portanto deve existir normas universais para os diversos tipos de
Entidade, não se justificando que o surgimento de uma nova política não deva ser utilizada,
pois isto tornaria essas informações menos confiáveis.

3.

ANÁLISE DOS PRINCÍPIOS CONTÁBEIS

E

DA DOUTRINA

JURÍDICA EM RELAÇÃO AO ATIVO INTANGÍVEL CRIADO

3.1 Valor Contábil versus Valor de Mercado

Para Goulart (1999, p. 58), além dos objetivos que levam a calcular o valor da
empresa, existem diversos métodos de avaliação, tornando menos importante o resultado
final, e privilegiando a escolha do método adequado para determinada circunstância, o que
acaba trazendo dificuldades e subjetividade ao processo de avaliação.
Para Neiva (1997 apud GOULART 1999, p. 59) "[...] o valor é determinado pelo grau
de utilidade de um bem, dentro da escala de preferencia do consumidor."
Segundo Falcini (1992 apud GOULART, 1999, p. 59):
[...] valor economicamente relevante de um investimento, do ponto de vista do
investidor ou financiador de um empreendimento, é uma funçao do retorno
esperado desses investimentos e de seus correspondentes lucros.

O próprio conceito de valor é relativo e amplo, tornando complexo o processo de

avaliação da empresa.
Para Neiva (1999, p. 12) pode-se destacar duas concepções de valor da empresa: o
valor patrimonial, que é determinado pelo somatório dos bens que constituem o patrimônio da
empresa, e o valor de mercado, que decorre do potencial de resultados futuros da empresa, na
visão dos interessados.

Conforme IOB — Informações Objetivas (1992, p. 145) "0 Principio do Custo como
base de valor dos ativos está voltado a mensuração do lucro, e não à medida do seu valor de
venda."
0 valor dos ativos registrados contabilmente reflete o custo do investimento com a
finalidade de apurar o lucro, razão subordinada principalmente ao principio do custo
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histórico como base de valor.
Pires e Rodrigues (2003, p. 03) comentam que é inegável que o custo histórico, por
sua confiabilidade e objetividade, foi um dos pilares mais sólidos da contabilidade, mas no
contexto atual, defende-se a combinação de critérios. Por essa razão, começa-se a substituir o
custo histórico pelo fair value, que os autores definem como:
Se entende que "justo valor(fair value) é o montante pelo qual se troca um ativo ou
se liquida um passivo, numa operação realizada em condições de mercado entre
partes informadas e conhecedoras que atuam de forma voluntária, então poder-se-á
dizer, a priori, que este critério é mais potente do que o custo histórico, porque os
valores atualizados oferecem um maior conteúdo informativo, isto d, são mais
relevantes.

0 valor justo (fair value) é o valor de troca do patrimônio da Entidade ou componente
dele acordado entre as partes de forma voluntária.
A apresentação das demonstrações contábeis elaboradas de acordo com os princípios e
normas vigentes acabam por comprometer a qualidade das informações prestadas aos
usuários, no que diz respeito ao valor justo do patrimônio da empresa.
Iudicibus (1997 apud NAKAGAWA, LISBOA e IKEDA 2003, p. 18) defende que a
observância da essência sobre a forma deveria ser tratada como Princípios e Convenções
Contábeis pela sua importância na qualidade da informação contábil.
[...] o patrimônio liquido tem pouca representatividade da realidade econômica da
empresa, pois resulta de uma série de avaliações e operações efetuadas no passado,
sem se dirigir ao futuro, que na verdade é o que mais importa a seus
acionistas.(NAKAMURA, 1990, p. 180).

0 valor do patrimônio das Entidades registrado contabilmente é obtido através do
custo dos elementos que o compõem, não considerando o valor econômico desses elementos
que acabam por afastar o valor contábil do avaliado pelo mercado.
A função da contabilidade, que é a de fornecer informações aos usuários,
principalmente para tomada de decisão, acaba sendo incompleta, pois deixa de evidenciar
dados relevantes que podem justificar a diferença de valor registrado contabilmente do valor
de mercado.
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Se a relevância da informação é essencial para o usuário, por que oferecer-lhe apenas
a objetividade de mensuração? A segurança, na realidade, visa mais resguardar a
entidade que ao usuário, portanto, faz-se necessária uma mudança na ênfase dada,
privilegiando mais a relevância das informações que a objetividade, com utilização,
sempre que possível, de técnicas estatísticas. (MONOBE, 1986, p. 90).

A contabilidade para atender as necessidades de seus usuários não deve ser apenas
objetiva, e sim considerar a relevância das informações oferecidas a eles.
0 reconhecimento contábil do ativo intangível criado possui caráter subjetivo, embora
seja relevante para tomada de decisões dos usuários da informação contábil.

3.2 A Doutrina Jurídica Relacionada com o Ativo Intangível Criado

A doutrina jurídica considera como ativo intangível criado o fundo de comércio que
define como um direito â. clientela. Assim definido por Requido (1989, p. 205):
[...] o fundo de comércio 6, como todas as propriedades incorpóreas, um direito A
clientela, que é assegurado por certos elementos de exploração. A clientela não é,
como se diz, um elemento do fundo, é o próprio fundo. Essa clientela pode ser
conquistada ou retida por elementos diversos: a situação do local, o nome comercial
ou a insignia, a qualidade do material ou das mercadorias. Eis por que
seguidamente 6 um ou outro desses elementos que é o elemento do fundo.

Para garantir o direito à clientela é necessário que outros elementos sejam realizados
como: o bom atendimento, marca conceituada, bons produtos, entre outros, que acabam por
ser considerados elementos do fundo de comércio.
[...] a explicação do professor belga Van Ryn, que também considera o fundo de
comercio como uma propriedade incorpórea, comparável A propriedade industrial,
isto 6, um direito de clientela, ou como acentua, "plus recisement, c'est lê droit A la
clientele, d'um établissement commercial". Essa clientela é evidentemente ligada A
organização mesma do estabelecimento, que supõe a coordenação de um conjunto
de elementos corpóreos e incorpóreos. Ela d, de qualquer sorte o resultado dessa
organização. (REQUIÃO, 1989, 206)

Para o autor supracitado, o fundo de comércio é obtido através da organização do
estabelecimento, que resulta na conquista da clientela, caracterizando-o como uma
propriedade incorpórea deste.
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Requido (1989, p.243) menciona que a doutrina francesa separa a clientela em duas
espécies: clientelle e achalandage, sendo a primeira entendida como os clientes fiéis do
estabelecimento, por se servirem deste por hábito; a segunda seria formada pelos clientes que
se utilizam do estabelecimento por conveniência ou falta de opção.
Requião (1989, p. 215) cita o exemplo do ponto comercial, originado da localização
do imóvel que acrescenta valor ao estabelecimento, sendo um bem incorpóreo deste e de
possível destaque de propriedade.
O ponto comercial é o lugar do estabelecimento que acaba por gerar um valor que se
agrega ao mesmo, sendo considerado um bem intangível criado pelo locatário ou pelo
proprietário do imóvel.
O valor do patrimônio da empresa em decorrência do uso combinado dos seus bens
resulta em um valor superior ao da soma dos bens isolados. Que Requião (1989, p. 242)
assim o define:
Sendo um fato evidente que a empresa constitui uma atividade organizada contendo
vários elementos, ou o estabelecimento comercial vários bens, o valor decorrente
desse complexo é maior do que a soma dos elementos isolados. Essa mais valia
constitui, precisamente, o que o direito denomina de aviamento.

Ornellas (2000, p. 137) entende que o aviamento é sinônimo de goodwill estes
pertencentes ao fundo de comércio.
O aviamento seria o valor dos elementos do patrimônio em conjunto que apresenta um
valor maior que se fossem avaliados individualmente. Essa mais valia decorre da forma em
que a empresa se organiza.
Sociedade Comercial Dissolução Parcial. I — A ação de dissolução parcial deve ser
promovida pelo sócio retirante contra a sociedade e os sócios remanescentes, ern
litisconsórcio necessário. II — Decidindo as instâncias ordinárias inexistir previsão
contratual para a retirada motivada, aplica-se a regra do art. 668 do CPC/39, em
vigor por força do disposto no art. 1.218, VII do CPC/73, a fim de ser efetuada a
apuração dos haveres na forma determinada na sentença, através de Balanço
Especial, e pagamento em uma única parcela. III — Inclui-se o Fundo de Comércio e
o Fundo de Reserva instituído pela vontade dos sócios, entre os haveres a serem
considerados no Balanço Especial. (ACÓRDÃO STJ, n.° 15 de 50 apiiii
ORNELLAS, 2000, p. 91)
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Segundo OrneIlas (2000, P. 91) "Estamos referindo-nos A. determinação de apuração
mediante balanço especial, ou balanço de determinação, bem como à ordem de inclusão do

fundo de comércio efundo de reserva".
Quando da retirada de um sócio, toma-se necessário o levantamento do balanço de

determinação com a inclusão do fundo de comércio, pois o mesmo possui direito sobre este.

3.3 Os Princípios Contábeis que Restringem ou Possibilitam o Registro Contábil do
Ativo Intangível Criado

A contabilidade foi sendo estruturada a partir da necessidade do usuário de conhecer e
controlar seu patrimônio. Os princípios contábeis, por sua vez, foram concebidos para dar
ordenamento conceitual ao processo de registro e tratamento dos dados e informações

contábeis sobre tais mutações.
Conforme IOB — Informações Objetivas (1993, p. 204) " [.. .] o Principio do Custo
como Base de Valor surgiu e se firmou por atender muito mais ao critério de mensuração de
lucro do que ao de mensuração do patrimônio."
Para o usuário interno, gestor de seu patrimônio, talvez fosse suficiente a informação
do lucro. Normalmente, as empresas são negociadas por valor superior ao registrado

contabilmente, fazendo com que a apresentação das demonstrações contábeis com valores
originais mereçam ser objeto de profunda reflexão.

0 valor do custo de aquisição não reflete o valor econômico do patrimônio da
Entidade, mas existem outros critérios de avaliação, ainda não normatizados, que podem
evidenciar o valor dos elementos patrimoniais ao avaliado pelo mercado.
O parágrafo 51 do IAS 38, pronunciamento do IASB —
Standart Board

International Accouting

(1988 apud SCHMIDT e SANTOS, 2002, p. 29), orienta que as marcas, os

nomes comerciais, a relação de clientes e similares, quando gerados internamente na empresa,
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não devem ser registrados como ativos intangíveis, pela dificuldade de relacionar a parte da
despesa que contribuiu para a geração destes.
0 fato de ser dificil a identificação da parcela da despesa que contribui para a
formação do ativo intangível, como marcas entre outros, não o descaracteriza de ser ativo.
0 reconhecimento dessas despesas no resultado em sua totalidade infringem

o

principio da competência, por não considerarem os beneficios destas para os exercício
futuros. 0 principio da oportunidade também deixa de ser atendido, por deixar de se
reconhecer variações qualitativas do patrimônio no momento em que ocorrem, mesmo que
seus beneficios sejam incertos.
No tocante as marcas, Hendriksen e Breda (1999, p. 399) defendem o registro dos
gastos com propaganda como ativo, pois esta em especial, apresenta característica de ativo,
por possuir um mercado, existência de usos alternativos, separabilidade e razoável segurança
de retorno. 0 registro contábil dos gastos com propaganda como ativo agregam valor ao
patrimônio da Entidade fortalecendo a marca e, assim, minimizando o valor do goodwill.
Nesse caso, estaria sendo atendido o principio da competência, pois a marca é
amortizada no período em que estão sendo usufruidos seus beneficios, e o principio da
oportunidade, reconhecendo-se os prováveis beneficios futuros desses gastos.
Com registro do valor dos ativos intangíveis criados, o goodwill acaba por possuir um
valor irrelevante ou até mesmo nulo.
Os riscos de se reconhecer os ativos intangíveis e não se evidenciarem seus benefícios
no futuro também são existentes nos ativos tangíveis, embora sejam menos prováveis.
Quando, por exemplo, do roubo de um veiculo ou incêndio de uma unidade pertencentes
Entidade, trata-se o caso como perda, assim, os intangíveis deveriam ter o mesmo tratamento.
Segundo JOB — Informações Objetivas (1993, p. 203) o principio da Prudência naseeu
com intuito de o gestor do patrimônio não reconhecer um potencial lucro, que não viesse a
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se tornar realidade, sendo claro que estava disposto a reconhecer um prejuízo, mesmo que
não se concretizassem.
Quando a contabilidade passou a atender diversos tipos de usuários, a prudência
tornou-se necessária, mas o fato de não se evidenciar o valor de ativo intangível existente
acaba por deixar a desejar no tocante as informações que seriam úteis aos usuários, pois as
informações disponíveis acabam não respondendo ao todo sobre a situação patrimonial da
Entidade.
Iudicibus (1997, p. 207 apud SCHMIDT e SANTOS, 2002, p. 52) diz que:
A análise das tendências futuras de duas entidades do mesmo setor, com resultados
equivalentes, pode representar um bom ou mau investimento, em decorrência de:
•
despesas com pesquisa e desenvolvimento;
•
treinamento de executivos;
•
beneficios a funcionários, inclusive alimentação;
•
política de substituição de executivos;
•
outros intangíveis.

Quando uma Entidade reconhece todos esses gastos no resultado, acaba por
comprometer sua rentabilidade no presente. Ao ser comparada com outra que não possui tais
investimentos, o juizo de valor pode ser prejudicado: enquanto uma está gerando ativos
intangíveis, registrando contabilmente como despesa, a outra apresenta resultados
aparentemente satisfatórios, por não manter tais investimentos.

3.4 Conseqüências do Registro Contábil do Ativo Intangível Criado

0 registro do ativo intangível criado normalmente ocorre por necessidade da empresa

de comprovar os valores patrimoniais, a fim de obter empréstimos, financiamentos, entre
outros beneficios.
Todavia, por mais consagrada

e aceita que seja a metodologia de cálculo

utilizada na determinação do valor do ativo intangível criado internamente, esse procedimento
conflita com o principio contábil denominado Custo como Base de Valor.
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Embora o balanço da entidade passe a retratar um valor mais justo do seu patrimônio,
tal registro, ao ser detectado em exame de auditoria independente, sera objeto de ressalva no
parecer emitido.
A NBC T 11 — Normas de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis, item
11.1.1.1 define que:
A auditoria das demonstrações contábeis constitui de procedimentos técnicos que tem
por objetivo a emissão de parecer sobre a sua adequação, consoante os Princípios
Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade e, no que
for pertinente, a legislação especifica.

Quando as demonstrações contábeis infringirem as Normas Brasileiras de
Contabilidade, ou os Princípios Fundamentais de Contabilidade, o auditor deverá emitir um
parecer com ressalva.
A NBC T 11 — Normas de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis, item
11.3.1.1 define que:
"0 parecer dos auditores independentes é o documento mediante o qual o auditor
expressa sua opinião de forma clara e objetiva, sobre as demonstrações contábeis nele
indicadas"
0 parecer de auditoria independente é o documento que expressa a opinião do auditor
sobre as demonstrações contábeis por ele auditadas.
A NBC T 11 — Normas de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis, item
11.3.1.9, classifica os seguintes pareceres, segundo a natureza da opinião do auditor: "parecer
sem ressalva, parecer com ressalva, parecer adverso e parecer com abstenção de opinião."
Segundo Franco e Marra (2000, p. 527) o parecer com ressalva pode ocorrer devido ao
não cumprimento dos Princípios Fundamentais de Contabilidade, falta de comprovantes
válidos, incertezas ou mudanças, de urn ano para outro, dos métodos de aplicação dos
princípios. A natureza da ressalva deve ser referenciada descrevendo as circunstancias e os
efeitos sobre a posição patrimonial da entidade.
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0 parecer com ressalva ocorre quando é constatado, na opinião do auditor, algum
registro inadequado ou o não cumprimento de algum dos Princípios Fundamentais de
Contabilidade.
Nos casos de companhias abertas A. ressalva, no parecer de auditoria, enseja

manifestação da Comissão de Valores Mobiliários — CVM, quando acionadas por
investidores, que poderão ser desde a determinação da republicação das demonstrações
financeiras com suspensão de negócios com ações da companhia, ou até mesmo a retirada
definitiva das ações da bolsa de valores mobiliários.
Em relação às conseqüências do profissional responsável pela elaboração das

demonstrações contábeis, os Conselhos Regionais de Contabilidade nada podem fazer, pois o
parecer de auditoria independente poderá ser caracterizado como sem ressalva, com ressalva,
adverso e com abstenção de opinião.
No caso de companhias fechadas e demais tipos de sociedades a ressalva de parecer
tem efeito apenas educativo e restritivo por parte dos investidores de grande porte, não
havendo noticia de outro tipo de sanção ou restrição ao acatamento dessas demonstrações

contábeis.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os objetivos propostos nesse trabalho foram explorados e desenvolvidos de forma a
examinar os fundamentos contábeis e a doutrina jurídica correlata aos ativos intangíveis
criados internamente nas empresas, sem a pretensão de esgotar o campo de pesquisa.
A reação dos usuários que se deparam com balanços de empresas cujo valor
patrimonial se revela inferior ao cotado pelas ações no mercado, no caso de companhias
abertas, ponta no sentido de ausência de informação nas demonstrações contábeis. Uma das
possíveis ausências pode ser em função do não reconhecimento de ativos intangíveis criados.
Os ativos intangíveis são bens incorpóreos sobre os quais, em particular, repousam
expectativas de beneficios futuros, mas atendendo as normas e princípios contdbeis, esses
bens somente são registrados contabilmente quando adquiridos.
A função da contabilidade, no aspecto de provedora de informações gerenciais, carece
de reflexão no sentido de encontrar alternativas que possibilitem apresentar aos usuários

informações que contemplem o valor dos ativos intangíveis criados.
A doutrina jurídica tem reconhecido esses ativos como propriedade do
estabelecimento. Quando da retirada de sócio, determina que se avalie o valor do Fundo de
Comércio, por ser de direito do mesmo.
Ha contradição entre a doutrina jurídica e as normas contábeis, considerando que a
justiça exige a mensuração do ativo intangível criado, quando do levantamento do Balanço de

Determinação dos haveres do sócio retirante ou excluído.
O Principio do Custo como Base de Valor é compreendido como a principal restrição
ao registro do ativo intangível criado, em virtude de somente compreender para fins de
registro aquisições em seu valor de transferência entre as partes, por ser entendido como urn
valor objetivo e confidvel.
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0 Principio da Prudência não chega a ser uma restrição, apenas uma exigência de que
se dê um tratamento metodológico minucioso quando da mensuração do ativo intangível
criado, para que não se superavalie o patrimônio da empresa.
0 Principio da Competência acaba não sendo atendido com a ausência do
reconhecimento contábil do ativo intangível criado, pois reconhece-se no resultado despesas
que contribuirão para resultados futuros.
O Principio da Oportunidade também não é atendido, pois deixa-se de reconhecer as
variações qualitativas e quantitativas no momento em que ocorrem.
As demonstrações contábeis contemplando valores representativos dos ativos
intangíveis criados internamente na empresa, reconhecendo-os como parte do patrimônio,
estão sujeitas a parecer de auditoria com ressalva, por não atender integralmente aos
princípios fundamentais da contabilidade.
Para as companhias abertas, uma das conseqüências de uma ressalva no parecer de
auditoria independente seriam as penalidades impostas pela CVM - Comissão de Valores

Em face das restrições, sugere-se que o valor dos ativos intangíveis criados seja
contemplado nas notas explicativas às demonstrações contábeis, considerando que tal
informação seja relevante para tomada de decisão dos usuários.
Acredita-se que os princípios e normas contábeis em algum momento venham a ser
revisados de forma a contemplar a evolução das relações sociais e dos novos conceitos de
bens e direitos, tais como capital intelectual, goodwill e fundo de comércio, dentre outros.
Recomenda-se que novas pesquisas sobre o presente tema sejam desenvolvidas, ern
especial no sentido de identificar formas de evidenciação contábil dos ativos intangíveis
criados.
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