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Não precisamos retroceder muito no 

tempo para apurarmos uma situação que hoje nos 

parece totalmente impraticável. Há algumas 

poucas décadas, os profissionais não se preocupa-

vam muito em se manter atualizados, em buscar 

algum tipo de atualização ou aprimoramento. Isso 

praticamente em todas as áreas do conhecimento. 

O aprendizado adquirido na vida escolar e acadê-

mica bastava para o pleno exercício da profissão 

escolhida. Um grupo pequeno, mais ativo, 

costumava participar de suas entidades de classe, 

nas palestras e em eventos, mais de cunho social, 

como forma de não perder o vínculo de relacio-

namento com os colegas. Não era preocupação 

associar essas participações com suas carreiras. 

Hoje, é percebida uma grande mudança. Não 

queremos definir o conhecimento daqueles tem-

pos como estanque, mas sua evolução e cresci-

mento tinham outro ritmo, imposto pelas difi-

culdades e limitações próprias da época, bem 

diferente daquele encontrado nos dias de hoje. E 

a Contabilidade também se insere nesse 

contexto, sem dúvida alguma.

A evolução do conhecimento, o cresci-

mento e a abertura dos mercados ocasionados 

pela globalização da economia mundial, prin-

cipalmente aqueles derivados da influência 

econômico-financeira de empresas multinacio-

nais, proporcionaram um avanço tecnológico e de 

informação sem o condicionamento do tempo e 

da distância. Eliminadas essas barreiras, forço-

samente a adequação das informações contábeis, 

elaboradas em conformidade com padrões e 

regramentos nacionais, aos padrões internacio-

nais tornou-se uma necessidade evidente, para 

que as condições estivessem mais paritárias no 

atendimento das perspectivas dos clientes 

nacionais e internacionais, interpretada de 

maneira correta, com bases de medição ou 

comparação padronizadas.

 A Contabilidade caminhou para um 

crescimento bastante competitivo e global, 

expondo a necessidade de profissionais atuantes e 

detentores de conhecimento em suas especialida-

des para o exercício da profissão contábil. É de 

fundamental importância que o profissional da 

Contabilidade esteja preparado para atuar em seu 

país, mas que também esteja alinhado ao contexto 

mundial. Atualmente, o contador é um profissional 

com um perfil bem mais voltado ao gerenciamento 

e à gestão. É o resultado de um desenvolvimento 

que modificou a condição de guarda-livros para um 

estágio voltado ao de fornecimento de informações 

contábeis e gerenciais.

Adquirimos, com muito trabalho, um grau 

de valorização e de respeito perante a sociedade. A 

etapa de hoje consiste em sustentar a valorização e 

o reconhecimento conquistados, os quais 

envolvem ações de qualificação constante. E aí 

entra a educação continuada.

 A educação continuada é um processo de 

qualificação profissional, voltado a atender às 

demandas do mercado e também à própria neces-

sidade percebida para o bom desempenho das 

atividades exercidas no dia a dia, afetas às mudan-

ças nos procedimentos técnicos de trabalho e na 

própria legislação. A educação continuada consti-

tui-se indispensável a todo profissional. O próprio 

mercado trata de excluir aqueles que não buscam 

aprendizado contínuo e atualização constante, 

frente às inovações atuais. Com a acelerada produ-

ção do conhecimento, a educação continuada surge 

como forma de sobrevivência e desenvolvimento 

profissional. O aprendizado contínuo é um proces-

so para a competência profissional.

Estudar é preciso... 
Qualificar-se também é preciso



 Mas o que é a educação continuada? 

Educação continuada é a expressão usada para 

todas as formas de busca de capacitação e aprimo-

ramento profissional, seja mediante cursos de 

curta ou longa duração, oportunidade em que os 

profissionais fazem reciclagem de seus conheci-

mentos, seja por meio de leitura de livros e revis-

tas técnicas. E, de maior importância, figuram os 

cursos de pós-graduação, como especialização, 

mestrado ou doutorado.

 O profissional da Contabilidade não deve 

deixar de considerar os benefícios que serão 

proporcionados por meio da educação continua-

da. O ambiente de interação permite a convivên-

cia com os colegas e a troca de experiências, que 

conduzem invariavelmente ao crescimento pro-

fissional. A atualização dos conhecimentos e a 

troca de informações tornam-se um grande bene-

fício, acarretando renovação pessoal e profissio-

nal. Diante disso, cabe a todos nós termos em 

mente que precisamos reservar um espaço de 

tempo em nossas vidas para nos atualizarmos de 

alguma maneira. Toda a forma de participação é 

válida. Na medida em que buscamos o aprimora-

mento dos conhecimentos e o colocamos em 

prática, tornamo-nos referência junto aos nossos 

pares e perante a sociedade, e o resultado disso é o 

reconhecimento. Mas, para isso, precisamos criar 

a cultura em relação à importância da leitura e da 

capacitação profissional.

A busca pela informação é um trabalho 

que deve partir do profissional, que deve se dar 

conta de que isso é essencial ao seu crescimento 

profissional. O profissional da Contabilidade 

tende a se deixar absorver pelas rotinas de seu 

trabalho e não percebe essa necessidade. A atua-

ção do Conselho Regional de Contabilidade do Rio 

Grande do Sul tem se pautado no trabalho incessan-

te de proporcionar aos profissionais registrados 

meios para sua atualização profissional.

Nesse sentido, tem promovido cursos, 

palestras, mesas-redondas, seminários de assun-

tos contábeis em todas as regiões do Estado, 

assim como eventos do porte como o da Conven-

ção de Contabilidade. Além disso, faz uso da 

tecnologia e inova com as transmissões ao vivo, 

via web, semanalmente, de palestras com assun-

tos pontuais do cotidiano dos profissionais contá-

beis. Pela página do CRCRS, é possível acessar a 

TV CRCRS, onde ficam postados diversos cursos e 

palestras, e a Rádio CRCRS, com uma grade 

variada de programação, agora com aplicativo 

grátis, o qual permite o seu acesso em plataformas 

como smartphones e tablets. Ainda, na página do 

CRCRS pode-se acessar as notícias de interesse da 

classe. Também investimos na produção de livros 

e revistas. Na página do Conselho está à disposi-

ção a coleção completa da Revista Técnica do 

CRCRS, um canal importante para a aquisição de 

novos conhecimentos. Os profissionais registra-

dos recebem pelo correio a edição impressa da 

Revista do CRCRS, periódico com artigos do 

momento, entrevistas e notícias relacionadas à 

profissão. Não podemos deixar de mencionar o 

investimento feito na manutenção do acervo 

sempre atualizado da Biblioteca do Conselho, 

situado no Centro de Cultura Contador Dr. Olivio 

Koliver, por meio da constante aquisição de livros 

e revistas. Também no Centro de Cultura, ficam 

armazenados os cursos e palestras que são gra-

vados na sede, para assistência mediante agen-

damento.

São diversas as opções que colocamos à 

disposição. Faça uso delas. Leia mais, estude 

mais, aprimore-se mais. Com a educação conti-

nuada, seja no formato que for, serão propiciadas 

mais oportunidades e facilitadas a superação de 

desafios e o atingimento de resultados esperados. 

Nosso trabalho também tem este foco: a capacita-

ção do profissional da Contabilidade.

Muito obrigado!

Contador Antônio Palácios
Presidente do Conselho Regional de 
Contabilidade do Rio Grande do Sul
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RESUMO
Trata da utilização do Método UEP como instrumento auxiliar 

para os procedimentos da contabilidade de custos no sentido de atender 

ao CPC 16 – Estoques, especificamente quanto à mensuração das 

capacidades de produção instalada, utilizada e ociosa. Em termos de 

objetivo, a pesquisa pretendeu responder à questão relativa à 

possibilidade do uso desse método de custeio para atribuir valor à 

ociosidade fabril, que deve ser debitada diretamente ao resultado e não 

integrar o custo de produção do período, conforme a norma legal citada. A 

contribuição esperada era no sentido de concluir pela adequação desse 

método aos ditames do CPC 16 – Estoques, notadamente no aspecto de 

mensuração do valor da ociosidade fabril. No que tange aos aspectos 

metodológicos, utilizou-se metodologia do tipo descritiva, no formato de 

estudo de caso, com abordagem qualitativa. Quanto ao resultado do 

estudo, restou evidente que as etapas seguidas, bem como os cálculos 

respectivos descritos permitiram apurar valores relacionados com a 

ociosidade fabril, com o custo indireto a ser considerado como “custo 

efetivo” de produção, com o custo unitário total (direto e indireto) dos itens 

fabricados, com o custo dos produtos vendidos e dos produtos a estocar. 

Com isso, foi possível confirmar que os valores provenientes da 

contabilidade financeira puderam ser alocados de forma sistemática, pela 

contabilidade de custos, às unidades produzidas com a segregação dos 

valores relativos à ociosidade fabril. Desse modo, concluiu-se que o uso do 

método UEP, conforme descrito nesta pesquisa, atendeu de maneira 

adequada ao exigido pela NBC TG 16 (R1) (itens 10 a 12), além do disposto 

no CPC 16 – Estoques.

PALAVRAS-CHAVE: NBC TG 16. CPC 16 – Esto-

ques. Contabilidade de custos. Método UEP

RODNEY WERNKE
Contador. Professor no curso de 
Administração da UNISUL. Doutor 

em Engenharia de 
Produção/UFSC.

MARLUCE LEMBECK
Contadora. Especialista em 

Contabilidade Gerencial/UNISUL. 
MBA em Gestão Empresarial/FGV. 
Professora universitária/UNISUL.
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This method of using the UEP as an aid 

to the procedures of cost accounting in order 

to meet the CPC 16 – Inventories, specifically 

the measurement of production capacities 

installed, used and unused. In terms of 

purpose, intended to answer the research 

question concerning the possibility of using 

this method of costing to assign value to the 

idle factory, which should be charged directly 

to income and does not include the cost of 

production for the period, according to the 

legal standard quoted. The contribution was 

expected to conclude the suitability of this 

method to the dictates of the CPC 16 – 

Inventories, especially in the aspect of 

measuring the value of idle plant. Regarding 

methodological aspects, we used a descriptive 

methodology, in the form of a case study with 

a qualitative approach. As the result of the 

study, remained clear that the steps taken as 

well as the respective calculations described 

allowed determine values related to idle 

factory, with the indirect cost to be considered 

“cost effective” production, with total unit cost 

(direct and indirect) of manufactured items, 

the cost of goods sold and related products to 

stock. Thus, it was possible to confirm that the 

values from the financial accounting could be 

allocated on a systematic basis, the cost 

accounting, the segregation units produced 

figures for the idle factory. Thus, it was 

concluded that the use of UEP method, as 

described in this study, met adequately the 

resolution required by NBC TG 16 (R1) (items 

10-12), in addition to the provisions of CPC 16 

– Inventories.

Keywords: NBC TG 16. CPC 16 – In-

ventories. Cost Accounting. UEP method.

1  INTRODUÇÃO

A adoção obrigatória do padrão interna-

cional de contabilidade, entre outras 

implicações, afetou a forma como os custos 

indiretos de fabricação devem ser computados 

para efeito de calcular o valor do custo dos 

produtos vendidos (CPV) e do valor a ser 

estocado. Nesse sentido, talvez a principal 

modificação introduzida pelo “CPC 16 – 

Estoques” é a estimativa da ociosidade fabril, 

cujo valor respectivo não deve integrar o CPV, 

mas ser lançado como despesa no demonstra-

tivo de resultado do período.

Para mensurar esse valor, é necessário 

que sejam mensuradas na produção da 

companhia as capacidades instalada, utilizada 

e ociosa. Segundo a literatura a respeito, além 

da obrigatoriedade da alocação dos custos aos 

produtos pelo Custeio por Absorção, essas 

medidas podem ter como base o apontamento 

das horas respectivas nos centros de custos da 

empresa. Nesse sentido, o método UEP 

(Unidade de Esforço de Produção) pode ser 

uma alternativa para facilitar o trabalho da 

contabilidade de custos. A priori utilizado 

exclusivamente com finalidade gerencial, 

além das informações acerca do custo unitá-

rio de transformação (costumeiramente 

empregadas para precificar produtos), o 

referido método permite obter uma série de 

indicadores não financeiros. Entre essas 

possibilidades, está a apuração dos níveis de 

capacidade instalada, utilizada e ociosa,

ABSTRACT
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requeridos para adequar a contabilidade de 

custos aos ditames do IFRS/CPC. Entretanto, 

na literatura sobre contabilidade de custos, o 

método UEP não é citado como adequado a 

essa finalidade contábil. As obras disponíveis 

dão preferência a exemplos somente com o uso 

do Custeio por Absorção, cuja aplicação é con-

siderada por vários autores como sendo a 

única possível nesse sentido.

É neste ponto que surge a questão que 

esta pesquisa pretende responder: o método 

UEP pode ser utilizado pela contabilidade de 

custos para mensurar a parcela de ociosidade 

fabril a ser debitada ao resultado do período 

nos moldes preconizados pelo CPC 16 – Esto-

ques? Para essa finalidade, estipulou-se como 

objetivo principal do estudo avaliar a aplicabi-

lidade desse método de custeio como auxiliar 

da contabilidade de custos no sentido de men-

surar as capacidades instalada, utilizada e 

ociosa da produção de uma fábrica de material 

elétrico, em conformidade com o disposto no 

CPC 16 – Estoques.

Como justificativa para essa aborda-

gem, pretendeu-se evidenciar que o método 

UEP também é aderente ao contexto das 

exigências preconizadas pelo diploma legal 

mencionado no que tange à necessidade de 

identificar o valor da ociosidade fabril para con-

tabilizá-lo em separado do custo dos produtos 

vendidos. Dessa forma, demonstra-se que, ao 

contrário do exposto nos livros sobre contabi-

lidade de custos disponíveis no país, o Custeio 

por Absorção não é a única possibilidade a 

respeito.

Quanto à estruturação do texto, inicial-

mente foi efetuada uma revisão da bibliografia 

abordando os principais conceitos requeridos 

para o entendimento do tema enfocado. 

Posteriormente, descreveu-se a realidade 

encontrada na entidade pesquisada, as etapas 

seguidas para verificar a aderência dos 

conceitos do método UEP às informações 

necessárias para adequar a contabilidade de 

custos às diretrizes do CPC 16 – Estoques. Por 

último, foram apresentadas as conclusões 

inerentes à pesquisa ora relatada.

2  METODOLOGIA

No que tange aos aspectos metodoló-

gicos desta pesquisa, em relação à tipologia 

quanto aos objetivos, esta pode ser classificada 

como descritiva, pois visa a descrever carac-

terísticas de determinada população ou 

fenômeno, ou o estabelecimento de relação 

entre as variáveis. Pelo aspecto dos procedi-

mentos adotados, a pesquisa caracteriza-se 

como um estudo de caso, pois se concentra em 

única empresa, e suas conclusões limitam-se 

ao contexto desse objeto de estudo. No âmbito 

da forma de abordagem do problema, a pes-

quisa pode ser classificada como “qualitativa”, 

que é como Richardson (1999, p. 80) deno-

mina os estudos que “podem descrever a com-

plexidade de determinado problema, analisar 

a interação de certas variáveis, compreender e 

classificar processos dinâmicos vividos por 

grupos sociais”.

3  REVISÃO DA LITERATURA

Rocha e Rocha (2012) citam que, para 

proporcionar a uniformidade na elaboração 

das demonstrações contábeis, o IASB (Inter-

national Accounting Standards Board)
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passou a emitir IFRS (International Financial 

Reporting Standards), iniciando a conver-

gência para uma só regra contábil no mundo 

todo. No Brasil, com a promulgação da Lei nº 

11.638-2007, iniciou-se o processo de conver-

gência das NBC T Normas Brasileiras de 

Contabilidade às diretrizes da norma contábil 

internacional (IFRS). Para executar essa 

convergência, o Conselho Federal de Contabi-

lidade (CFC), por meio da Resolução nº 1.055-

2005, criou o Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (CPC). Esse Comitê objetiva estu-

dar, preparar e emitir pronunciamentos 

técnicos baseados em procedimentos de 

contabilidade internacional para emissão de 

normas no sentido de facilitar a convergência 

do padrão contábil brasileiro aos padrões 

internacionais.

A respeito da obrigatoriedade da 

adoção dessas normas, Soares (2011, p. 56) 

menciona que a Lei nº 6.404-1976 (Lei das 

S/A) foi alterada pela Lei nº 11.638-2007 e 

pela Medida Provisória nº 449-2008 (conver-

tida na Lei nº 11.941-2009). Para facilitar a 

adoção dessas leis e respectivas alterações, o 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 

emitiu o Pronunciamento Técnico CPC 13, 

sanando dúvidas de ordem prática que care-

ciam de regulamentação. Ainda com essa fina-

lidade, o Conselho Federal de Contabilidade 

(CFC) aprovou o CPC 13 na Resolução CFC nº 

1.152-2009, validando a NBC T 19.18, cujo 

nome foi alterado para NBC TG 13 pela Reso-

lução CFC nº 1.329-2011, a qual estabeleceu 

que “as definições da Lei nº 11.638-2007 e da 

Lei nº 11.941-2009 devem ser observadas por 

todas as empresas obrigadas a obedecer a Lei 

das S/A, compreendendo não só as sociedades 

por ações, mas também as demais empresas, 

inclusive sob a forma de limitadas, indepen-

dentemente da sistemática de tributação por 

elas adotada”.

Atadaine Sobrinho (2010, p. 21) 

registra que a adoção das “Normas Brasileiras 

de Contabilidade Técnica” (NBC T) é obriga-

tória para todos os contadores que atuam no 

país. Mais especificamente no que tange aos 

estoques, salienta que a Resolução CFC nº 

1.170-2009 aprovou a NBC T 19.20 – Esto-

ques, nomenclatura alterada posteriormente 

para “NBC TG 16 – Estoques”, mediante a 

Resolução CFC nº 1.329-2011), que entrou em 

vigor a partir de 1º-01-2010. A NBC TG 16 – 

Estoque é baseada no Pronunciamento 

Técnico CPC 16 – Estoques, a qual, por sua vez, 

tem sua origem no IAS 2 do IASB (entidade 

internacional que atua na padronização de 

normas contábeis). Nesse sentido, a NBC TG 

16, em seu item 1, cita que 

o objetivo desta Norma é estabelecer o 

tratamento contábil para os estoques. A 

questão fundamental na contabilização 

dos estoques é quanto ao valor do custo 

a ser reconhecido como ativo e mantido 

nos registros até que as respectivas re-

ceitas sejam reconhecidas. Esta norma 

proporciona orientação sobre a deter-

minação do valor de custo dos estoques 

e sobre o seu subsequente reconheci-

mento como despesa em resultado, 

incluindo qualquer redução ao valor 

realizável líquido. Também propor-

ciona orientação sobre o método e os 

critérios usados para atribuir custos 

aos estoques.

No que diz respeito à mensuração de 

estoques e à obrigatoriedade da contabilidade 

de custos estar integrada à contabilidade 

financeira, Iudícibus et al. (2010) evidenciam 

que a legislação do Imposto de Renda faz
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diversas referências aos estoques e à sua avalia-

ção, envolvendo a necessidade de (i) registro 

permanente de estoques; e (ii) manter um sis-

tema de contabilidade de custos integrado e 

coordenado com a contabilidade geral. Além 

disso, de acordo com o art. 294 do RIR/99, 

somente a empresa que tenha a contabilidade 

de custos integrada com a contabilidade geral 

poderá avaliar os estoques de produtos em pro-

cesso e acabados pelo custo de produção por 

ela apurado. Por outro lado, segundo o art. 296 

do RIR/99, se as entidades não atenderem aos 

requisitos para que sua contabilidade de 

custos seja considerada integrada e coorde-

nada, estas terão que avaliar seus estoques de 

produtos em processo e acabados por valores 

arbitrados de acordo com os seguintes crité-

rios: (i) produtos acabados: por 70% do maior 

preço de venda do ano; e (ii) produtos em pro-

cesso: por 150% do custo de matérias-primas, 

por seus maiores valores pagos no ano e por 

80% do valor dos produtos acabados, apurado 

como descrito anteriormente. Tais critérios 

prejudicam a empresa porque não são aceitá-

veis para fins contábeis e para levantar 

demonstrações pelas normas vigentes, deri-

vadas das normas internacionais. Além disso, 

a imposição pelo fisco pune a empresa, pois 

tais critérios supervalorizam os estoques, 

gerando maior lucro e, consequentemente, 

maior pagamento de Imposto de Renda.

Quanto à definição sobre o que é esto-

que, o CPC 16 diz que estes ativos são aqueles: 

(i) mantidos para venda no curso normal dos 

negócios (como mercadorias ou produtos aca-

bados); (ii) em processo de produção para 

vendas (como produtos em elaboração); ou (iii) 

na forma de materiais ou suprimentos a serem 

consumidos ou transformados no processo de 

produção ou prestação de serviços (como mate-

rial de consumo).

A respeito do plano de contas necessá-

rio, Iudícibus et al. (2010) afirmam que no 

caso de empresa industrial, cujos estoques 

sejam geralmente realizados (vendidos) 

dentro de um ano, o subgrupo “Estoques” deve 

ser classificado no “Ativo Circulante”. Adicio-

nalmente, de acordo com a legislação fiscal, “é 

necessário um plano de contas que segregue 

contabilmente os custos de produção, por natu-

reza, das demais despesas operacionais” (Iudí-

cibus et al., 2010, p.93). Quanto às contas inte-

grantes desse subgrupo, tais autores ressaltam 

que estas podem ser definidas pela própria 

empresa, desde que atendam aos requisitos 

necessários para integrar a contabilidade de 

custos à contabilidade geral.

Por sua vez, a NBC TG 16, em seu item 

10, menciona que “o valor de custo do estoque 

deve incluir todos os custos de aquisição e de 

transformação, bem como outros custos incor-

ridos para trazer os estoques à sua condição e 

localização atuais”. Quanto aos custos de aqui-

sição, a norma citada menciona, em seu item 

11, que este compreende: “(...) o preço de com-

pra, os impostos de importação e outros tri-

butos (exceto os recuperáveis perante o fisco), 

bem como os custos de transporte, seguro, 

manuseio e outros diretamente atribuíveis à 

aquisição de produtos acabados, materiais e 

serviços. Descontos comerciais, abatimentos e 

outros itens semelhantes devem ser deduzidos 

na determinação do custo de aquisição”. No 

que toca aos custos de transformação, tal 

norma definiu, no item 12, que os custos de 

transformação de estoques incluem os custos 

diretamente relacionados com as unidades pro-

duzidas (ou com as linhas de produção, como
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pode ser o caso da mão de obra direta). 

Também incluem a alocação sistemática de 

custos indiretos de produção, fixos e variáveis, 

que sejam incorridos para transformar os 

materiais em produtos acabados. Os custos 

indiretos de produção fixos são aqueles que 

permanecem relativamente constantes, inde-

pendentemente do volume de produção, tais 

como a depreciação e a manutenção de edifí-

cios e instalações fabris, máquinas e equipa-

mentos e os custos de administração da 

fábrica. Os custos indiretos de produção variá-

veis são aqueles que variam diretamente, ou 

quase diretamente, com o volume de produ-

ção, tais como materiais indiretos e certos 

tipos de mão de obra indireta.

Quanto ao método de custeio a utilizar 

para alocar os custos de transformação aos pro-

dutos, Iudícibus et al. (2010, p.505) citam que, 

mesmo existindo diversos métodos e critérios 

de avaliação da produção, “dentro dos 

princípios de contabilidade, consagrados 

pela Lei nº 6.404-76 e pelo Pronuncia-

mento Técnico CPC 16 – Estoques, o método 

de custeio real por absorção é o indicado”. 

Isso significa que devem ser adicionados ao 

custo da produção os custos reais incorridos, 

obtidos pela contabilidade geral e pelo 

método por absorção, o que implica inclusão 

de todos os gastos relativos à produção, quer 

diretos, quer indiretos em relação a cada 

produto.

Martins e Rocha (2010, p.88) afirmam 

que no Custeio por Absorção “a atribuição de 

custos aos produtos geralmente é realizada por 

meio da sua segregação em grupos, denomi-

nados Centros de Custos (CC) (...), nos quais os 

custos dos recursos humanos, materiais, tec-

nológicos, etc. são acumulados”. Nessa direção, 

Biasio (2012) ressalta que os centros de custos 

são normalmente classificados em auxiliares, 

produtivos e administrativos. Os CC auxiliares 

são aqueles que não executam operações nos 

produtos diretamente, mas dão sustentação 

aos setores dedicados à fabricação. Esses ser-

viços são destinados, geralmente, a clientes 

internos ou diretamente aos produtos fabrica-

dos, como é o caso do Controle de Qualidade. 

Os CC produtivos são aqueles destinados ao 

processamento dos produtos, ou seja, onde 

ocorre a transformação do material em produ-

tos. Nesses centros de custos, os recursos são 

utilizados para realizar atividades que incidem 

diretamente sobre materiais e equipamentos, 

convertendo-os em produtos – bens ou ser-

viços – destinados a clientes. Por sua vez, os CC 

Administrativos são aqueles que reúnem as ati-

vidades de ordem administrativa da empresa, 

sendo que os seus gastos são classificados 

como despesas do período.

A NBC TG 16, em seu item 13, trouxe a 

principal modificação na contabilidade de cus-

tos, com os conceitos de: capacidade total 

(teórica), capacidade normal e capacidade 

real. Referida norma diz, textualmente: 

a alocação de custos fixos indiretos de 

fabricação às unidades produzidas 

deve ser baseada na capacidade normal 

de produção. A capacidade normal é a 

produção média que se espera atingir 

ao longo de vários períodos em circuns-

tâncias normais; com isso, leva-se em 

consideração, para a determinação 

dessa capacidade normal, a parcela da 

capacidade total não utilizada por causa 

de manutenção preventiva, de férias cole-

tivas e de outros eventos semelhantes 

considerados normais para a enti-

dade. O nível real de produção 

pode ser usado se aproximar-se da 
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capacidade normal. Como consequên-

cia, o valor do custo fixo alocado a cada 

unidade produzida não pode ser 

aumentado por causa de um baixo 

volume de produção ou ociosidade. Os 

custos fixos não alocados aos produtos 

devem ser reconhecidos diretamente 

como despesa no período em que são 

incorridos. Em períodos de anormal 

alto volume de produção, o montante 

de custo fixo alocado a cada unidade 

produzida deve ser diminuído, de 

maneira que os estoques não sejam 

mensurados acima do custo. Os custos 

indiretos de produção variáveis devem 

ser alocados a cada unidade produzida 

com base no uso real dos insumos 

variáveis de produção, ou seja, na capa-

cidade real utilizada.

Atadaine Sobrinho (2010) comenta 

que a capacidade teórica é o volume de 

produção que pode ser atingido quando o equi-

pamento opera com sua capacidade máxima, 

sem que ocorra nenhum tipo de falha, tanto do 

equipamento como de quem o opera. É um 

objetivo impossível de ser alcançado em 

termos práticos. Tem sua utilidade restrita 

como sendo apenas um parâmetro para se 

saber em que nível o equipamento está 

operando com relação ao ideal. Quanto à capa-

cidade normal, diferentemente da capacidade 

teórica, são considerados os fatores limitantes 

do equipamento e de quem o opera. É um 

objetivo plenamente atingível dentro das 

condições normais de trabalho. É a medida 

mais utilizada pelas empresas para se deter-

minar as variações da ociosidade. Ainda, no 

que diz respeito à capacidade real, enfatiza que 

esta equivale à capacidade efetivamente utili-

zada pela entidade, que leva em conta o quanto 

deve ser produzido para atender às suas reais 

necessidades de demanda.

A respeito dos benefícios de não consi-

derar a capacidade ociosa por ocasião do 

cálculo dos custos fabris do período, em sua 

tese de doutorado Bornia (1995) já defendia a 

filosofia do Custeio por Absorção Ideal, em que 

desperdícios como a ociosidade fabril não deve-

riam ser incorporados ao custo dos produtos. 

Mais recentemente, Martins e Rocha (2010) 

discutiram aspectos ligados ao uso da capaci-

dade normal na determinação dos custos fixos 

unitários dos produtos. Pugnam que utilizar a 

capacidade instalada para determinar o custo 

fixo unitário implica redução deste valor. Além 

disso, explicam como proceder para apurar a 

capacidade produtiva normal, com base na 

média dos últimos 3 anos, mas excluindo os 

meses cuja produção pode ser considerada 

anormal. No contexto espanhol, Montañés e 

Gracia (2011) descreveram a aplicação da 

norma de valoração número 12 do Plan 

General de Contabilidad (normatização espa-

nhola), a qual está diretamente correlacionada 

ao preconizado no IAS 2. Nesse texto, os 

autores exemplificam numericamente acerca 

dos procedimentos cabíveis para mensurar a 

capacidade produtiva normal e os custos 

respectivos.

Esta pesquisa analisa a possibilidade 

de usar o método UEP para mensurar as capa-

cidades disponível, utilizada e ociosa. Por isso, 

os principais aspectos desse método são abor-

dados resumidamente a seguir. Bornia (2009) 

cita que, em empresas multiprodutoras, o 

cálculo dos custos indiretos dos produtos e o 

controle do desempenho fabril são bastante 

complicados. Visando a minimizar essa difi-

culdade, a maioria dos sistemas emprega 

procedimentos complexos, como o método 

dos centros de custos e o custeio baseado em 
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atividades (ABC). Entre-

tanto, a forma utilizada pelo 

método UEP é a simplificação 

do modelo de cálculo da pro-

dução do período por meio da 

determinação de uma unida-

de de medida comum a todos 

os produtos e processos da 

empresa, chamada UEP.

Quanto aos princípios 

norteadores desse método, 

Allora e Oliveira (2010) afir-

mam que são três. O primeiro 

é o Princípio da Constância 

das Relações, no qual se assu-

me que “quaisquer que sejam 

as variações dos preços unitá-

rios, os esforços de produção 

desenvolvidos pelas opera-

ções elementares de trabalho 

em uma fábrica são interliga-

dos entre si por relações 

constantes no tempo”. Com 

isso, entende-se que um 

posto operativo rigorosa-

mente definido possui certo 

potencial produtivo, o qual 

não variará no tempo se as 

características do posto per-

manecerem as mesmas, dado 

que o potencial produtivo 

representa a capacidade do 

posto operativo efetuar tra-

balho, e esta não é afetada por 

variações da conjuntura eco-

nômica. Como a mensuração 

dos potenciais produtivos é 

muito difícil, o método UEP 

utiliza-se da relação entre 

eles. Esse princípio é teorica-

mente exato, mas como para 

a determinação da noção abs-

trata de potencial produtivo 

utiliza-se a noção material de 

custos técnicos, algumas va-

riações poderão ocorrer, 

introduzindo alguns desvios 

no princípio das relações 

constantes. O segundo prin-

cípio é o das Estratificações, o 

qual defende que “o grau de 

exatidão dos resultados é 

essencialmente dependente 

do grau de diferenciação de 

cada nova estratificação de 

despesas em relação às prece-

dentes”. Assim, esse princí-

pio define que, para o cálculo 

dos potenciais produtivos dos 

postos operativos, apenas 

devem ser considerados os 

itens de custo que proporcio-

nem algum grau de diferencia-

ção entre esses potenciais 

produtivos. Referido princípio 

orienta a operacionalização do 

princípio das relações cons-

tantes, alocando aos diversos 

postos operativos, por unidade 

de capacidade, os valores dos 

itens de custo que possibili-

tarão a compreensão das dife-

renças entre os esforços de 

produção, transferidos por 

eles aos produtos. Por sua 

vez, o Princípio do Valor 

Agregado menciona que “o 

lucro é a parcela de dinheiro a 

mais que a empresa obtém 

vendendo o seu trabalho 

(mais valia)”. Nesse caso, con-

sidera-se que o produto de 

uma fábrica é o trabalho que é 

realizado sobre as matérias-

-primas e se reflete no valor 

que é agregado a esses insu-

mos durante o processo pro-

dutivo. Por esse princípio, o 

método UEP classifica as 

matérias-primas apenas 

como objetos de trabalho. A 

unificação e o controle da pro-

dução serão feitos em função 

dos esforços despendidos 

pelos diversos postos operati-

vos para a transformação das 

maté-rias-primas em produ-

tos acabados. 

Para implantação desse 

método de custeio, Souza e 

Diehl (2009) sugerem que é 

necessário percorrer as 

seguintes etapas: Divisão da 

empresa em postos operati-

vos (PO); Cálculo dos poten-

ciais de produção dos postos 

operativos (fotoíndices dos 

postos operativos – FIPO); 

Definição de um produto-

-base; Cálculo do fotocusto 

do produto-base; Cálculo 

dos potenciais produtos 

d o s  p o s t o s  o p e r a t i v o s  

( i n f o r m a ç ã o  r e l e v a n t e  
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para a abordagem que se pretende neste 

artigo) e Cálculo do valor dos produtos 

em UEPs.

No tocante às vantagens propiciadas 

pelo método UEP, Allora (1988, p. 12) defende 

que a vantagem principal reside na homoge-

neidade que esse método propicia, ou seja, 

“quaisquer que sejam os objetos fabricados e 

seus processos de fabricação, a sua produção 

precisa de uma parte desse elemento único que 

é o esforço de produção desenvolvido pela usi-

na”. Gantzel e Allora (1996) relatam que esse 

método unifica os controles de gestão produ-

tiva das empresas e, por meio de uma única uni-

dade de medida, permite mensurar toda e qual-

quer produção, por mais diversificada que 

seja. Aduzem, ainda, que o Método UEP é 

indicado para situações em que há grande 

variedade de bens e serviços produzi-

dos por uma empresa na qual haja dificuldade 

em estabelecer uma medida específica para os 

produtos. Oenning et al. (2006) argumentam 

que o método UEP possibilita conhecer a real 

capacidade de produção de cada posto opera-

tivo e, com isso, é possível traçar e planejar o 

mix de produção para maximizar a produtivi-

dade da fábrica. Além disso, citam que esse 

método propicia: apurar os custos de transfor-

mação (reduzindo distorções na alocação do 

custo de cada item); identificar os gargalos da 

produção (para tomar providências para 

aumentar a eficiência da fábrica) e analisar a 

produção em UEPs e dos custos de transfor-

mação para verificar a ocupação da capacidade 

produtiva da fábrica. Segundo Schultz et al. 

(2008, p.4), como “esse método faz com que os 

custos de produção sejam absorvidos pelos pro-

dutos, também é possível a utilização das 

informações provenientes de um sistema nele 

baseado para fins de atendimento da contabili-

dade financeira, de acordo com as normas que 

a regem”. Convém destacar, porém, que refe-

rido artigo não abordava a questão relacionada 

com a mensuração das capacidades de pro-

dução instalada, utilizada e ociosa (que é o foco 

desta pesquisa) para se-gregar a ociosidade 

fabril do valor do CPV (custo do produto vendi-

do). Isso é compreensível porque tal procedi-

mento passou a ser exigido na contabilidade de 

custos somente em 2009 (em virtude da Reso-

lução CFC nº 1.170-2009), ou seja, em ano pos-

terior à publicação do texto de Schultz et al. 

(2008). Portanto, o parecer dos autores do 

artigo citado não contempla o aspecto que nor-

teia esta pesquisa. Bornia (2009, p. 147) 

registra que o UEP possibilita o “acompanha-

mento da produção com o uso de medidas físi-

cas. Três indicadores que podem ser utiliza-

dos para essa finalidade são: eficiên-

cia, eficácia e produtividade horária”. 

Comenta, ainda, que o parâmetro eficiência 

representa o nível de produção alcançado (em 

UEPs), comparado com a produção (em UEPs) 

que seria normalmente conseguida no período 

de expediente. Já o índice de eficácia relaciona 

a produção obtida com a produção que, teorica-

mente, se deveria obter no período efetivamente 

trabalhado. No que tange à produtividade 

horária, esta seria determinada pela divisão 

da produção do período pelo tempo de traba-

lho. Referido autor defende que esses parâ-

metros podem ser determinados para um 

posto operativo, para um setor ou para 

toda a fábrica, propiciando uma boa forma 

de acompanhamento do desempenho 

industrial. 

Quanto às limitações que lhe podem 

ser associadas, Bornia (2009) salienta que,
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como o método UEP enfoca a 

transformação dos produtos, 

as despesas de estrutura não 

são abrangidas  por este. 

Ressalta, também, que o 

descaso para com essas 

despesas é um problema do 

método, pois tais gastos vêm 

aumentando ao longo dos 

anos e merecem uma análise 

detalhada para sua racio-

nalização no processo de com-

bate às perdas e ao trabalho 

adicional. Malaquias et al. 

(2007, p.11) destacam que no 

método UEP a subjetividade 

está presente na determina-

ção do produto-base. Como a 

escolha do produto-base 

pode recair sobre o produto 

que passa por um número 

maior de postos operativos 

ou por um produto que passe 

pelos postos mais importan-

tes, tal possibilidade “não 

apresenta objetivismo algum 

neste critério de escolha”. Por 

sua vez, Koliver (2008) susten-

ta que, nas condições atuais 

do ambiente econômico, a 

estabilidade das UEPs, a qual 

os defensores da técnica 

afirmavam manter-se por 

diversos anos, tornou-se 

problemática diante da 

velocidade com que ocorrem 

mudanças nos meios de 

produção e nas próprias 

concepções dos produtos. Tal 

fato apresenta alta relevância 

porque, vencido o período 

inicial de análise com vista à 

fixação das unidades de 

esforço, segue-se o de aplica-

ção automática destes, com 

simples ajustes dos preços 

unitários dos insumos.

Retornando ao aspecto 

de utilizar o método UEP 

como ferramenta auxiliar na 

contabilidade de custos, con-

vém destacar que o método 

de Custeio por Absorção é o 

instrumento mais recomen-

dado na literatura (Iudícibus 

et al., 2010; Martins e Rocha, 

2010; Biasio, 2012; Rocha e 

Rocha, 2012; entre outros) 

para concretizar a integração 

da contabilidade de custos 

com a contabilidade financei-

ra. Contudo, nada impede 

que outras metodologias 

sejam utilizadas para obtenção 

de determinadas informa-

ções imprescindíveis ao 

Custeio por Absorção. Acerca 

disso, Rocha e Rocha (2012, 

p. 53) afirmam que “não há 

lei, norma, técnica, metodo-

logia para ratear os custos 

indiretos. O rateio é pessoal e 

sempre tem um grau de sub-

jetividade, que pode ser redu-

zida quando é analisada, deta-

lhadamente, a natureza do 

custo indireto antes de adotar 

o critério”.

Nesse ponto, então, é 

que esta pesquisa defende 

que dados e informações 

oriundos do método UEP 

possam ser utilizados na 

contabilidade de custos, espe-

cificamente no que tange ao 

cálculo das capacidades 

instalada, utilizada e ociosa. 

Isso ocorre porque a imple-

mentação do método UEP 

permite mensurar esses ní-

veis de produção de forma 

bastante facilitada, conforme 

demonstrado por Bornia 

(2009), Wernke e Lembeck 

(2009) e Allora e Oliveira 

(2010). Para evidenciar essa 

possibilidade e demonstrar 

que não implicará qualquer 

aspecto que possa prejudicar 

a adequada integração e coor-

denação da contabilidade de 

custos com a contabilidade 

financeira, o próximo tópico 

relata situação real a respeito 

no contexto fabril.

4  ESTUDO DE CASO

A pesquisa foi realizada 

no mês de janeiro de 2012 em 

empresa industrial, sediada 

em município do sul de Santa 

Catarina, que produz material
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elétrico como resistências, duchas, torneiras 

elétricas, etc. Em decorrência da aquisição 

recente da empresa por grupo de investidores, 

esta passou por um processo de profissionali-

zação gerencial que envolveu também a parte 

contábil. Mais especificamente, a auditoria 

externa recomendou à diretoria buscar a 

adequação da contabilidade aos padrões do 

IFRS/CPC. Nesse sentido, um dos pontos que 

requeriam melhorias era a integração da 

contabilidade de custos com a contabilidade 

financeira, principalmente no sentido de 

atender às normas preconizadas pelo CPC 16 – 

Estoques. Segundo o contador da entidade, 

essa dificuldade era maior em relação ao 

aspecto de apurar a ociosidade fabril, visto que 

a contabilidade não dispunha de instrumentos 

para tal. 

Ao entrevistar os envolvidos na gestão 

fabril e contábil, conheceu-se a situação 

vigente e os problemas associados. Com isso, 

foi visualizado o fluxo dos dados/informações 

utilizado até então, bem como os controles 

internos empregados para gerenciar a 

produção mensal. Constatou-se que a gerência 

da companhia dispunha de software de custos 

fundamentado no método UEP, atualizado 

constantemente e usado apenas com finalida-

de gerencial (não contábil). Com base nesse 

diagnóstico, foi proposto utilizar os dados 

oriundos de software de gerenciamento dos 

custos fabris como suporte para a contabilida-

de de custos, como descrito nas próximas 

seções.

4.1  CENTROS DE CUSTOS E VALORES ALOCADOS

A contabilidade de custos da empresa 

mantinha plano de contas em que os gastos 

mensais (exceto o consumo de matérias-

-primas) eram alocados a 46 centros de custos. 

Conforme evidenciado na Tabela 1, no mês 

pesquisado os valores relacionados com 

despesas administrativas e custos indiretos da 

área fabril totalizaram R$ 1.366.706,23.

Tabela 1 - Centros de custos e respectivos custos indiretos 

 CENTROS DE CUSTOS 

 Fonte:  elaborada pelos autores. 

 

CC-Administrativos  

CC-Apoio à produção  

CC-Produtivos  

TOTAL 

 

18

7

21

46

 

476.399,52

269.855,95

620.450,76

1.366.706,23

 QUANTIDADE  VALOR MENSAL  R$
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Os valores atribuídos aos 18 setores não produtivos, agrupados nos “CC-Administrativos”, 

eram lançados diretamente como despesas na demonstração de resultado da companhia. Contudo, 

o montante de custos indiretos alocado aos “CC-Apoio à produção” (como Direção Industrial, 

Administração da Produção, Controle de Qualidade, PCP, Ferramentaria, Manutenção e Engenha-

ria de Processos) era rateado aos 21 centros de custos produtivos em proporção aos custos 

diretamente atribuíveis a esses setores. Com isso, esses “CC-Produtivos” passavam a suportar os 

valores totais do mês abrangido, como demonstrado na Tabela 2.

Pela restrição de espaço disponível na tabela acima e nas tabelas das próximas seções, 

optou-se por evidenciar os dados somente de uma parte dos 21 centros de custos produtivos, 

enquanto que os demais foram agrupados em “Outros CC Produtivos”. Os autores desta pesquisa 

entendem que referido procedimento não prejudicou a compreensão do estudo, conforme 

destacado a seguir.

 Fonte:  elaborada pelos autores. 

 Injeção  

Prod. Mocap  

Mont. Final 8T  

Mont. Final DE  

Mont. Final TU  

Câmara quente ND  

Fios  

Mont. Final ND  

PII  

Tampa Tras./Bot  

Outros CC Produtivos 

TOTAL 

 

 CENTROS DE  CUSTOS 
 TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS DE

PRODUÇÃO DO MÊS POR CC  R$
 PARTICIPAÇÃO
NO TOTAL (%)

Tabela 2 - Custo mensal dos �CC-Produtivos� após rateio dos �CC-Apoio à produção�

 356.747,04

5.765,37

31.104,53

22.450,97

19.948,87

10.195,07

39.437,14

66.915,44

27.310,30

25.571,27

284.860,70

890.306,71

40,07%

0,65%

3,49%

2,52%

2,24%

1,15%

4,43%

7,52%

3,07%

2,87%

32,01%

100,00%
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4.2  CAPACIDADE DISPONÍVEL, 
UTILIZADA E OCIOSA

Para adequar-se ao preconizado pelas 

normas do IFRS/CPC 16 – Estoques, era 

necessário determinar valores relacionados 

com os conceitos de “capacidade disponível”, 

“capacidade utilizada” e “capacidade ociosa”. 

Nessa direção, segundo os exemplos mais 

comuns da literatura, ter-se-ia que mensurar 

as horas trabalhadas em cada centro de custos 

e, posteriormente, deduzi-las das horas disponí-

veis para encontrar o volume de horas ociosas.

Contudo, a empresa vinha utilizando 

há alguns anos um software de gestão que men-

surava os custos de fabricação pelo método 

UEP e era usado para efeito de precificar 

produtos. Verificou-se, ainda, que os postos 

operativos necessários ao método UEP 

podiam ser associados aos centros de custos 

usados na Contabilidade da empresa, ou seja, 

um centro de custos (segregação contábil) era 

formado por vários postos operativos (segre-

gação gerencial). Como esse método de custeio 

possui capacidade de ofertar uma série de indi-

cadores não financeiros, os autores desta 

pesquisa cogitaram a hipótese de empregar as 

informações disponibilizadas por essa forma 

de custeamento na contabilidade de custos. 

Nesse sentido, constatou-se que a 

necessidade de informações acerca das 

capacidades disponível, utilizada e ociosa, 

mencionadas no parágrafo precedente, 

poderia ser suprida por esse método de 

custeio, como exposto de forma detalhada na 

Tabela 3, a seguir.

 Fonte:  elaborada pelos autores. 

 Injeção  

Prod. Mocap  

Mont. Final 8T  

Mont. Final DE  

Mont. Final TU  

Câmara quente ND  

Fios  

Mont. Final ND  

PII  

Tampa Tras./Bot  

Outros CC Produtivos 

TOTAL 

 

 CENTROS DE  CUSTOS 

 PROD. UEP
POR HORA

(A)

Tabela 3 - Capacidade disponível, utilizada e ociosa do mês (em UEP) 

EXP. DISP.
(EM HORAS)

(B)

POT. PROD.
UEP/MÊS
(C=AxB)

PROD. TOTAL
UEP/MÊS

(D)

OCIOSIDADE
UEP/MÊS
(E=CD)

OCIOSIDADE
FABRIL (%)

(F=E/C)

1.335,64

345,74

202,24

168,79

84,86

27,31

306,05

306,53

172,20

110,97

2.082,14

5.142,47

 

 

 

720

184

184

184

184

184

184

184

184

184

184

-

 

 

 

961.660,14

63.615,87

37.212,73

31.056,98

15.614,46

5.024,91

56.312,63

56.401,01

31.684,66

20.417,96

383.114,82

1.662.116,17

 

 

 

753.556,89

59.813,55

28.140,27

22.799,55

15.435,83

4.000,88

49.043,80

46.457,51

28.053,88

16.440,81

344.632,61

1.368.375,58

 

 

 

21,64%

5,98%

24,38%

26,59%

1,14%

20,38%

12,91%

17,63%

11,46%

19,48%

10,04%

17,67%

 

 

 

208.103,25

3.802,32

9.072,46

8.257,43

178,63

1.024,03

7.268,83

9.943,50

3.630,78

3.977,15

38.482,21

293.740,59
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A capacidade disponível foi calculada 

da seguinte forma: o método UEP requer o cál-

culo do número máximo de UEPs que um 

posto operativo (PO) é capaz de produzir por 

hora (etapa mais conhecida como “potencial 

produtivo de UEPs por hora” dos POs). No 

caso do CC “Injeção”, como exemplo, essa capa-

cidade era de 1.335,64 UEPs (coluna “a” da 

Tabela 3). Como esse setor tinha expediente 

disponível de 720 horas por mês (coluna “b” da 

tabela citada), seu potencial de produção 

mensal era de 961.660,14 UEPs (720h X 

1.335,64 UEPs por hora).

Para determinar a capacidade efetiva-

mente utilizada no período em tela, obteve-se 

no software que “rodava” o método UEP a 

quantidade produzida de UEPs no mês pesqui-

sado. Esse dado é disponibilizado por essa 

forma de custeamento porque cada produto 

tem o seu equivalente em UEP nos postos ope-

rativos pelos quais passa para ser produzido. 

Com isso, basta multiplicar a quantidade física 

fabricada no período em lume, de cada pro-

duto, pelo equivalente em UEP respectivo (o 

qual tende a se manter estável por vários 

meses ou anos, caso não ocorram mudanças na 

produção, como redução de tempos de fabrica-

ção, troca de máquinas, etc.) em cada posto 

operativo. Em virtude da produção de essa 

empresa envolver 459 produtos, por restrição 

de espaço esse cálculo foi omitido neste artigo. 

Entretanto, a título de ilustração, como men-

cionado na coluna “d” da Tabela 3, no PO 

“Injeção” foram produzidas 753.556,89 UEPs 

no período-base.

Nesse ponto, as informações reque-

ridas para calcular a capacidade ociosa de cada 

posto operativo já estavam disponíveis. Para 

isso, do potencial produtivo mensal de UEPs 

(coluna “c”), foi deduzido o valor da produção 

de UEPs no período (coluna “d”), obtendo-se a 

ociosidade de cada centro de custos/posto ope-

rativo (vide coluna “e” da Tabela 3). No que 

tange ao CC “Injeção”, o resultado foi de 

208.103,25 (961.660,14 – 753.556,89) UEPs. 

Quanto ao cálculo do percentual de ocio-

sidade (coluna “f”), coube apenas estabelecer a 

proporção entre a capacidade disponível (ou 

potencial produtivo mensal) e a ociosidade no 

mesmo período. Ou seja, o CC “Injeção” teve 

21,64% de ociosidade, conforme coluna “f” da 

tabela acima (208.103,25 / 961.660,14 x 100). 

No conjunto de todos os setores industriais, 

constatou-se que a ociosidade média foi de 

17,67%.

4.3 SEGREGAÇÃO DO VALOR (EM R$) 
DA OCIOSIDADE FABRIL

Os dados da Tabela 3 estão represen-

tados em UEPs. Por isso, na etapa seguinte foi 

utilizada a informação relacionada com o 

percentual de ociosidade de cada centro de cus-

tos/postos operativos para calcular o valor 

monetário (em R$) da ociosidade e o valor dos 

custos indiretos de produção a considerar nos 

produtos fabricados/estocados no período. A 

exegese desse procedimento está representada 

na Tabela 4.
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Depois de apurados os valores do custo 

indireto de produção que cabe aos CC produ-

tivos (vide Tabela 2) e conhecido o percentual 

de ociosidade fabril dos mesmos no mês pes-

quisado (apurado na Tabela 3), a ociosidade 

fabril foi obtida pela multiplicação de ambos. 

Ou seja, no caso do CC “Injeção” o valor alo-

cado foi de R$ 356.757,04 (coluna “g” da 

Tabela 4), enquanto que se estimou a ociosi-

dade fabril em 21,64% (coluna “f”). Em razão 

disso, o valor calculado como “ociosidade 

fabril” foi de R$ 77.200,06 (coluna “h”), e a par-

cela a computar como custo fabril “efetivo” foi 

de R$ 279.546,98 (coluna “i”).

Por outro lado, considerando somente 

os valores totais da empresa, dos R$ 

890.306,71 de custos indiretos de fabricação, 

somente R$ 738.873,04 deverão ser compu-

tados como custo “efetivo” de produção do 

período. O valor total da ociosidade (R$ 

151.433,67) deve ser lançado diretamente ao 

resultado, sem transitar pelo estoque, con-

forme preconizado pelo IFRS/CPC 16 – 

Estoques.

4.4 CUSTO UNITÁRIO E TOTAL DOS PRODUTOS 
FABRICADOS

Na sequência, foi necessário passar ao 

cálculo do valor unitário de custo de cada 

produto, com vista à mensuração dos itens 

produzidos a serem contabilizados como 

entrada no estoque de produtos acabados no 

período abrangido. Nessa direção, os pesqui-

sadores entenderam que esse procedimento 

também poderia fazer uso dos dados disponi-

bilizados pelo software de controle interno uti-

lizado pela empresa. O primeiro passo nessa 

direção consistiu calcular o custo unitário da 

UEP nesse mês, conforme representado na 

Tabela 5.

 Fonte:  elaborada pelos autores. 

 Injeção  

Prod. Mocap  

Mont. Final 8T  

Mont. Final DE  

Mont. Final TU  

Câmara quente ND  

Fios  

Mont. Final ND  

PII  

Tampa Tras./Bot  

Outros CC Produtivos 

TOTAL 

 

 CENTROS DE  CUSTOS 
CUSTO INDIRETO

DE PROD.  R$
(G)

Tabela 4 - Separação do valor a lançar como despesa do período (ociosidade fabril) 

356.747,04

5.765,37

31.104,53

22.450,97

19.948,87

10.195,07

39.437,14

66.915,44

27.310,30

25.571,27

284.860,71

890.306,71

21,64%

5,98%

24,38%

26,59%

1,14%

20,38%

12,91%

17,63%

11,46%

19,48%

11,60%

17,67%

77.200,06

344,60

7.583,28

5.969,26

228,22

2.077,65

5.090,55

11.797,19

3.129,52

4.980,95

33.032,39

151.433,67

279.546,98

5.420,78

23.521,25

16.481,71

19.720,66

8.117,42

34.346,59

55.118,25

24.180,79

20.590,32

251.828,29

738.873,04

OCIOSIDADE
FABRIL (EM %)

(F)

OCIOSIDADE
FABRIL (R$)

(H=GXF)

CUSTO IND. PROD.
A ESTOCAR  R$

(I=GH)



22 REVISTA DO CRCRS

Tabela 5 - Custo unitário da UEP no mês pesquisado 

ITEM 

 Fonte:  elaborada pelos autores. 

1) Custo indireto de produção a estocar (efetivo) - R$  

2) Produção de UEP/mês  

3=a/b) Custo unitário da UEP no mês (efetivo) - R$ 

  

 VALORES

738.873,04

1.368.375,58

0,5399636

  

Tabela 6 - Custo indireto unitário e total de cada produto (resumo) 

ITENS/PRODUTOS 

 Fonte:  elaborada pelos autores. 

Equivalente em UEP dos produtos  

Quantidade produzida/mês  

Total UEP/mês  

Custo unitário da UEP/mês - R$  

Custo indireto total de prod./mês - R$  

Custo indireto unit. do produto - R$ 

 TOTAIS

0,63531

59.024

37.498,72

0,5399636

20.247,94

0,343046

2,14421

25.921

55.580,19

0,5399636

30.011,28

1,157798

2,14421

27.162

58.241,16

0,5399636

31.448,11

1,157798

....

....

....

....

....

....

-

6.461.209

1.368.375,58

-

738.873,04

-

 0290S  0361S  0362S  OUTROS

O valor do custo indireto de produção a estocar (R$ 738.873,04), já descontada a parcela de 

ociosidade (determinado na Tabela 4), foi dividido pela produção total de UEPs no mês enfocado 

(1.368.375,58) para apurar o valor unitário da UEP, que foi de R$ 0,5399636.

Esse valor da UEP foi utilizado, em seguida, para apurar o custo indireto mensal a ser 

atribuído aos 459 itens fabricados no período, como exposto na Tabela 6, de forma resumida.

O método UEP exige a determinação 

do equivalente em UEP de cada produto, que 

permanece constante indefinidamente (exceto 

se ocorrerem modificações substantivas em 

termos de tempos de produção ou substituição 

de maquinário). Em virtude disso, para apurar 

o valor monetário respectivo, basta mul-

tiplicar o valor da UEP do mês por esse 

equivalente. 

No caso do produto “0290-S” (que vale 

0,63531 UEP), se a UEP do período é de 

R$ 0,5399636, o seu custo unitário de 

transformação (exceto matérias-primas) será 

de R$ 0,343046. Além disso, como foram 

fabricadas 59.024 unidades desse produto, a 

produção total em UEPs foi de 37.498,72. Para 

conhecer o valor total dos custos indiretos do 

mês atribuído a esse item, foi necessário 

somente multiplicar o montante de UEPs pelo 

valor unitário desse indicador (37.498,72 

UEPs X R$ 0,5399636 = R$ 20.247,94). Cabe 

salientar, ainda, que a execução do mesmo  
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Tabela 7 - Custo unitário e total (diretos e indiretos) - Resumo 

ITENS/PRODUTOS 

 Fonte:  elaborada pelos autores. 

Custo indireto unitário - R$  

Custo unitário de matéria-prima - R$  

Custo unitário total (direto + ind.) - R$  

Quantidade produzida/mês  

Custo indireto total de prod./mês - R$  

Custo de matéria-prima total/mês - R$  

Custo total da produção do mês - R$ 

 TOTAIS 0290S  0361S  0362S  OUTROS

procedimento para todos os produtos manufa-

turados permitiu distribuir o total dos custos 

indiretos de fabricação efetivamente consumi-

dos (excetuado o valor da ociosidade indus-

trial) no mês (R$ 738.873,04) a esse mix de 

produção. 

Resolvido o problema da alocação dos 

custos indiretos aos produtos, passou-se para 

a etapa que apurou o custo unitário total de 

cada item, ou seja, somar o valor do custo 

indireto de fabricação ao valor do custo direto 

(matéria-prima consumida), conforme apre-

sentado resumidamente na Tabela 7.

0,343046

0,061917

0,404963

59.024

20.247,94

3.654,60

23.902,54

1,157798

0,517781

1,675578

25.921

30.011,28

13.421,39

43.432,67

1,157798

0,002029

1,159826

27.162

31.448,11

55,10

31.503,21

....

....

....

....

....

....

....

-

-

-

6.461.209

738.873,04

1.074.163,97

1.813.037,01

No caso do produto “0290-S”, o custo 

unitário total foi de R$ 0,404963 (sendo R$ 

0,343046 de custos indiretos e R$ 0,061917 de 

matérias-primas consumidas). O valor 

unitário (R$) relacionado com o consumo de 

matérias-primas foi obtido na ficha técnica 

dos produtos e o custo indireto pelo método 

UEP, sendo essas duas extraídas do software 

de controle gerencial utilizado. Após definido 

o custo unitário, bastou multiplicar esse valor 

pela quantidade mensal fabricada para 

conhecer o custo total dos produtos, conforme 

consta das últimas linhas da Tabela 7. 

Considerando o mix produzido, foram gastos 

R$ 1.813.037,01 no período (R$ 1.074.163,97 

de matérias-primas consumidas e R$ 

738.8732,04 de custos de transformação ou 

indiretos) para produzir 6.461.209 unidades, 

como consta da última coluna da tabela 

mencionada. 



24 REVISTA DO CRCRS

4.5 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E VALOR DO ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS

Como visto, a produção do mês consumiu R$ 1.813.037,01 para fabricar 6.461.209 

unidades que seriam adicionadas ao estoque de produtos prontos. Porém, parte desses produtos foi 

vendida durante o período. Isso acarretou a necessidade de mensurar o valor do “Custo dos 

Produtos Vendidos (CPV)” para constar na DRE do mês em lume. Para essa finalidade, como 

exposto na Tabela 8, da quantidade produzida de cada produto foi abatido o volume físico vendido.

Tabela 8 - Determinação dos valores de CPV e de Estoque do mês  

ITENS/PRODUTOS 

 Fonte:  elaborada pelos autores. 

Quantidade produzida/mês  

Custo ind. unit.-R$  

Custo unit. mat.-prima-R$  

Custo unit. total (MP+ind.)-R$  

Custo ind. total prod./mês-R$  

Custo mat.-prima total/mês-R$  

Custo total prod./mês - R$  

Quantidade vendida/mês  

Quantidade a estocar/mês  

Custo ind. total prod. vend./mês - R$  

Custo mat.-prima prod. vend./mês - R$  

Custo total prod. vend./mês - R$  

Custo ind. total prod. estocados - R$  

Custo mat.-pr. total prod. estocados - R$  

Custo total prod. a estocar/mês - R$ 

 

 TOTAIS 0290S  0361S  0362S  OUTROS

59.024

0,343046

0,061917

0,404963

20.247,94

3.654,60

23.902,54

56.072

2.952

19.235,27

3.471,82

22.707,09

1.012,67

182,78

1.195,45

 

25.921

1,157798

0,517781

1,675578

30.011,28

13.421,39

43.432,67

24.624

1.297

28.509,62

12.749,83

41.259,44

1.501,66

671,56

2.173,23

 

27.162

1,157798

0,002029

1,159826

31.448,11

55,10

31.503,21

25.803

1.359

29.874,66

52,34

29.927,00

1.573,45

2,76

1.576,20

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

6.461.209

-

-

-

738.873,04

1.074.163,97

1.813.037,01

6.138.146

323.063

701.926,57

1.020.454,86

1.722.381,43

36.946,47

53.709,11

90.655,58

Por exemplo: do produto “0290-S”, que 

teve produção mensal de 59.024 unidades, 

foram vendidas 56.072 peças, restando 

somente 2.952 unidades para o estoque final 

do mês. Como o custo unitário total (diretos + 

indiretos) era de R$ 0,404963, o valor total a 

computar como “CPV” desse item foi de R$ 

19.235,27 (56.072 unidades X R$ 0,404963), 

enquanto que o valor que permanecerá esto-

cado atingiu R$ 1.195,45.

Cálculos semelhantes foram execu-

tados para os demais produtos, o que permitiu 

determinar que o valor total do “CPV” desse 

mês foi de R$ 1.722.381,43 (R$ 1.020.454,86 

provenientes do consumo de matérias-primas 

e R$ 701.926,57 relacionados com os custos 

indiretos de fabricação). Adicionalmente, esti-

pulou-se que o valor total dos produtos prontos 

que figurará no Balanço Patrimonial foi de R$ 

90.655,58 (sendo que R$ 53.709,11 eram refe-

rentes ao custo de matérias-primas e R$ 

36.946,47 oriundos dos custos indiretos). 

Somados, os dois valores totalizaram R$ 

1.813.037,01, o que permite assegurar que o 

fluxo da contabilidade de custos pode ser com-

provado da origem até o destino final (DRE e 

BP). Com isso, faculta atender às exigências de 

auditores externos, bem como assegura a
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integração da contabilidade de custos com a 

contabilidade financeira. 

5 CONCLUSÕES DE PESQUISA

A pesquisa teve como objetivo principal 

mostrar como os procedimentos inerentes ao 

método UEP podem ser empregados pela con-

tabilidade de custos para facilitar a aplicação 

do preconizado pela norma contábil conhecida 

como Pronunciamento Técnico CPC 16 – Esto-

ques, no que tange à mensuração das capaci-

dades instalada, utilizada e ociosa da produção 

da empresa pesquisada. 

Pelo exposto nas seções precedentes, 

concluiu-se que esse objetivo foi atingido, uma 

vez que foram apresentados os cálculos 

necessários para identificar os valores 

relacionados com: 

 capacidade disponível (instalada), 

utilizada e ociosa em UEPs, conforme 

descrito na Tabela 3;

 separação dos valores (em R$) da ocio-

sidade fabril (a lançar diretamente ao 

resultado mensal, sem transitar pelo 

Estoque) e do custo indireto de 

produção a ser computado como custo 

“efetivo” de produção do período (a ser 

contabilizado como CPV ou Estoque, a 

depender da destinação dos produtos), 

na Tabela 4;

 custo indireto unitário e total dos 

produtos fabricados: nas tabelas 6 e 7, 

foi demonstrado o valor individual das 

unidades fabricadas, considerando 

custos diretos e indiretos; 

 definição do custo dos produtos 

vendidos e da parcela a estocar dos pro-

dutos acabados: na Tabela 8, foi 

demonstrado como determinar para 

cada produto o valor (em R$) total (ou 

unitário) a ser contabilizado como 

custo do produto vendido e estoque da 

produção do mês. Com isso, o CPV 

total do período chegou a R$ R$ 

1.722.381,43 (R$ 1.020.454,86 de maté-

rias-primas e R$ 701.926,57 de custos 

indiretos de fabricação). Ainda, apu-

rou-se que o valor a considerar como 

e s t o qu e  f o i  d e  R$ 9 0.6 5 5 ,5 8  

(R$ 53.709,11 de matérias-primas e R$ 

36.946,47 de custos indiretos).

Esses aspectos permitem confirmar 

que os valores monetários oriundos da conta-

bilidade e relacionados com custos diretos e 

indiretos de fabricação foram alocados de 

forma sistemática às unidades produzidas, 

com a segregação dos valores relativos à ocio-

sidade fabril. Nessa direção, os autores da pes-

quisa consideram que os procedimentos reali-

zados atendem adequadamente ao exigido 

pela NBC TG 16, no que diz respeito aos seus 

itens 10 a 12, além do disposto no CPC 16 – 

Estoques.

Desse modo, evidencia-se que, além do 

Custeio por Absorção (fartamente citado como 

exemplo na literatura brasileira), o método 

UEP também pode ser empregado na contabi-

lidade de custos para identificar o valor a ser 

contabilizado como ociosidade fabril.

Quanto às limitações associadas ao 

enfoque desta pesquisa, talvez a mais relevan-

te diz respeito ao fato de abranger somente 

uma empresa. Por isso, sugere-se a futuros 

pesquisadores a aplicação dessa abordagem 

em outras companhias ou segmentos, bem 

como apontar possíveis inconsistências desta 

pesquisa.
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RESUMO
Este artigo apresenta a avaliação das perspectivas que os 

profissionais da área contábil das Cooperativas Agrícolas da Microrregião 

Norte do Estado do Rio Grande do Sul têm sobre a aplicabilidade teórica e 

prática da contabilidade ambiental nos registros contábeis. O objetivo 

central do estudo é avaliar como tais cooperativas estão evidenciando os 

registros contábeis derivados de atividades que envolvem o meio 

ambiente. A metodologia consiste em descritiva, qualitativa e delineada 

no tipo levantamento, com a aplicação de questionário em 15 

cooperativas situadas na região previamente definida, sendo que 10 

unidades apresentaram respostas ao instrumento de pesquisa. Os 

resultados indicam que a contabilização dos fatos e atos ambientais não é 

praticada pela maioria das cooperativas agrícolas pesquisadas, onde os 

profissionais têm um conhecimento superficial sobre o assunto, mesmo 

que, por outro lado, entendam a relevância sobre o tema, bem como se 

constatou que a contabilização não reflete o indicado pelos princípios da 

contabilidade e que o planejamento das evidências de um sistema efetivo 

de gestão ambiental não se aplica até o momento. Concluiu-se pelo estudo 

que, embora haja um entendimento parcial do assunto abordado, ainda 

não há concepção prática do tema na gestão das cooperativas estudadas.
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1  INTRODUÇÃO

A situação ecológica do planeta tem 

remetido as organizações a patamares mais 

elevados de gestão voltada à sustentabilidade e 

à preservação do meio ambiente. Com isso, os 

governos têm adotado maior rigidez e controle 

sobre os atos que repercutem em danos 

ambientais, devido à utilização desenfreada 

dos recursos naturais e aos processos indus-

triais impactantes e sem tratamento dos 

resíduos.

 Sob essa perspectiva, Freitas e Oleiro 

(2011, p. 1) relatam que, “quando se fala dos 

problemas que degradam a natureza, o 

primeiro agente a ser lembrado como causa-

dor desses impactos ambientais são as 

empresas e seus processos operacionais”. 

Mas, mesmo com tais fatores, os autores 

inferem uma crescente conscientização geren-

cial em adotar novas políticas ambientais.

 A partir disso, Gonçalves e Heliodoro 

(2005, p. 1) enfatizam que a “contabilidade 

desperta o interesse em questões ambientais 

ao auxiliar as empresas a gerir a variável 

ambiental, não só como fazendo parte da 

legislação, mas também por razões de 

conscientização ecológica”. Os processos 

industriais evoluíram em todos os sentidos, 

desde técnicas de produção aos maquinários e, 

com isso, o melhor aproveitamento da 

matéria-prima, diminuição de resíduos e 

processos menos poluentes.

De modo a relacionar a atuação da 

contabilidade nesse novo cenário, Maciel et al. 

(2009, p. 2) destacam que “(...) no campo de 

atuação da Contabilidade, ou seja, seu objeto é 

o patrimônio de toda e qualquer entidade, por 

meio do acompanhamento da evolução 

qualitativa e quantitativa desse patrimônio”, 

então os aspectos ambientais deveriam ser 

evidenciados com a correta contabilização dos 

fatos que circundam esse meio.

Uma gestão ambiental efetiva propor-

ciona um equilíbrio entre as atividades 

empresariais, mediante o posicionamento e a 

utilização de técnicas que venham ao encontro 

da responsabilidade no uso de bens naturais, 

isso quer dizer o desenvolvimento socioeconô-

mico deve ocorrer de forma sustentável. 

Relacionando o conceito de desenvolvimento 

sustentável, Hermanns (2005, p. 11) comenta 

que este “passou a ser assimilado pelas 

lideranças empresariais na forma de Sistema 

de Gestão Ambiental, incorporando um novo 

modo de produzir sem comprometer o meio 

ambiente”.

Nesse contexto, este artigo busca 

responder ao seguinte questionamento: Quais 

são as perspectivas da aplicabilidade teórica e 

prática da contabilidade e gestão ambiental 

nas Cooperativas Agrícolas da Microrregião 

Norte do Estado do Rio Grande do Sul? O 

objetivo geral visa a avaliar como as cooperati-

vas agrícolas, situadas na região selecionada, 

estão evidenciando os registros contábeis 

derivados de atividades que envolvem impacto 

ao meio ambiente.

Este estudo justifica-se pelo fato de que 

a divulgação dos relatórios ambientais, nos 

últimos anos, tornou-se uma necessidade no 

meio empresarial, especialmente nas coopera-

tivas, a fim de evidenciar a postura adotada 

pelas organizações em relação às repercussões 

causadas no patrimônio. Já para atender aos 

regramentos legais, é necessário dotar os 
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gestores de informações relevantes, espe-

cialmente em cooperativas agrícolas pelo fato 

de prestarem contas aos associados. 

2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção, serão abordados temas 

como as empresas e o meio ambiente, os 

Sistemas de Gestão Ambiental nas empresas – 

SGA – e a contabilidade ambiental no meio 

empresarial.

2.1  AS EMPRESAS E O MEIO AMBIENTE

As empresas têm, atualmente, um 

papel importante no contexto socioambiental, 

pois o futuro depende de suas atitudes de hoje, 

como, por exemplo, produção sustentável, o 

grau de impacto de suas atividades e o que a 

empresa faz em relação a isso.

Barbieri (2006, p. 99) elucida que as 

empresas devem buscar alternativas que 

eliminem ou minimizem os efeitos negativos 

ambientais, ou seja, “exige uma nova atitude 

dos empresários e administradores, que 

devem passar a considerar o meio ambiente 

em suas decisões e adotar concepções admi-

nistrativas e tecnológicas que contribuam 

para ampliar a capacidade de suporte do 

planeta”.

A utilização dos bens naturais não 

renováveis e o crescimento da população 

começaram a chamar a atenção desde a década 

de 1960, pelo Clube de Roma. Esta foi a 

primeira conferência que discutiu, em 

Estocolmo, os problemas ambientais trazidos 

pelo crescimento urbano, de modo que 

somente em 1987 foi formalizado o termo 

desenvolvimento sustentável no relatório de 

Brundtland, conforme o IBGE (2004).

Apesar disso, o conceito de desenvol-

vimento sustentável é bastante abrangente e 

até hoje traz divergências nas literaturas. Ele 

trata não apenas a parte ambiental, como 

também a justiça social (pobreza), qualidade 

de vida, políticas de inclusão, dentre outros 

assuntos. No entendimento de Ribeiro (2006, 

p. 6), essa temática envolve “um processo de 

mudanças no qual a exploração de recursos, o 

direcionamento dos investimentos, a orienta-

ção do desenvolvimento tecnológico e as 

mudanças institucionais estão em harmonia e 

valorizam o potencial, presente e futuro, para a 

humanidade satisfazer suas exigências e 

aspirações”.

Na realidade, o desenvolvimento 

sustentável busca a manutenção da vida, seja 

ela do meio ambiente (água, fauna, flora) ou da 

civilização, trazendo assim o desenvolvimento 

econômico e social. Porém, esse desenvolver 

terá de manter condições mínimas de vida 

para as gerações futuras, por meio de utiliza-

ção responsável dos bens não renováveis, 

tecnologias menos danosas ao meio ambiente, 

diminuição da poluição, reciclagem, entre 

outras.

Inferindo sobre o aspecto conceitual, 

Ferreira (2006, p. 17) comenta que a expressão 

desenvolvimento sustentável, embora tenha 

muitas traduções literárias, com vocabulário 

diferente, mantém o mesmo significado que 

a autora define como sendo relacionado ao 

modo de uso dos recursos renováveis 
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naturais, possibilitando não degradá-los nem 

de eliminá-los, comprometendo, assim, as 

gerações futuras.

 Com estes cenários, a sociedade, os 

governos e os consumidores, preocupados 

com a preservação do planeta para as gerações 

futuras, identificaram a necessidade de 

mudanças nos sistemas e processos indus-

triais, cobrando uma atitude mais responsá-

vel nesse meio econômico.

 Na concepção de Fenker (2007) a 

produção só existe porque há consumidores, 

sendo assim, ela é necessária para a subsistên-

cia da população. Contudo, a matéria-prima 

para essa produção vem da natureza e se 

transforma em bens duráveis ou não duráveis. 

Então, as empresas não são as responsáveis 

pelo uso da matéria-prima, mas, sim, pela 

maneira com que a retiraram, processaram e 

transformaram, bem como dos resíduos 

gerados nos processos produtivos.

 De acordo com o Art. 1º da Resolução 

01-86, do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), o impacto ambiental é 

descrito dessa forma:

Para efeito desta Resolução, conside-

ra-se impacto ambiental qualquer 

alteração das propriedades físicas, 

químicas e biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma 

de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas que, direta ou 

indiretamente, afetam: a saúde, a 

segurança e o bem-estar da popu-

lação; as atividades sociais e eco-

nômicas; à biota; as condições 

estéticas e sanitárias do meio 

ambiente; a qualidade dos recursos 

ambientais.

Nesse sentido, Dias (2006) aponta que 

as empresas devem ser sustentáveis em três 

aspectos: econômico, rentável para cobrir os 

gastos realizados; social, para valorizar as 

pessoas, respeitando a participação ativa nos 

programas socioculturais da sociedade e, por 

fim, no ambiental, em que os processos 

produtivos estejam voltados à ecoeficiência 

(redução de utilização de recursos e do 

impacto, produzindo o mesmo ou mais, e 

diminuição do valor) e responsáveis, com 

produção mais limpa e programas de educa-

ção corporativa.

No entendimento de Lima (2007), 

percebe-se que a responsabilidade socioambi-

ental pode ser compreendida como a capaci-

dade em responder aos problemas sociais e 

ambientais que afetam os cidadãos. 

 A responsabilidade socioambiental 

não é apenas fazer o que a legislação determi-

na, consiste em ir além dessa premissa, pois o 

cumprimento das orientações legais é 

obrigatório. A responsabilidade real é a 

voluntária, é a preocupação que a empresa 

tem em abrir mão de seus recursos disponí-

veis para realizar programas planejados e 

estruturados de cunho social e ambiental de 

médio e de longo prazo (DIAS, 2006). 

 Os stakeholders são considerados 

propulsores para as empresas desenvolverem 

os processos mais responsavelmente. Para 

Vilela Júnior e Demajorovic (2006), os 

stakeholders são os grupos formados pelos 

que levam ao sucesso e participam das ações 

das empresas, afetando as atividades de uma 

organização ou são afetados por elas.

O grau de exigência dos acionistas, 

governos, órgãos públicos, consumidores, 

fornecedores, sociedade e funcionários, no 

que se refere às questões socioambientais, é
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crescente de forma geral. A atitude de 

cobrança, por parte dos usuários, está 

resultando no desenvolvimento de práticas 

sustentáveis que diminuem o impacto 

realizado pelas empresas (SOUZA, 2000).

 A conscientização e a preocupação da 

sociedade em relação ao meio ambiente 

encontram-se em uma linha crescente, sendo 

inevitável o envolvimento empresarial para o 

desenvolvimento sustentável efetivo.

2.2 OS SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL 
NAS EMPRESAS – SGA

O sistema de gestão ambiental é um 

conjunto das práticas e atitudes tomadas por 

uma empresa para evitar ou diminuir os 

impactos realizados durante as suas 

operações, constitui-se em processos de nível 

sistêmico e que envolve a integração de todas 

as áreas da empresa, não apenas no nível 

operacional, em se tratando de matéria-prima 

ou equipamentos, mas, sim, em uma 

integração entre as diversas áreas, como 

atividades relacionadas ao trato com os 

resíduos gerados desde a área administrativa 

até o meio operacional.

A gestão empresarial no SGA é 

definida por Hermanns (2005, p. 24) como 

buscar aprimorar a qualidade ambiental em 

seus processos, seja em órgãos públicos ou 

privados. A autora descreve que há outros 

objetivos específicos a contemplar, os quais 

são:

 gerir as tarefas da empresa no que diz 

respeito a políticas, diretrizes e 

programas relacionados ao meio 

ambiente interno e externo à 

organização;

 manter em conjunto com a área da 

segurança do trabalho, a saúde dos 

trabalhadores;

 colaborar com setores econômicos, 

com a comunidade e com os órgãos 

ambientais para que sejam desen-

volvidos e adotados processos pro-

dutivos que evitem ou minimizem 

agressões ao meio ambiente.

Nesse contexto, atitudes que venham 

ao encontro do equilíbrio das legislações 

pertinentes à área e o que se desenvolve 

efetivamente nas empresas  podem contribuir 

para minimizar os impactos negativos ao 

meio ambiente.

Para Souza (2002), seria possível 

relacionar que o SGA está também con-

dicionado à pressão das regulamentações, 

perfazendo, com isso, melhor reputação, dada 

a pressão dos acionistas, investidores e 

bancos para que as empresas reduzam o seu 

risco ambiental, bem como pela pressão dos 

consumidores em geral e pela própria 

concorrência.

Complementarmente, Barbieri (2006) 

traduz que gestão ambiental se constitui nas 

diretrizes, nas atividades administrativas e 

operacionais, tais como o planejamento, a 

direção, o controle e a alocação de recursos, 

com o objetivo de estabelecer positivamente 

os efeitos sobre o meio ambiente, permitir 

reduzir ou eliminar possíveis danos ou 

problemas causados pela coletividade.

Como os sistemas de gestão ambiental 

formam normas de padronização, os órgãos 

respeitáveis compilaram e regularam essas 

normas e iniciaram processos de certificações
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das empresas. Com isso, Dias (2006) descreve 

que as normas ISO 14000 são como uma 

família de normas que estabelecem fer-

ramentas e sistemas de administração 

ambiental de uma empresa e que buscam a 

padronização de setores importantes, como a 

auditoria ambiental e a análise do ciclo de vida, 

conduzindo também como um guia na 

implantação de um sistema de gestão 

ambiental (SGA).

Para a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT, 2004), responsável 

pela tradução das normas internacionais, a 

certificação traduz que seja explicitado aos 

interessados como as empresas conduzem 

suas “práticas destinadas a minimizar 

impactos que imponham riscos à preservação 

da biodiversidade”. Essas atitudes contribuem 

para o equilíbrio ambiental e a qualidade de 

vida de todos. 

 De acordo com Camargo e Wilner 

(2012), as empresas interessadas em 

certificações devem contratar empresas 

certificadoras, com preferência às autorizadas 

pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia – Inmetro (autarquia 

federal e órgão regulador das empresas 

certificadoras).

 Como as certificações voluntárias não 

têm obrigatoriedade legal, podem ser 

realizadas por empresas não cadastradas pelo 

órgão regulador, o Inmetro. Posteriormente, 

essa certificadora encaminhará as normas 

necessárias à empresa que implantará o SGA, 

o qual será avaliado e verificado conforme 

padrões estabelecidos, validando a certifi-

cação por um período determinado.

2.3 A CONTABILIDADE AMBIENTAL NO 
MEIO EMPRESARIAL

Sobre a contabilidade ambiental nas 

organizações, Ferreira (2006) afirma que os 

recursos naturais acabam por afetar as 

relações econômicas e a contabilidade das 

organizações por meio do patrimônio, e que 

isso deve ser relatado e mensurado.

Devido à pressão e à cobrança que as 

empresas vêm sofrendo da sociedade, 

torna-se necessário que as empresas 

divulguem e evidenciem para a sociedade 

suas participações proativas, responsáveis 

e transparentes em projetos de natureza 

ambiental. Sob esse vértice, Maciel et al. 

(2009) afirmam que a contabilidade 

ambiental surgiu com  a finalidade de auferir 

os resultados das atividades de empresas que 

se relacionam com o meio ambiente e deve 

desencadear soluções para que estas 

empresas, por meio do planejamento 

estratégico, venham a encontrar o melhor 

caminho a ser seguido em termos de 

implantação de políticas que visam ao 

desenvolvimento sustentável.

Os relatórios emitidos pela Conta-

bilidade se tornam o meio pelo qual a empresa 

divulgará o que está investindo em ativos que 

envolvam suas atividades, e Kraemer (2002, p. 

10) comenta que “a Contabilidade Ambiental 

tem o objetivo de registrar as transações da 

empresa que impactam o meio ambiente e os 

seus efeitos na posição econômica e financeira 

da empresa que reporta tais transações”.

 A Contabilidade é a forma pela qual se 

demonstra a situação econômica de uma 
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empresa, por ela identificar seu patrimô-

nio e situação financeira. Sendo assim, a 

Contabilidade deve tratar os assuntos 

ambientais de modo que eles se apresentem 

transparentemente aos usuários das de-

monstrações financeiras e contábeis, sob os 

aspectos que envolvem especialmente essa 

temática.  

 Ao tratar de impactos negativos 

evidenciados pela Contabilidade, Eugênio 

(2005) destaca que são exemplos de custos 

ambientais: os honorários dos auditores 

ambientais contratados para atividades de 

auditoria; os tratamentos de resíduos (água, 

ar) para o cumprimento da legislação; o 

pagamento de empresas que realizam a coleta 

de resíduos, a aquisição de equipamentos de 

segurança e ambiente para seus empregados e 

a amortização das máquinas que produzem 

menos efeitos de poluição. Os custos e as 

despesas ambientais estão lançados nas 

demonstrações, porém, não com o tratamento 

específico de fatos ambientais.

Observa-se também que Ribeiro 

(2006) descreve que as despesas ambientais 

são aquelas envolvidas com o gerenciamento 

ambiental utilizado pela administração 

mediante consultorias ambientais, e os custos 

ambientais resultam em benefícios futuros 

para a sociedade, como a aquisição de insumos 

e mão de obra para controle, redução ou 

eliminação dos poluentes.

Já na concepção de Costa e Marion 

(2007), as perdas ambientais se constituem 

em multas ou penalidades por inadequação 

das atividades à legislação, bem como os 

prejuízos causados ao meio ambiente e que 

podem comprometer sua existência, como 

queimadas, vazamentos tóxicos, etc.

Os ativos ambientais para Gonçalves e 

Heliodoro (2005) são considerados como os 

bens adquiridos pelas empresas a fim de 

controlar, preservar e recuperar o meio 

ambiente [...], bem como aqueles utilizados no 

processo, controle, conservação e preservação 

do meio ambiente.

 A Resolução do Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC) nº 1003-04, a qual 

aprovou a Norma Brasileira de Contabilidade 

NBC T 15, em que são descritas as informações 

de natureza social e ambiental, descreve que, 

dentre as informações a serem evidenciadas, 

estão:

a) investimentos e gastos com ma-

nutenção nos processos operacionais 

para a melhoria do meio ambiente; b) 

investimentos e gastos com a pre-

servação e/ou recuperação de ambi-

entes degradados; c) investimentos e 

gastos com a educação ambiental para 

empregados, terceirizados, autônomos 

e administradores da entidade; d) 

investimentos e gastos com educação 

ambiental para a comunidade; e) 

investimentos e gastos com outros 

projetos ambientais.

 Conforme a NBC T 15, os ativos 

ambientais são considerados como in-

vestimentos em equipamentos e máquinas 

com tecnologias mais limpas, processos 

produtivos menos poluentes e impactantes, 

pesquisas com intuito de melhoramento do 

processo, equipamentos menos causadores de 

poluição, diminuição do consumo de matéria-

-prima e reutilização dos resíduos. Todos esses 

eventos estão registrados na contabilidade 

societária e fazem parte da contabilidade 
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ambiental, apenas são necessárias na 

identificação destes sua consolidação e 

modificação na nomenclatura das contas para 

que sejam realizadas. 

Os passivos ambientais são considera-

dos por Eugênio (2005) como um sacrifício 

dos benefícios econômicos realizados pela 

organização à preservação, recuperação e 

proteção do meio ambiente, de forma a 

ajustar o desenvolvimento econômico e o 

meio ecológico, quando se tratar de condu-

tas prejudiciais em relação às questões 

ambientais.

A NBC T 15 trata de informações de 

natureza social e ambiental, descrevendo 

quanto aos passivos ambientais que a-

brangem quesitos como a quantidade de 

processos ambientais, administrativos e 

judiciais respondidos pela entidade, o valor 

das multas e das indenizações relativas à 

matéria ambiental, determinadas administra-

tiva e/ou judicialmente e, por fim, os passivos 

e as contingências ambientais.

 Com isso, percebe-se que os passivos 

ambientais são compostos por contas como 

multas e infrações sobre o meio ambiente, 

recuperação de danos causados e processos 

impactantes, aquisição de equipamentos 

menos poluentes, as quais são mensuradas e 

identificadas nas empresas, mesmo que não 

tenha implementado um sistema de contabili-

dade ambiental. 

A NBC T 15 remete que as informações 

de natureza social e ambiental devem evi-

denciar os dados e as informações de nature-

za social e ambiental da entidade, de modo 

que são extraídos ou não da Contabilidade, 

conforme procedimentos determinados pela 

norma.

Quanto ao alinhamento das políticas 

ambientais no Brasil, o enfoque dado por 

Almeida (2012, p. 32) é de que se consideram 

a regulação dos recursos naturais (florestais, 

minerais, hídricos e animais), as questões de 

controle da poluição advindas da urbaniza-

ção, industrialização e agricultura tecnificada, 

a conservação da natureza, o planejamento 

territorial, as legislações gerais e as questões 

ambientais globais.

O relato de Barbieri (2006) aponta que 

a origem dos sistemas de gestão ambiental foi 

estabelecida pelas ações governamentais que 

determinam as primeiras políticas públicas 

ambientais globais, consideradas como 

instrumentos, objetivos e diretrizes que o 

poder público dispõe para produzir os efeitos 

que deseja no meio ambiente.

3  MÉTODO DE PESQUISA

Esta pesquisa caracteriza-se como 

descritiva, pois, segundo Diehl e Tatim 

(2004), é a descrição das características de 

uma população ou fenômeno, sendo que a 

característica peculiar é a utilização de 

técnicas padronizadas de coleta de dados, 

como questionário e observação sistemática. 

Também classifica-se de forma qualitativa e 

delineada no tipo levantamento, chamado de 

survey.

A população compreende as coopera-

tivas agrícolas situadas no Estado do RS, cuja



37REVISTA DO CRCRS

amostra é composta pelas situadas na 

Microrregião Norte do Estado do Rio Grande 

do Sul, as quais são no total de 15 (quinze), 

compreendidas em: COOPIBI, COTRIGO, 

COTRISAL, COTRIEL, COAGRISOL, 

COTRIJAL, COTRISOJA, COTRISANA, 

COOPERMARAU, COOFIUME, COTAPEL, 

COASA, AGRO CEREAIS RONDA, CCN e 

COOPERJACUÍ. 

Neste estudo, foi utilizado um 

questionário delineado em dois blocos, com 

questões do tipo aberta e fechada: o primeiro 

apresenta seis questões sobre a caracterização 

do local e do respondente; no segundo bloco 

constam vinte e três questões sobre o en-

tendimento teórico e prático da temática 

abordada no estudo, validadas pela aplicação 

de um pré-teste junto a contadores não 

participantes da amostra. O instrumento foi 

encaminhado aos contadores das coope-

rativas selecionadas e enviado por e-mail no 

período de maio a julho/2012.

Os dados coletados foram apre-

sentados de forma descritiva em quadros, e a 

análise das informações feita a partir do 

referencial teórico, bem como mediante 

análise de conteúdo das respostas, durante o 

período de agosto a setembro/2012.

 Como limitação de estudo, apresenta-

-se o fato da realização somente com coo-

perativas agrícolas, de modo que futuros 

estudos possam ser desenvolvidos em outros 

segmentos de cooperativas envolvendo o 

tema discorrido.

 A definição do segmento a ser 

estudado deu-se em virtude de que as 

cooperativas agrícolas vêm sendo autuadas 

pelas práticas agrícolas danosas, uma vez que 

a matéria-prima desse tipo de atividade está 

diretamente ligada à questão da susten-

tabilidade, na qual o controle da utilização da 

terra, água e ar desde o início da cadeia é 

fundamental para a prática correta das áreas 

envolvidas nos processos cooperativos 

agrícolas.

4 RESULTADOS DA PESQUISA

 Para a análise da pesquisa foram 

devolvidos apenas 10 (dez) questionários, 

representando as cooperativas: COOPIBI, 

localizada em Ibiraiaras; COTRIGO, 

localizada em Estação; COTRISAL, junto ao 

município de Sarandi; COTRIEL, em 

Espumoso; COAGRISOL, junto a Soledade; 

COTRISOJA, em Tapera; COOFIUME, na 

localidade de Ibiaçá; COASA, em Água Santa; 

AGRO CEREAIS RONDA, no município de 

Ronda Alta, e a CCN, junto a Lagoa Vermelha.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL E 
DO RESPONDENTE

O primeiro bloco de questões trata 

dos dados dos respondentes e a caracteri-

zação das cooperativas, iniciando-se pelos 

respondentes:
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Observa-se que, do total, todos 

possuem nível superior completo e cerca de 

60% com algum tipo de especialização. Já em 

relação à faixa etária, comprova-se que 50% 

tem idade entre 21 e 40 anos e 50% entre 41 e 

60 anos.

Quanto ao tempo de atuação dos 

respondentes nas cooperativas estudadas, 

verificou-se que somente um atua até 2 anos 

na área, outros dois responderam de 6 a 8 

anos, mas a grande maioria, com 70%, está 

atuando acima de 9 anos em cargos de gestão 

cooperativa.

 Na Tabela 2, consta o questionamento 

sobre a estruturação e a existência de um 

setor para atender às questões ambientais, 

ficando assim:

Na estruturação das cooperativas, a 

amostra é composta por 70% com até 3 

unidades em sua estrutura física, distribuídas 

na região de atuação, enquanto que nos 

demais tem-se acima de 3 unidades físicas, 

delineando a organização estrutural dos 

locais estudados.

O resultado aponta que, em 60% da 

amostra, já há um setor específico para tratar 

da temática e, em 40%, esse setor ainda não 

existia até o momento da pesquisa. Percebe-

-se que as cooperativas encontram-se em fase 

de implantação interna dos requisitos 

ambientais para que possam atender às 

demandas legais, especialmente da estrutu-

ração desses setores específicos.

Ao considerar as cooperativas que têm 

um setor específico, destaca-se que 16,67%

Tabela 1: Caracterização dos respondentes nas 
cooperativas

DESCRIÇÃO 

Fonte: Dados primários (2012) 

 FREQUÊNCIA RELATIVA %

40

60

50

50

10

-

20

70

ESCOLARIDADE

Superior completo

Especialização ou acima

FAIXA ETÁRIA

Idade entre 21 e 40 anos

Acima de 40 anos

TEMPO DE ATUAÇÃO NA ÁREA

Até 2 anos

Entre 2 e 5 anos

Entre 6 e 8 anos

Acima de 8 anos

DESCRIÇÃO 

Fonte: Dados primários (2012)

 FREQUÊNCIA RELATIVA %

70

30

60

40

16

34

50

ESTRUTURA DAS COOPERATIVAS

Entre 1 e 3 unidades na estrutura

Acima de 3 unidades na estrutura

EXISTÊNCIA DE UM SETOR AMBIENTAL 

Sim

Não

TEMPO DE IMPLANTAÇÃO DO SETOR

No último ano

Entre 1 e 3 anos

Acima de 3 anos

Tabela 2: Estrutura das cooperativas e 
existência de um setor ambiental
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Tabela 3: Entendimento prático sobre a gestão e contabilidade ambiental

QUESTÕES 

Fonte: Dados primários (2012). 

A sua cooperativa desenvolve atividades que impactam o meio ambiente?

A sua cooperativa pratica alguma política definida internamente sobre gestão ambiental?

A contabilidade adota procedimentos contábeis para evidenciar e/ou controlar os efeitos 
ambientais gerados no decorrer das suas atividades?

A sua cooperativa já foi autuada por questões ambientais junto aos órgãos competentes?

Caso a resposta 12 tenha sido positiva, pergunta-se: Foram adotadas medidas corretivas 
para que essa situação não se repita novamente?

FREQUÊNCIA RELATIVA %

SIM NÃO

60

80

10

50

100

40

20

90

50

-

destas implantaram no último ano, em 33,34% a ocorrência deu-se no período de 1 a 3 anos, 

enquanto que nos demais 50%, a implantação foi há mais de 3 anos.

4.2 ENTENDIMENTO TEÓRICO E PRÁTICO SOBRE GESTÃO E CONTABILIDADE AMBIENTAL

 O segundo bloco busca descobrir o nível de entendimento e o conhecimento do assunto 

contabilidade ambiental e sua relação entre teoria e prática, sendo que na Tabela 3 apresenta-se a 

visão global dos respondentes das cooperativas sobre suas atividades em relação ao meio ambiente:

Na Tabela 3, identifica-se que 60% das 

cooperativas desenvolvem atividades que 

impactam o meio ambiente de forma direta; já 

a grande maioria, com cerca de 80% delas, 

acaba praticando alguma política interna de 

gestão ambiental, não explicitada pelo 

instrumento de pesquisa. No entanto, em 90% 

dos respondentes fica evidenciado que não 

adotam procedimentos na Contabilidade para 

evidenciar os fatos ambientais ligados às suas 

atividades.

Outro ponto interessante é que em 

torno de 50% das cooperativas estudadas já 

houve autuação pelos órgãos competentes 

quanto às infrações instauradas por esses 

órgãos e, após a atuação, em todas foram 

adotadas medidas de correção sobre o fato 

gerador encontrado.

Na Tabela 4, explicitam-se os resul-

tados sobre a responsabilidade da cooperativa 

quanto aos danos ou impactos ao meio 

ambiente:
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Conforme respostas obtidas, quando 

questionados sobre a responsabilidade da 

ocorrência de danos e impactos sobre o meio 

ambiente, das cinco opções apresentadas, 

somente duas foram mencionadas, sendo que 

em 30% fica responsabilizada a diretoria em 

geral sobre as consequências danosas, e em 

70% foi afirmado que todos são responsáveis 

pelos fatos causados pela organização, 

respondendo solidariamente na gestão da 

organização.

Na Tabela 5, constam respostas sobre 

o entendimento dos métodos e procedimen-

tos de fiscalização pelos órgãos competentes:

Tabela 4: Responsabilidade dos danos ou impactos ao meio ambiente

QUESTÕES 

Fonte: Dados primários (2012). 

FREQUÊNCIA RELATIVA %

Tabela 5: Entendimento dos métodos e procedimentos de fiscalização

QUESTÕES 

Fonte: Dados primários (2012). 

QUAL SEU ENTENDIMENTO SOBRE OS MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL?

Coerente, considerando o conhecimento que se tem diante das autuações que são realizadas, 
quando encontradas irregularidades

Exageradas quando se trata dos valores empreendidos nas multas aplicadas

O Governo cumpre seu papel institucional ao fazer cumprir a preservação do meio ambiente

Ainda são escassas as informações divulgadas sobre como evitar danos ambientais

Quando procurados, os órgãos que exercem as fiscalizações estaduais e federais não são acessíveis quanto 
à busca por informações relevantes às cooperativas no que se refere à legislação aplicada ao meio ambiente

RESPOSTAS EM %

20

20

20

20

20

 -

30

-

-

70

EM SUA COOPERATIVA AS RESPONSABILIDADES PELOS DANOS OU IMPACTOS AMBIENTAIS SÃO ATRIBUÍDAS A QUEM?

O presidente da cooperativa

A diretoria em geral

Os técnicos que operam as atividades diariamente

A contabilidade

De forma conjunta, todos são responsáveis
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Pela Tabela 5, verifica-se que, quanto 

ao entendimento dos respondentes sobre os 

métodos e procedimentos adotados pelos 

órgãos de fiscalização em relação aos danos 

ambientais, estes escolheram de modo 

uniforme as alternativas apresentadas. Na 

amostra estudada, há um consenso entre as 

dificuldades de entendimento sobre a rotina e 

os procedimentos fiscalizatórios por parte do 

Governo, o que compromete a padronização 

de processos internos. 

 De modo posterior, ao abordar os res-

pondentes sobre o conceito de desenvolvimento 

sustentável, percebeu-se que aproximada-

mente 60% deles afirmaram que é possível 

trabalhar junto aos associados essa visão de 

sustentabilidade. Já para outros 30%, não são 

encontradas dificuldades em promover o 

desenvolvimento sustentável e, para o 

restante, somente 10% dos respondentes, 

acredita-se que a demanda por profissionais 

preparados para disseminar esta ideia ainda é 

uma restrição.

Na Tabela 6, apresenta-se o en-

tendimento sobre as responsabilidades 

socioambientais.

Você entende que as cooperativas agrícolas, ao desenvolverem suas atividades, atendem 
aos requisitos da responsabilidade socioambiental?

Caso a resposta da questão 18 seja sim, pode-se inferir que as ações de manutenção e 
melhoria das condições ambientais, minimizando riscos e ações agressivas à natureza, 
são pontos trabalhados em sua cooperativa?

Tabela 6: Atendimento das responsabilidades socioambientais

QUESTÕES 

Fonte: Dados primários (2012). 

FREQUÊNCIA RELATIVA %

SIM NÃO

80

100

20

-

Quanto ao atendimento das responsa-

bilidades socioambientais pelas cooperativas, 

na Tabela 6 visualiza-se que 80% responde-

ram que as cooperativas atendem aos 

requisitos de responsabilidade socioambien-

tal e em 20% não compreendem isso como 

algo evidente até o momento. Já aqueles que 

responderam positivamente inferem que são 

trabalhadas as manutenções e melhorias das 

políticas utilizadas para a minimização dos 

danos ambientais.

 A principal ação desenvolvida, 

descrita pela maioria dos respondentes nas 

cooperativas, em torno de 70% das respostas 

obtidas, é no que se refere à coleta, separação e 

reciclagem/tratamento dos resíduos gerados 

pela cooperativa e pelos associados (agricul-

tores). O destaque é dado para as embalagens 

de agrotóxicos, aliado à orientação aos 

cooperados sobre políticas ambientais de 

como desenvolver técnicas e práticas sus-

tentáveis. A conscientização é uma das 

ferramentas utilizadas por meio de palestras e 

seminários orientando a forma correta da 

utilização de defensivos agrícolas, equipa-

mentos que emitem poluição atmosférica e 

conservação do solo com práticas de plantio 

direto e reflorestamento.

 Na Tabela 7, apresentam-se questões 

relativas aos fatos contábeis ambientais:
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Tabela 7: Questões de fatos contábeis ambientais

Fonte: Dados primários (2012). 

Conforme Kraemer (2005), os custos, ativos e passivos ambientais devem ser contabilizados 
de acordo com os Princípios de Contabilidade.  Esses registros são realizados 
em sua cooperativa?

A partir da Tabela 7, apresenta-se um 

entendimento dos respondentes sobre as 

atividades das cooperativas dentro do 

contexto ambiental, especialmente a Contabili-

dade. Quando questionados sobre os fatos 

ambientais e sua forma de contabilização, 

80% responderam que não são feitos os 

procedimentos de acordo com os Princípios 

de Contabilidade, e os demais informam que 

realizam corretamente.

Em 70% relatam que os relatórios não 

transparecem o desempenho ambiental da 

entidade, enquanto que, para os demais, essas 

informações estão disponíveis. Sobre a 

importância desta divulgação aos associados, 

90% responderam que essa prática é adotada

QUESTÕES 
FREQUÊNCIA RELATIVA %

SIM NÃO

Kraemer (2005) destaca que o desempenho ambiental deve apresentar ampla transparência 
aos usuários da informação contábil. Assim, questiona-se: Estas informações estão disponíveis 
em relatórios em sua cooperativa?

Você entende como importante divulgar as informações do desempenho ambiental 
aos associados?

Sua cooperativa tem investido nos últimos anos em equipamentos para minimizar os 
efeitos ambientais decorrentes das suas atividades?

Existem processos judiciais por danos ambientais, onde sua cooperativa seja agente 
principal, tramitando atualmente?

Possíveis multas, processos ambientais em tramitação, indenizações por danos ambientais 
são registrados em sua Contabilidade?

Sua cooperativa já realizou algum tipo de levantamento ambiental para elaboração de 
um Manual de Gestão Ambiental?

Já foi realizada alguma modalidade de Auditoria ambiental em suas estruturas 
operacionais?

No seu ponto de vista, é importante buscar adaptações em sua cooperativa para uma 
certificação ambiental no futuro?

90

90

20

40

20

40

100

20

30

80

70

10

10

80

50

80

60

-
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e relevante à gestão, onde se observa que estas 

informam que vêm investindo em equipa-

mentos para minimizar os efeitos ambientais 

danosos das suas atividades realizadas, já os 

demais entendem que isso não é importante.

 Quanto aos processos judiciais, 

identificou-se que 20% dos pesquisados estão 

respondendo por danos ambientais em fórum 

judicial e 80% não têm nenhum processo 

instaurado no momento da pesquisa. No 

entanto, em somente 40% dos locais que 

responderam, esses fatos são contabilizados e 

em 50% não há habitualidade para esta 

prática. Os demais não informaram posição 

sobre a abordagem.

 Quanto à realização de levantamento 

ambiental, apenas 20% das cooperativas já o 

realizaram e 80% não têm um estudo sobre as 

atividades impactantes ao meio ambiente, o 

que auxiliaria na elaboração de um manual de 

gestão ambiental e destas, apenas 40% já 

passaram por algum tipo de auditoria 

ambiental.

Contudo, a unanimidade entre os 

respondentes foi evidenciada para a busca de 

adaptações de práticas salutares a uma 

certificação ambiental como fator importante 

para o futuro e continuidade da organização.

Na Tabela 8, apresentam-se por grau 

de relevância os seguintes pontos:

Fonte: Dados primários (2012). 

Implantar sistemas de gestão ambiental significa custos altos e, 
com isso,  fica inviabilizado realizá-lo

QUESTÕES 1 2 3 4 5

Registrar custos e passivos ambientais pode afetar as relações 
com os associados

As legislações ambientais impõem um padrão de conhecimento 
das questões relacionadas ao impacto das atividades ambientais, 
que ainda é claro ou entendido o suficiente pelos dirigentes 
das cooperativas

A padronização das atividades pode resultar em melhor 
desempenho, se for implantado um Sistema de Gestão Ambiental

A contabilidade deve expor os resultados decorrentes dos registros 
ambientais à alta direção, contribuindo para a tomada de decisão

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 
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Tabela 8: Grau de relevância sobre o assunto abordado
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Pela Tabela 8, percebe-se que, por 

grau de relevância, os respondentes aponta-

ram 1 para o mais importante e 5 para o menos 

importante dos itens questionados, explicita-

dos da seguinte forma:

 sobre os custos elevados e a inviabi-

lização do processo, foi identificado 

em 60% como fator moderado e em 

outros 30% isso não é fator 

preponderante;

 quanto aos registros contábeis se 

afetam as relações com os associa-

dos, identificou-se que em 40% dos 

respondentes esse fato tem peso 

significativo e nos demais isso não 

tem relevância;

 em relação às legislações aplicadas 

às cooperativas e se há clareza 

suficiente, foi constatado que em 

30% dos respondentes isso é um 

fator importante e compromete o 

bom andamento dos processos;

 já quanto à questão da padroniza-

ção das atividades e ao desempe-

nho, é possível verificar na maioria 

o peso relevante que exerce nas 

atividades ambientais;

 referente às informações contábeis 

na gestão para as decisões ambien-

tais, houve entendimento em me-

tade dos respondentes como 

muito importante e nos demais 

como sem efeito importante posi-

tivo no andamento dos processos 

gerenciais.

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Este artigo teve como objetivo avaliar 

a perspectiva da aplicabilidade das teorias e 

práticas realizadas por meio dos registros 

contábeis ambientais, pois esta é a forma de 

indicar e informar usuários internos e 

externos sobre os atos e as ações ambientais 

praticados pelas cooperativas agrícolas da 

Microrregião Norte do Rio Grande do Sul.

 Para o obtenção deste resultado foi 

aplicado um questionário com 29 questões, 

sendo dividido em dois blocos: o primeiro 

bloco com 6 questões para identificação do 

perfil do local e do respondente e o segundo 

com 23 questões sobre relevância, práticas e 

conhecimento da contabilidade ambiental, 

sendo obtido o retorno de 10 instrumentos de 

pesquisa dos 15 remetidos.

Os resultados apontam que mais da 

metade das cooperativas identificam suas 

atividades como impactantes ao meio 

ambiente e, com isso, praticam políticas de 

conscientização. Tais ações praticadas 

remetem atenção especial às questões 

ambientais nos últimos 3 a 5 anos. Porém, 

para as demais que não reconhecem em suas 

atividades o dano ou impacto ambiental, não 

há nenhuma prática de responsabilidade 

socioambiental. 

Constatou-se que, em média, 80% das 

cooperativas atendem às demandas ambien-

tais e que, em média, metade delas já sofreu 

alguma forma de autuação por irregularida-

des. Isso reflete também na questão sobre o 

entendimento das leis, em que são alegadas 

que, ao procurarem os órgãos fiscalizadores, 
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há dificuldade em encontrar informações 

sobre a legislação aplicada às suas atividades 

de forma clara.

Com isso, em torno de 80% dos 

respondentes não têm plano nem manual de 

gestão ambiental, e outros 60% não sofreram 

até o momento nenhuma auditoria. Isso 

evidencia uma contradição no entendimento 

das práticas danosas e impactantes ao meio 

ambiente, pois os gestores das cooperativas 

não têm uma ideia real e formal sobre o tema, 

bem como não fizeram estudos para identifi-

carem os planos de ações necessárias, 

considerando que apenas investimentos em 

máquinas e equipamentos se constituiriam 

como suficientes.

 Em torno de 90% das cooperativas 

não adotam na Contabilidade procedimentos 

que demonstrem os efeitos ambientais, de 

modo que a contabilização dos custos, ativos e 

passivos ambientais não é realizada de forma 

adequada em torno de 80% delas.

 Conclui-se com este estudo que a 

contabilização dos fatos ambientais não é 

praticada pela maioria das cooperativas 

agrícolas pesquisadas, onde os profissionais 

têm um conhecimento superficial, mas 

entendem a relevância sobre o assunto, 

apesar de que a contabilização não é realizada 

conforme os Princípios de Contabilidade. 

Aliado a isso, percebeu-se que o planejamen-

to, mediante um sistema de gestão ambiental, 

não se encontra presente na grande maioria 

da amostra pesquisada, muito embora ocorra 

o entendimento do assunto abordado, 

denotando pouca evidência da prática 

ambiental na gestão das cooperativas que 

foram respondentes neste estudo.
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RESUMO
Esta pesquisa analisa os efeitos da aplicação do Art. 1º-F da Lei nº 

9.494-97 nos cálculos de atualização monetária e de juros de mora das 

ações revisionais de benefício previdenciário, na liquidação de sentenças 

judiciais contra a Fazenda Pública. Com o objetivo de verificar as 

consequências da incidência desse artigo de lei nos resultados dos 

cálculos judiciais, foram levantados os índices de correção monetária 

utilizados no Brasil no período compreendido entre os anos 2008 e 2011, 

comparando-os e analisando os métodos de cálculo dos juros de mora. 

Verificou-se que, ao alterar o índice de atualização monetária das 

condenações contra a Fazenda Pública, por meio da nova redação do art. 

1º-F da Lei nº 9.494-97, dada no Art. 5º da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 

2009, o Governo brasileiro obteve uma economia superior a 3% em cada 

liquidação de sentença a partir do início da vigência da nova redação desse 

dispositivo legal. Observou-se, também, que seria mais vantajoso para o 

segurado do Regime Geral da Previdência Social ter o seu benefício revisto 

administrativamente, ao invés de judicialmente, em razão de o índice de 

atualização monetária utilizado institucionalmente ser o que melhor 

reflete a sua realidade socioeconômica, em termos de correção monetária 

do seu benefício previdenciário. Essas considerações conduzem à 

conclusão de que a nova redação dada pelo Art. 5º da Lei nº 11.960-2009 

ao art. 1º-F da Lei nº 9.494-97 foi vantajosa para a Administração Pública e 

prejudicial para os segurados do Regime Geral da Previdência Social, nos 

casos de ações revisionais relativas aos benefícios previdenciários.

PALAVRAS-CHAVE: Atualização monetária. Cor-

reção monetária. Juros de mora. Benefício previdenciário. Perícia judicial.
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This research examines the effects of 

the application of Article 1-F of Law 9,494-97 

of monetary and interest calculations on 

arrears of revisional judgment payments of 

social security benefits against the Public 

Treasury. In order to check the consequences 

of applying this Article of the Law on judicial 

calculation results of pensions, we studied 

the different inflation indexes used in Brazil 

during the period 2008-2011 and analyzed 

their different methodologies. We observed 

that when the official monetary index of 

debts against the Public Treasury was 

changed by Article 5 of Law 11,960, of June 

29, 2009, the Brazilian Government 

obtained an economy of more than 3% in 

each one of the awarded settlements of 

pension disputes. We also observed that it 

would be more advantageous for those 

insured by the Federal Government´s Social 

Security that wish to apply for any revision 

to do so administratively rather than 

judicially given the institutional inflation 

rate adjustment used, which best reflected his 

socioeconomic reality. These considerations 

led us to conclude that the new wording given 

by Article 5 of Law 11,960-09 to Article 1-F of 

Law 9,497-97 was advantageous to the 

Federal Government and prejudicial to those 

insured by the Government´s Social Secu-

rity, in those cases of revisional actions of 

pension benefits.

Keywords: Monetary indexes. 

Calculation and restatement. Restatement 

and interest. Benefit pension.Expertise court.

1  INTRODUÇÃO

Historicamente, tem sido recorrente 

no Brasil a prática de mudança de indexado-

res de atualização monetária, nos cálculos 

judiciais contra a Fazenda Pública. Esse 

costume jurídico acontece por causa das 

instabilidades econômicas passadas, espe-

cialmente na década que antecedeu a criação 

do Plano Real como novo padrão monetário 

nacional, a partir de 1º-07-1994.

Contrariando a história econômica 

brasileira recente, haja vista que, no ano de 

2009, a economia mostrava-se controlada e a 

inflação em patamares estáveis, uma vez mais 

se alterou o índice de atualização monetária 

dos cálculos judiciais contra a Fazenda 

Pública. Esse fato teve ampla repercussão 

tanto na área jurídica como no campo da 

perícia contábil, já que nessas duas esferas 

imperavam dúvidas na interpretação da 

redação dada pela Lei nº 11.960-2009 ao Art. 

1º-F da Lei nº 9.494-97. Essa ambiguidade na 

explicação jurídica gerou dúvidas entre os 

especialistas, levando a questionamentos de 

formas expressivas e divergentes.

Por outro lado, os efeitos da aplicação 

desse artigo de lei nos cálculos revisionais dos 

feitos previdenciários são relevantes e 

importantes de se estudar, tendo em vista que 

o quadro social da parcela da população 

brasileira beneficiada com o resultado desses 

cálculos é significativo, além de ser composto, 

em sua grande maioria, por aposentados e 

pensionistas vinculados ao Regime Geral da 

Previdência Social (RGPS). 

Uma das consequências da adoção 

dessa legislação, nos feitos previdenciários

ABSTRACT
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calculados judicialmente contra a Fazenda 

Pública, é a troca do índice de atualização 

monetária indicado no citado artigo. Quando 

aplicado nas decisões judiciais dos processos 

de matéria previdenciária, pode não repre-

sentar uma troca mais adequada e vantajosa 

para a parte autora desses feitos. Isso porque, 

no Brasil, os diversos índices de atualização 

monetária utilizados no mercado são direcio-

nados em função do peso dos produtos na 

composição da cesta de cada um desses 

índices, vis-à-vis ao consumo de cada 

segmento social, podendo não corresponder à 

efetiva recuperação do poder aquisitivo da 

moeda no cálculo judicial previdenciário.

Por conseguinte, o objetivo central 

deste artigo está delimitado em verificar as 

implicações da aplicação da nova redação 

dada pelo Art. 5º da Lei nº 11.960-2009 ao art. 

1º-F da Lei nº 9.494-97 nos cálculos de 

atualização monetária e de juros de mora das 

ações revisionais de benefício previdenciário, 

na liquidação de sentenças judiciais contra a 

Fazenda Pública. Essa questão será discutida 

(i) demonstrando a importância de o índice de 

correção monetária aplicado estar adequado 

ao segmento social abrangido pelo benefício e 

(ii) avaliando a nova metodologia utilizada 

para o cálculo dos juros de mora comparativa-

mente à metodologia anterior.

Ressalta-se, no primeiro caso, a 

necessidade de adequação dos índices de 

correção monetária utilizados nos processos 

referentes a ações revisionais de benefício 

previdenciário. É importante ter em mente 

que estes podem ter reflexos de caráter social 

em uma célula da sociedade que é composta 

por aposentados e pensionistas que são, em 

sua maioria, totalmente dependentes da 

previdência pública. No segundo caso, 

mostra-se seu efetivo reflexo financeiro real, 

por meio de uma avaliação dos prós e contras 

identificados na composição de cada índice de 

atualização monetária aplicado nesse tipo de 

cálculo, bem como do resultado desses 

cálculos.

Ante o exposto, o desenvolvimento de 

uma pesquisa seguindo a perspectiva delinea-

da para este artigo mostra-se relevante por ter 

sua vertente principal de contribuição 

acadêmica direcionada aos legisladores, uma 

vez que chama a atenção para se atentar para a 

precisão dos termos na redação das leis. Isso 

evitaria controvérsias desnecessárias, erros 

de interpretação e de aplicação, bem como 

prejuízos financeiros decorrentes dessas 

possíveis dubiedades. Adicionalmente, 

propicia-se um embasamento teórico sobre a 

adequação mais justa para as camadas mais 

pobres da população, quando nas leis se fizer 

necessário indicar índices de atualização 

monetária. Essa questão, também, é impor-

tante tanto por causa do aspecto da garantia 

da capacidade de consumo, ou seja, do poder 

aquisitivo, como também para se evitar 

abarrotar o Poder Judiciário com ações 

revisionais, devido às efetivas perdas que esse 

segmento social venha a sofrer em seu 

benefício previdenciário, em razão da 

inadequação dos índices aplicados.

Outra contribuição está voltada para 

os beneficiários da Previdência Social, bem 

como aos seus advogados, que, por não 

entenderem os fundamentos conceituais do 

tema abordado neste artigo, enchem em 

demasia o Poder Judiciário com ações 
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revisionais, pretendendo aplicações de 

índices que, muitas das vezes, são inferiores 

aos que efetivamente foram aplicados aos 

benefícios de seus clientes. Com isso, acabam 

provocando saldo zero a receber pelos autores 

das ações, porém, gerando mais custos aos 

cofres públicos, em razão da gratuidade de 

justiça a que faz jus uma grande parcela da 

população beneficiária da Previdência Social 

oficial.

Do ponto de vista metodológico, a 

pesquisa utiliza uma abordagem de cunho 

qualitativo, a partir de análise teórica e 

bibliográfica, de características descritivas 

(KÖCHE, 2007). Por tratar-se de uma 

pesquisa bibliográfica e documental (GIL, 

2002), a literatura pertinente é utilizada com 

uma delimitação histórico-descritiva de 

caráter explicativo e comparativo. Como 

abordagem metodológica de investigação, 

empregou-se o estudo de caso, acessando 

parte do acervo do arquivo judiciário da 

Justiça Federal no Rio de Janeiro. O estudo de 

caso permite analisar o fenômeno estudado 

de forma mais abrangente e possibilita a 

exploração de seus detalhes no seu contexto 

real (YIN, 2005). Nesse tipo de investigação, 

os fatos são observados, registrados, analisa-

dos, classificados e interpretados, sem que o 

pesquisador interfira neles (ANDRADE, 

2002).

O artigo está organizado em nove 

seções, incluindo a presente introdução. Nas 

duas seções seguintes, apresenta-se a revisão 

da literatura sobre aspectos associados à 

questão da atualização monetária, com 

relação aos cálculos financeiros e à problemá-

tica envolvida na escolha e nos critérios de cál-

culos financeiros de atualização monetária. 

Em seguida, buscar-se-á explicar como os 

índices de atualização monetária utilizados 

nos cálculos judiciais são compostos e o 

reflexo de cada um deles na recuperação da 

inflação. Na quinta seção, demonstram-se os 

reflexos econômico-financeiros decorrentes 

da aplicação desses índices, quando do 

pagamento da parte beneficiária. Na seção 

seguinte, analisam-se as questões decorrentes 

da introdução do cálculo dos juros de mora 

nas sentenças judiciais. A sétima seção é 

empregada para efetuar um encadeamento 

comparativo dos cálculos judiciais e seus 

reflexos econômicos e financeiros. Depois, na 

oitava seção, utiliza-se para discutir os 

aspectos metodológicos, os procedimentos de 

pesquisa aplicados ao estudo de caso, bem 

como sua delimitação, e sumarizam-se os 

principais resultados da pesquisa efetuada, 

descrevendo-se as abordagens. Por fim, na 

última seção, apresentam-se as conclusões do 

estudo realizado, seguida da bibliografia 

utilizada como referência ao estudo.

2  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NOS 
CÁLCULOS FINANCEIROS

A atualização monetária objetiva a 

conversão de valores monetários entre 

diferentes momentos no tempo, com a 

utilização de indexadores que representam 

fatores dessa conversão, como forma de 

recuperar a depreciação sofrida no valor real 

da moeda pelo processo inflacionário. Sendo a 

inflação definida como um fenômeno 

monetário, para Luque e Vasconcellos (2006, 

p. 336), ela “pode ser conceituada como um
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aumento contínuo e generalizado no nível de 

preços”, provocando distorções na estrutura 

produtiva, que causam sérios efeitos na 

economia. Ressalte-se que o processo 

inflacionário brasileiro é relevante para este 

trabalho, dado que o efeito da inflação sobre a 

distribuição de renda tem associação com os 

benefícios dos aposentados. Conforme 

assinala Vasconcellos (2006, p. 337), a classe 

trabalhadora é, sem dúvida, quem mais perde 

com a elevação das taxas de inflação, princi-

palmente os trabalhadores de baixa renda, 

que não conseguem ter condições de se 

proteger, por exemplo, com aplicações 

financeiras, visto consumirem praticamente a 

totalidade de sua renda.

Portanto, esses efeitos da inflação 

também incidiram sobre os proventos de 

aposentados e pensionistas da Previdência 

Social brasileira, tendo em vista que, tal como 

a classe trabalhadora, os proventos decorren-

tes de aposentadorias e pensões do RGPS 

estão incluídos em uma faixa de renda que 

varia de um a seis salários mínimos, sendo que 

a maioria dos idosos está incluída na faixa 

entre um e dois salários mínimos. Há 

estimativas de que as pessoas nessa faixa 

salarial consumam a quase totalidade de sua 

renda gastando em necessidades básicas, 

como alimentação e habitação, ficando sem 

possibilidades reais de utilização de parte 

desses proventos em aplicações financeiras de 

qualquer espécie, inclusive na caderneta de 

poupança. Portanto, elas ficam totalmente 

desprotegidas contra qualquer perda inflacio-

nária. É por isso que grande parte dos pedidos 

de revisões de benefícios versa sobre perdas 

decorrentes de índices aplicados incorreta-

mente sobre os proventos de aposentados 

e pensionistas da previdência pública 

brasileira.

3  INDICADORES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Para calcular a atualização monetária 

de um valor, deve-se, primeiramente, 

escolher um índice de inflação, cujos valores 

são divulgados por instituições oficialmente 

reconhecidas, geralmente com periodicidade 

mensal. No Brasil, duas das principais 

instituições que pesquisam e divulgam a 

inflação mensalmente são o Instituto Brasilei-

ro de Geografia e Estatística (IBGE) e a 

Fundação Getúlio Vargas (FVG), cujos índices 

exercem papel importante na mensuração do 

desempenho da economia brasileira.

Resumidamente, pode-se dizer que a 

metodologia do cálculo de atualização 

monetária é a operação de multiplicação de 

uma quantia que perdeu seu valor no tempo 

por um índice de inflação ou encadeamento de 

índices de inflação acumulado no período 

correspondente ao da data da quantia 

originária à data para qual se deseja recuperar 

tal valor, sempre levando em consideração as 

diferentes moedas utilizadas (que já circula-

ram) no país dentro do período do cálculo.

Os indicadores financeiros emprega-

dos no mercado brasileiro são diversos e são 

aplicados de acordo com o objetivo financeiro 

pretendido. Alguns embutem juros em sua 

fórmula, como o índice da caderneta de 

poupança e a taxa Selic e, por essa razão, tais 

indicadores não podem ser considerados 

indicadores de inflação e, consequentemente, 

não podem ser utilizados para a atualização 

monetária, no sentido estrito, de um valor.
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No Brasil, o conceito e aplicação de 

atualização monetária teve origem por causa 

do longo período com altas taxas de inflação 

que a economia brasileira sofreu. Sendo a 

inflação um “aumento contínuo e generaliza-

do no nível de preços” (CARMO, 2006, p. 

336), os indicadores que medem a inflação 

devem ter por base os preços do consumo da 

sociedade. Portanto, quando são utilizados 

indicadores financeiros cuja base não é o 

preço dos produtos consumidos pela socieda-

de e que têm juros embutidos em sua fórmula, 

na verdade, não se procede a uma “atualização 

monetária” e, sim, a atualização de um “valor 

de contrato ou decorrente de lei”, em cujos 

termos de atualização indica um indexador 

financeiro que incorpora juros.

Nas palavras de Carmo (2006, p. 352): 

“um número-índice de preços é uma 'estatísti-

ca' que visa a medir a variação relativa de 

preços de um agregado de bens e serviços em 

uma sequência de períodos de tempo, na 

aplicação mais comum”. Como os itens de 

agregados de bens tanto podem ter seus 

preços em elevação, como em declínio em um 

mesmo período, para resolver esse “problema 

dos números-índices”, na linguagem econo-

métrica, utilizam-se, na prática, taxas de 

variação que são calculadas por adaptações 

das fórmulas de Laspeyres e Paasche e uma 

modificação da fórmula de Jevons, conhecida 

como índice geométrico.

Nessas fórmulas, tem-se que o cálculo 

de um número-índice depende da definição 

de ponderações (peso), de uma metodologia 

de coleta de preços dos produtos e serviços 

formadores do agregado e da sequência de 

procedimentos para a aplicação da fórmula 

escolhida.

Com a criação da FGV, no Rio de 

Janeiro, divulgou-se, em novembro de 1947, 

na sua revista Conjuntura Econômica, uma 

série histórica retroativa a 1944 do Índice 

Geral de Preços (IGP), o que permitiu 

observar a evolução das taxas de inflação, as 

quais demonstraram ser bastante significati-

vas, já a partir da década de 1950.

No ano de 1978, o IBGE assumiu, por 

determinação oficial, a responsabilidade 

integral de elaboração dos índices de preços 

ao consumidor do Ministério do Trabalho 

(IPC-MTb), que serviu de balizador da 

indexação de salários, entre 1948 e 1979, 

criando-se assim o Sistema Nacional de 

Índices de Preços ao Consumidor (SNIPC-

IBGE).

Com a criação do SNIPC, o IBGE foi 

incumbido de elaborar dois índices de preços 

ao consumidor para o Brasil – um IPC restrito 

e um IPC amplo. O IPC restrito (atual Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor – INPC) 

teria por finalidade constituir-se no indexa-

dor oficial dos salários. Sua população-

-objetivo seria formada de famílias cuja 

principal fonte de rendimento fosse o 

trabalho assalariado. Por sua vez, o IPC amplo 

(atual Índice Nacional de Preços ao Consumi-

dor Amplo – IPCA) deveria ser o indexador de 

aplicação mais geral, e sua população-

-objetivo seria constituída de famílias, sem 

especificação da fonte de rendimento, 

situadas em uma faixa mais ampla de 

rendimentos.

A Taxa Referencial (TR) também é um 

índice utilizado para atualização monetária 

no Brasil. Porém, esse indicador não é um 

medidor de inflação, uma vez que seu cálculo 
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tem por base a remuneração média dos 

certificados e recibos de depósitos bancários 

(CDBs/RDBs) emitidos às taxas de mercado 

prefixadas, com prazo de 30 a 35 dias corridos; 

inclusive, portanto, não reflete o consumo das 

famílias.

4  ÍNDICES UTILIZADOS NOS CÁLCULOS 
JUDICIAIS

Nos feitos contra a Fazenda Pública, 

dependendo da classe da ação, os índices de 

atualização monetária variam, conforme 

descrito no Manual de Orientação de Procedi-

mentos para os Cálculos na Justiça Federal, 

sempre com base na legislação pertinente. 

Em razão dos objetivos delineados 

para este trabalho, serão detalhadas somente 

as orientações relativas ao cálculo da “corre-

ção monetária” das ações que versam sobre 

Benefício Previdenciário, especificamente no 

período de transição do indicador INPC para o 

índice determinado no art. 1º-F da Lei nº 

9.494-97, com redação dada pela Lei nº 

11.960-2009, que determina que “nas 

condenações impostas à Fazenda 

Pública, independentemente de sua 

natureza e para fins de atualização 

monetária, remuneração do capital e 

compensação da mora, haverá a 

incidência uma única vez, até o efetivo 

pagamento, dos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança”. (grifo nosso)

Falando-se estritamente em perícia 

judicial contábil, o que deve ser observado 

pelo experto quanto a esse tema é se na 

sentença foi deferida correção/atualização 

monetária e se há algum índice de inflação 

específico determinado para tal fim. Obser-

vando-se os dispositivos das sentenças dos 

processos componentes da amostra deste 

trabalho, expressões como “devidamente 

corrigidas”, “correção monetária a partir da 

citação” e “correção monetária a partir da data 

do vencimento das parcelas” são comuns, 

omitindo-se o indicador de inflação a ser 

aplicado nos cálculos judiciais. Outras 

sentenças, no entanto, ou se referem a um 

artigo de lei ou ao Manual de Cálculos da 

Justiça Federal para a mesma finalidade, 

deixando de indicar claramente qual índice 

deve ser aplicado. Fica, portanto, a cargo do 

perito buscar na lei citada, nos dispositivos 

das sentenças, ou no referido manual, o índice 

adequado para a atualização monetária de 

cada condenação.

Ao conceder um benefício previdenciá-

rio, ainda que a Autarquia Previdenciária 

aplicasse o INPC, como indicador de atualiza-

ção monetária mais recente no encadeamento 

dos índices para tal fim, ela contrariava a 

legislação específica ao ser chamada para 

apresentar cálculos em juízo, já que seus 

técnicos aplicavam antes da nova redação do 

art. 1º-F da Lei nº 9.494-97 o seguinte 

encadeamento de índices: ORTN/OTN/

BTN/INPC/IRSM/UFIR/IPCA-E (grifo 

nosso). Daí a razão de iniciar-se a análise por 

esse último indicador.

Outro índice que incide nos cálculos 

judiciais é o INPC. Como comentado anterior-

mente, esse índice tem como base o consumo 

das famílias com renda entre um e oito
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salários mínimos, de onze das capitais mais 

populosas do país, inserindo-se nessa faixa de 

consumo, portanto, os aposentados e pensio-

nistas vinculados ao RGPS, cujos benefícios 

variam entre um e seis salários mínimos. 

Ainda sobre o INPC, transcrevem-se, in 

verbis, as palavras de Ansilieiro (2010) que 

assinala que esse índice oficial de reajuste tem 

uma abrangência nacional que mensura o 

poder de compra dos beneficiários que 

ganham entre um e seis salários mínimos, o 

que inclui o teto de remuneração da Previdên-

cia, o qual, em 2010, era de R$ 3.467,40 (três 

mil quatrocentos e sessenta e sete reais e 

quarenta centavos). Segundo ainda a autora, 

esse índice capta a variação dos preços de 

produtos de consumo e expressa justamente 

os efeitos finais da inflação sobre os trabalha-

dores e segurados da Previdência Social, 

“tratando-se, portanto, do índice mais 

adequado para o reajustamento dos 

benefícios pagos pela Previdência So-

cial”. (grifo nosso)

Com base na Lei nº 10.741, de 1º-10-

2003, denominada “Estatuto do Idoso”, o 

Manual de Cálculos da Justiça Federal orienta 

que o índice de correção monetária vigente 

antes da alteração do art. 1º-F da Lei nº 9.494-

97 é o INPC. Desse modo, esperava-se que os 

cálculos elaborados pela Previdência Social 

incluíssem tal índice no encadeamento de 

atualização monetária, haja vista que os aplica 

quando concede ou revisa benefícios adminis-

trativamente. No entanto, tal fato não ocorria 

no período que antecedeu ao início da vigência 

do art. 1º-F da referida lei, como se constatou 

em todos os cálculos da amostra-base deste 

trabalho.

Coerente com os julgados que profere, 

bem como com o Manual de Cálculos da 

própria Instituição, a Justiça Federal utiliza, 

em todos os seus programas de cálculos judi-

ciais, o INPC como índice para determinação 

de benefício previdenciário imediatamente 

anterior ao indicado no art. 1º-F da Lei nº 

9.494-97, ou seja, à TR, que era o índice oficial 

de remuneração básica aplicado à caderneta 

de poupança, no período escolhido para 

estudo. Isso ocorre tanto no Sistema Nacional 

de Cálculos Judiciais (SNCJ), de uso interno 

da Instituição, como nos programas disponí-

veis ao público nos sítios virtuais das diversas 

seções judiciárias, com destaque para a 

premiada Contadoria da Seção Judiciária do 

Rio Grande do Sul.

Analisando detalhadamente a nova 

redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494-97, a 

primeira frase que merece destaque é “inde-

pendente de sua natureza”, tendo em vista que, 

antes da alteração desse artigo de lei, o enca-

deamento de índices para fins de correção 

monetária era estruturado de acordo com a 

natureza de cada ação. Então, no caso das 

ações de natureza previdenciária, tal enca-

deamento tinha por base os índices aplicados 

pela instituição de origem dos benefícios 

previdenciários, de acordo com a legislação 

específica. A consequência imediata desse 

artigo de lei foi igualar a atualização monetá-

ria, qualquer que fosse a natureza das ações, 

desvinculando-se, assim, os critérios institu-

cionais dos cálculos judiciais, que passaram a 

ter como legislação específica para a atuali-

zação monetária o referido artigo de lei.

A segunda frase que merece destaque e 

que foi alvo de interpretações divergentes nos
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meios jurídico e judicial contábil é “haverá a 

incidência uma única vez”. O que se discutiu 

amplamente foi “quando” se dava essa “única 

vez”. Hoje, está pacificado que o termo inicial 

da correção monetária deve ser o mês de 

competência.

Por fim, a mais controvertida das 

frases: “e juros aplicados à caderneta de 

poupança”. Inicialmente, interpretou-se 

como sendo os juros compostos da fórmula do 

índice da poupança; no entanto, essa interpre-

tação afrontava a lei civil, a qual proíbe a 

capitalização mensal de juros. Posteriormen-

te, atentando-se para a frase imediatamente 

anterior que faz inferência aos “índices oficiais 

de remuneração básica” e, logo em seguida, 

aos “juros”, entendeu-se que o artigo dispõe 

que o percentual dos juros será igual ao da 

poupança, porém, serão calculados na forma 

simples, sem remunerá-los.

Na prática, a parte do artigo 1º-F da Lei 

9.494-97 que se refere aos juros diz respeito ao 

cálculo da mora e não à composição do índice 

oficial de remuneração básica, conforme 

tentam demonstrar vários trabalhos disponi-

bilizados em sites virtuais (Ver, por exemplo, 

PIMENTEL, 2009; GONÇALVES, 2012; e 

TORRES, 2012). Isso consolida o entendi-

mento de que o índice referido nesse artigo de 

lei, à época, era a TR pura, conforme consta 

literalmente no item 3.1 do Manual de 

Orientação de Procedimentos para os Cálculos 

na Justiça Federal.

5  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DECORRENTE 
DE DECISÃO JUDICIAL

Importa destacar aqui duas orienta-

ções quanto ao cálculo de atualização monetá-

ria, as quais devem ser seguidas sempre. A 

primeira implica em que em toda condenação 

há a incidência de atualização monetária, 

mesmo que não conste na petição inicial ou 

que a sentença seja omissa quanto a isso. A 

segunda consiste em que os cálculos de 

liquidação de sentença observarão o disposto 

no respectivo título executivo judicial, que é a 

sentença transitada em julgado, ou seja, 

sentença que não cabe mais recurso, que não 

pode mais ser modificada, exceto quanto ao 

indexador de atualização monetária, caso haja 

alteração superveniente na legislação.

Especificamente em relação aos feitos 

de matéria previdenciária, a base legal dos 

aspectos normativos das decisões contra a 

Fazenda Pública é constituída como mostrado 

no Anexo I. Portanto, desde que não haja 

decisão judicial contrária, a orientação para 

atualizar os valores nos feitos previdenciários 

deve seguir o seguinte encadeamento na 

aplicação das sentenças de benefício previ-

denciário: ORTN (out/64 a fev/86)  OTN 

(mar/86 a jan/89)IPC/IBGE de 42,72% 

(jan/89)  IPC/IBGE de 10,14% (fev-89)  

BTN (mar/89 a mar/90) IPC/IBGE 

(mar/90 a fev/91) INPC/IBGE (mar/91 a 

dez/92) IRSM (jan/93 a fev/94) URV 

(mar/94 a jun/94)IPC-r (07/94 a 06/95) 

INPC/IBGE (07/95 a 04/96)IGP-DI 

(mai/96 a ago/2006) – INPC/IBGE (set/2006 

a jun/2009) – TR (07/2009 em diante).



58 REVISTA DO CRCRS

Registra-se aqui que, no curso da 

redação deste artigo, foi editada a Medida 

Provisória nº 567, em 3-5-2012, regulamen-

tada pela Circular nº 3.595, de 30-5-2012, do 

BACEN e, posteriormente convertida na Lei nº 

12.703, de 7-8-2012, a qual alterou o índice de 

remuneração básica, bem como a metodologia 

de cálculo da remuneração adicional das 

cadernetas de poupança, vinculando-a à taxa 

Selic. Entretanto, tal legislação não se aplica a 

este estudo, em razão de o período delimitador 

da pesquisa findar-se em dezembro de 2011. 

Cabe ressaltar, contudo, que tais modificações 

provocaram a diminuição da rentabilidade das 

cadernetas de poupança, fato reconhecido 

pelo próprio Governo Federal. Possivelmente, 

essas alterações provocarão diferenças 

maiores nos cálculos de atualização monetária 

contra a Fazenda Pública do que as relatadas 

neste trabalho.

Com relação ao emprego do índice 

institucional, no capítulo VII da Lei nº 10.741-

2003 (Estatuto do Idoso), que trata da Previ-

dência Social, no seu art. 31, é dito que no 

pagamento de parcelas relativas a benefícios, 

efetuado com atraso por responsabilidade da 

Previdência Social, será atualizado pelo 

mesmo índice utilizado para os reajusta-

mentos dos benefícios do RGPS, verificado 

no período compreendido entre o mês que 

deveria ter sido pago e o mês do efetivo 

pagamento.

A partir de 2002, o índice para reajuste 

dos benefícios previdenciários voltou a ser o 

INPC, conforme expressamente consta no art. 

41-A da Lei nº 8.213-91, artigo esse inserido 

por meio da Lei nº 11.430, de 26-12-2006. A 

escolha do INPC como índice de reajuste dos 

benefícios previdenciários deu-se pelo fato de 

este indicador refletir a inflação do público que 

se encontra em uma faixa de renda aproxima-

damente igual à dos beneficiários do INSS, que 

é de um a seis salários mínimos.

Nos meses de maio (data-base dos 

aposentados e pensionistas à época), junho e 

julho de 2009, período que compreende o 

início da vigência da Lei nº 11.960-2009 e que 

incluiu o art. 1º-F na Lei nº 9.494-97, o índice 

para os reajustamentos dos benefícios do 

RGPS era, em todo o período, 1,059200. Esse 

foi o índice vigente de 02-2009 a 12-2009, e 

que corresponde ao INPC de 5,92% acumu-

lado de mar./08 a jan./09, conforme o Decreto 

nº 6.765, de 10-02-2009 – DOU de 11-02-

2009 – e a Portaria Interministerial MPS/MF 

nº 48, de 12-02-2009 – DOU de 13-02-2009.

 Comparação entre o índice insti-

tucional e o IPCA-E

Ainda que o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial – 

IPCA-E não conste no encadeamento 

de índices anteriormente citados, 

quando é chamada em juízo para apre-

sentar cálculos com os valores devidos 

a aposentados e pensionistas, a autar-

quia federal Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) utiliza-se de um 

encadeamento cujo último indexador é 

por ela denominado de “índice judi-

cial”, cuja tabela corresponde à do 

IPCA-E. Até junho de 2009, esse era o 

último indexador utilizado no encadea-

mento para atualização monetária das 

ações condenatórias em geral, a partir 

de janeiro de 2001, e não para as de 
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Tabela nº 1 � Diferença percentual entre o INPC e o IPCA-E de 2008 a 2010.

ANO 

Obs:  O INPC e o IPCA-E acumulados anualmente correspondem aos períodos entre: 2008 � abr/07 a fev/08; 2009 � mar/08 a jan/09; 2010 � fev/09 a dez/09.
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística � IBGE

2008

2009

2010

4,97%

5,92%

3,45%

4,23%

5,01%

3,71%

0,74%    

0,91%  

- 0,26%

INPC IPCAE DIFERENÇA

benefício previdenciário, nos termos do Manual de Orientação de Procedimento para os 

Cálculos na Justiça Federal. Daí a necessidade de se fazer um comparativo entre esses dois 

índices no período de análise escolhido para este trabalho.

A população-objetivo do IPCA-E abrange as famílias com rendimentos mensais compreen-

didos entre um e quarenta salários-mínimos, qualquer que seja a fonte de rendimentos, e 

residentes nas áreas urbanas das regiões. Sua produção foi iniciada em 1991 e sua 

periodicidade é trimestral. Na tabela seguinte, podem-se observar os valores percentuais do 

INPC e do IPCA-E no período escolhido para este estudo:

Verifica-se, portanto, que, até a alteração do art. 1º-F da Lei nº 9.494-97, o índice institucio-

nal obtivera valores percentuais maiores que o IPCA-E. Como o encadeamento de índices 

utilizado pela Autarquia Previdenciária, para a atualização monetária dos cálculos judiciais, 

especificamente, o último indexador era o IPCA-E e não o INPC, embora não houvesse 

artigo de lei que determinasse tal fato, é evidente que tal recurso reduzia o valor da dívida da 

Administração Pública.
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Tabela nº 2 � Diferença percentual entre o IPCA-E e a TR de 2008 a 2010.

ANO 

Obs:  O IPCA-E e a TR acumulados anualmente correspondem aos períodos entre: 2008 � abr/07 a fev/08;    2009 � mar/08 a jan/09; 2010 � fev/09 a dez/09.
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística � IBGE e Banco Central do Brasil � BACEN.

2008

2009

2010

 4,23%

 5,01% 

3,71%

1,0827%

1,6817%

0,5229%

3,1473%

3,3283%

3,1871%

TR DIFERENÇAIPCAE

Portanto, fica claro que a troca do IPCA-E pela TR, como índice de atualização monetária 

dos cálculos judiciais contra a Fazenda Pública, nas Ações Condenatórias em Geral e, por 

oportunidade, pela Autarquia Previdenciária, nas Ações Previdenciárias, foi vantajosa para 

a Administração Pública, pois, em todo o período, a redução da dívida foi pouco mais que 

superior a 3%.

 Comparação entre o índice institucional e a TR

Comparando-se, então, o índice utilizado nos reajustes dos benefícios previdenciários do 

RGPS e o índice do art. 1º-F da Lei nº 9.494-97, tem-se:

Tabela nº 3 � Diferença percentual entre o INPC e a TR de 2008 a 2010.

ANO 

Obs:  O INPC e a TR acumulados anualmente correspondem aos períodos entre: 2008 � abr/07 a fev/08; 2009 � mar/08 a jan/09; 2010 � fev/09 a dez/09.
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística � IBGE e Banco Central do Brasil � BACEN.

2008

2009

2010

 4,97%

5,92%

3,45%

1,0827%

1,6817%

0,5229%

3,8873%

4,2383%

2,9271%

TR DIFERENÇAINPC

 Comparação entre o IPCA-E e a TR

Por sua vez, ao comparar-se o percentual do IPCA-E e o da TR, no período escolhido para o 

nosso estudo, obtém-se o seguinte resultado:
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Verifica-se, então, que, 

especialmente no ano de 

2009, a diferença entre o 

índice de reajuste dos 

benefícios do RGPS e a TR 

foi superior a 4%, obtendo, 

assim, a Autarquia Previ-

denciária a redução corres-

pondente nos cálculos repre-

sentativos de sua condena-

ção. Ainda que no ano de 

2010 essa diferença não 

chegasse a 3%, continua 

evidenciada que tal troca de 

índice permaneceu vantajo-

sa para a Administração 

Pública.

No entanto, não se pode 

ignorar o fato de que cada 

vez que a Administração 

Pública deixou de aplicar o 

INPC nos cálculos judiciais, 

a parte autora desses pro-

cessos também deixou de 

receber o percentual corres-

pondente. Esse percentual, 

em tese, seria o mesmo 

montante que deveria ser 

injetado na economia in-

terna do país, tendo em vista 

que essa parcela da popula-

ção, como já comentado, 

investe todo o seu rendi-

mento em itens básicos de 

subsistência.

Outra consequência 

importante da não aplicação 

do INPC, a qual revela uma 

face perversa do art. 1º-F da 

Lei nº 9.494-97, trata-se da 

origem dessas condenações, 

uma vez que foram erros 

cometidos pela Administra-

ção Pública e que privaram 

essa parcela da população 

dos ganhos a que teria 

direito na época própria. 

Então, quando da correção 

desses erros, a Autarquia 

Previdenciária procedeu a 

uma atualização monetária 

que, comprovadamente, 

tornou a prejudicar os segu-

rados do RGPS, inicialmente 

por iniciativa própria e, a 

partir de julho de 2009, com 

amparo legal, negando-lhes 

o recebimento da integrali-

dade dos seus direitos.

6  INCLUSÃO DA MORA NAS 
SENTENÇAS JUDICIAIS

Na lei civil, os juros 

moratórios ou juros de mora 

são resultantes do atraso 

culposo do devedor ao 

cumprimento de obrigação. 

Conforme Zanna (2011, p. 

38), é uma forma de penali-

zar o devedor que fez o 

pagamento de uma dívida 

em data posterior à con-

tratada, sem que tal fato 

ocorresse por motivos sérios 

a que não deu causa. Por-

tanto, a mora corresponde 

ao tempo de demora no 

pagamento de uma dívida, 

cuja penalidade se dá por 

meio da incidência de juros.

Por definição, “juros é a 

remuneração do capital, a 

qualquer título” (Puccini, 

2008, p.2). A regulamenta-

ção dos juros em lei se deu, 

pela primeira vez, com a 

edição do Decreto nº 22.626, 

de 07-04-1933, cujo artigo 

4º expressa: “É proibido 

contar juros sobre juros”. 

Em termos matemáticos, 

isso representou a proibição 

de usar a fórmula de cálculo 

de juros compostos. Daí os 

títulos executivos judiciais, 

em sua parte dispositiva, 

indicarem os juros de mora 

capitalizados na forma 

simples.

De maneira ampla, 

segundo a Súmula nº 254/

STF, incluem-se os juros 

moratórios na liquidação, 

embora omisso o pedido 

inicial ou a condenação e, 

nos termos do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, 

item 4.1.3, nota 4, os juros de 

mora incidem, também, 

sobre as parcelas do prin-

cipal vencidas antes do seu 

termo inicial.
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Antes da alteração do art. 1º-F da Lei nº 

9.494-97, os juros de mora, nos feitos de 

matéria previdenciária, eram contados a partir 

da citação, salvo determinação judicial em 

outro sentido, excluindo-se o mês de início e 

incluindo-se o mês do cálculo, no percentual 

de 1% ao mês, de forma simples, conforme 

jurisprudência do STJ (ERESP nº 247.118-SP).

Com a alteração do referido artigo de 

lei, a partir de 30-06-2009, os juros de mora 

seriam os aplicados à caderneta de poupança. 

Isso ensejou entendimentos divergentes sobre 

a aplicação prática desse artigo de lei, posto 

que a taxa de juros da caderneta de poupança 

aplicável no período estudado era de 0,5% ao 

mês, calculados de forma composta. Alguns 

entenderam que se tratava desse tipo de capi-

talização; outros, por causa da Lei da Usura, 

entenderam que não podia haver capitalização 

nos cálculos judiciais. Desse modo, os juros de 

mora seriam de 0,5% ao mês, por ser este o 

percentual dos juros da poupança à época; 

porém, calculados na forma simples. Outros, 

ainda, entenderam que deveria ser retirado 

dos cálculos qualquer percentual de juros e 

aplicar apenas a TR.

Hoje, está pacificado que a penalidade 

pela mora denominada juros nas liquidações 

de sentenças de matéria previdenciária deve 

ser aplicada à taxa que incidir nas cadernetas 

de poupança e capitalizada na forma simples. 

Ressalta-se que, nos anos de 2008, 2009, 2010 

e 2011, a referida taxa era de 0,5% ao mês.

7  REFLEXOS ECONÔMICO-FINANCEIROS 
DOS CÁLCULOS JUDICIAIS

Para demonstrar o impacto nos 

cálculos feitos com o encadeamento de índices 

e a metodologia de juros de mora utilizados 

pela Autarquia Previdenciária, analisa-se um 

processo ajuizado no mês de setembro de 

2009, quando já estava em vigor a Lei nº 

11.960-2009, a qual alterou o art. 1º-F da Lei 

nº 9.494-97.

O cálculo foi efetuado em maio de 2011 

e feito sobre parcelas devidas no período de 

novembro de 2008 a fevereiro de 2011. Nele, 

constava a informação de que foi considerado 

no cálculo o reajuste anual do benefício objeto 

do processo, com aplicação de “índices ofi-

ciais”, sem esclarecer especificamente qual era 

o índice. No entanto, com base na Instrução 

Normativa do INSS, bem como na legislação 

previdenciária do período referido, pode-se 

afirmar que se utilizou o INPC para fins de 

reajuste anual.

Quanto ao encadeamento de índices 

para fins de atualização monetária, este foi 

informado como segue: “ORTN/OTN/

BTN/INPC/IRSM/UFIR/IPCA-E/A partir de 

07/2009 correção monetária conforme Lei nº 

11.960-2009 (TR + 0,5% juros ao mês)”. Na 

data de 31 de maio de 2011, o cálculo-base da 

comparação apurou um total geral de R$ 

15.345,42 (quinze mil trezentos e quarenta e 

cinco reais e quarenta e dois centavos).

Caso a legislação pertinente permitisse 

em maio de 2011, época da feitura do cálculo-

-base, que nos cálculos judiciais fosse utilizado 

o mesmo índice de reajuste dos benefícios 
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previdenciários, seria pos-

sível aplicar o INPC em todo 

o período do cálculo, em 

razão das parcelas devidas 

iniciarem-se em novembro 

de 2008. Sendo assim, 

obter-se-ia o total de R$ 

16.553,17 (dezesseis mil, 

quinhentos e cinquenta e 

três reais e dezessete cen-

tavos), com juros de mora de 

0,5% ao mês. Portanto, o 

valor apurado seria 7,8704% 

maior que o apresentado nos 

cálculos juntados aos autos 

pela Autarquia Previden-

ciária, já que o cálculo 

apresentado por ela foi feito 

após o início da vigência do 

Art. 1º-F da Lei nº 9.494-97, 

com redação dada pela Lei 

nº 11.960-2009. Dessa 

forma, o último indexador 

utilizado no encadeamen-

to para apuração da a-

tualização monetária foi a 

TR.

Se o Art. 1º-F da Lei nº 

9.494-97 não tivesse sua 

redação alterada, a Au-

tarquia Previdenciária apre-

sentaria cálculos tendo o 

IPCA-E como último in-

dexador para apuração da 

atualização monetária, ain-

da que a aplicação desse 

índice de inflação não seja o 

que está indicado para cál-

culos relativos a benefícios 

previdenciários nas orien-

tações constantes do Ma-

nual de Cálculos da Justiça 

Federal.

Tal prática foi observa-

da em toda a amostra que 

fundamentou o estudo de 

caso deste trabalho. Com a 

aplicação de juros de 0,5% 

ao mês, na forma simples, o 

resultado do cálculo seria de 

R$ 16.552,97 (dezesseis mil, 

quinhentos e cinquenta e 

dois reais e noventa e sete 

centavos), ou seja, 7,8691% a 

mais que o cálculo juntado 

aos autos do processo.

A demonstração que se 

pretende fazer a seguir é 

aplicar esse artigo de lei 

dentro dos limites estabele-

cidos no Manual de Cálculos 

da Justiça Federal para os 

feitos de matéria previden-

ciária e, sendo assim, o 

encadeamento de indexado-

res será composto do INPC 

até 06/2009 e, a partir daí, a 

TR. No entanto, se farão 

duas demonstrações da 

aplicação dos juros de mora, 

em razão das divergências 

encontradas sobre o tema.

Na esfera cível, que 

inclui a matéria previden-

ciária, o entendimento 

estabelecido diz que o 

cálculo do percentual dos 

juros se dá a partir da 

citação e incide sobre todo 

o período, juros esses, 

s imples .  Como alguns 

entendem que, por serem os 

juros aplicados às caderne-

tas de poupança capitaliza-

dos na forma composta, 

devem assim ser calculados 

os juros de mora nos cálculos 

judiciais, daí o exemplo que 

segue.

Aplicando-se, então, o 

INPC e juros simples até 

06/2009 e, a partir daí, o 

índice da Poupança, em que 

estão inclusos juros capitali-

zados de 0,5% ao mês, se 

obteria o valor de R$ 

15.918,09 (quinze mil,  

novecentos e dezoito reais e 

nove centavos), ou seja, 

3,7318% a mais que o valor 

apresentado pela Autarquia 

Previdenciária.

O Manual de Cálculos 

da Justiça Federal apresenta 

o entendimento de que os 

juros de mora devem ser 

calculados na forma simples 

e que apenas o percentual 

dos juros da poupança é que 

deve ser utilizado, ou seja, 

0,5% ao mês.

Segundo essa interpre-

tação, aplicando-se o INPC e 

juros simples de 0,5% ao 

mês em todo o período, o



resultado apurado seria de R$ 15.376,10 

(quinze mil, trezentos e setenta e seis reais e 

dez centavos), com diferença para mais de 

0,2% em relação ao cálculo da Autarquia 

Previdenciária, valor esse com diferença insig-

nificante, o que é justificado por ter sido esse o 

critério utilizado pela Autarquia Previden-

ciária para o cálculo dos juros de mora e pelo 

fato de, no período de 2008 a 2010, a diferença 

entre o INPC e o IPCA-E ter sido inferior a 1%, 

como demonstrado anteriormente neste 

artigo.

8  AÇÕES REVISIONAIS DE BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO

A fim de corroborar a problemática 

discutida neste trabalho, efetuou-se uma 

análise desenvolvida a partir de fonte primá-

ria. Os dados foram extraídos do acervo da 

Justiça Federal no Rio de Janeiro, sendo parte 

sob a forma física e o restante eletronicamente. 

Ainda que os resultados obtidos estejam 

condicionados unicamente à amostra pesqui-

sada, considera-se que podem contribuir para 

o entendimento do assunto discutido e 

proporcionar uma válida reflexão para os 

profissionais que atuam com esse tipo de 

perícia judicial contábil.

 Aspectos metodológicos

O critério de seleção da amostra e do 

período consistiu na disponibilidade 

de processos que tratassem de matéria 

previdenciária com cálculos de atuali-

zação monetária e de juros de mora que 

incidissem em parcelas anteriores e 

posteriores ao início da vigência da 

nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 

9.494-97, em junho de 2009. A coleta 

dos dados deu-se manualmente, reali-

zada pelos próprios pesquisadores, no 

mês de março de 2012, e foram selecio-

nados os processos com cálculos de 

liquidação no período posterior aos 

anos de 2010, 2011 e 2012. Dessa 

forma, a amostra foi constituída por 43 

processos de matéria previdenciária, 

sendo o mais antigo ajuizado no ano de 

1986 e o mais recente no ano de 2009.

A abordagem de pesquisa utilizada foi 

de cunho qualitativo-descritiva (GIL, 

2002), escolha justificada a partir dos 

objetivos traçados, consistindo em três 

fases metodológicas: i) levantamento 

bibliográfico e documental para cons-

trução de um referencial teórico básico 

para a investigação do tema; ii) defi-

nição da estratégia mais adequada de 

estudo do problema pesquisado; e iii) 

estabelecimento dos aspectos operacio-

nais da pesquisa de campo (seleção da 

amostra, técnicas de coleta de dados e 

métodos de análise e interpretação de 

dados). Como estratégia de investi-

gação exploratória, optou-se por 

abordar o levantamento de dados 

calcado em um estudo de caso, uma vez 

que esta técnica, segundo Yin (2005, p. 

20), surge do desejo de se compreender 

fenômenos sociais e permite uma 

investigação para se preservar as carac-

terísticas holísticas e significativas da 

vida real – tais como ciclos de
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vida individuais, processos organiza-

cionais e administrativos, mudanças 

ocorridas em regiões urbanas, relações 

internacionais e a maturação de 

setores econômicos.

Para analisar e interpretar os dados 

obtidos, fez-se uso da análise de 

conteúdo, definida por Bardin (2009) 

como sendo “um conjunto de técnicas 

de análise das comunicações, que 

utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens”. Conforme o autor, a 

intenção da análise de conteúdo é 

inferir conhecimentos relativos às 

condições de produção (ou eventual-

mente, de recepção), recorrendo, para 

isso, a indicadores, sejam eles quanti-

tativos ou não. Assim, os dados foram 

organizados, analisados e interpreta-

dos mediante o seguinte procedimento 

metodológico: 1) pré-análise: onde se 

efetuaram a seleção, organização e 

catalogação do material levantado; 2) 

exploração documental: baseada na 

leitura do material visando à sua 

classificação para posterior estudo; 3) 

análise e interpretação dos fatos: 

consistiu na tabulação para cálculos e 

aplicação de técnicas descritivas de 

análise.

 Análise dos resultados

Considerando-se que a atualização 

monetária tem por objetivo recuperar 

o poder aquisitivo da moeda, perdido 

no tempo em razão da inflação de um 

período, o indicador utilizado deve ser 

calculado com base em um número-

-índice de preços que reflita o consumo 

de produtos e serviços. Portanto, 

chega-se à conclusão de que o índice de 

remuneração básica das cadernetas de 

poupança, conforme determinado no 

art. 1º-F da Lei nº 9.494-97, não reflete 

o consumo da faixa social constituída 

por aposentados e pensionistas 

vinculados ao RGPS. O motivo decorre 

do fato de que, no período que 

abrangeu os anos de 2009, 2010 e 

2011, o referido índice de remuneração 

foi a TR, cuja base de cálculo partia do 

volume de captação de CDBs/RDBs 

pelos bancos comerciais brasileiros.

Quanto à importância e adequação ao 

segmento social dos índices de 

atualização monetária, constatou-se 

que, de acordo com a ponderação dos 

itens componentes de cada índice, o 

Governo brasileiro, acertadamente, 

definiu na legislação previdenciária 

que o índice de inflação mais adequado 

para reajuste dos benefícios vincula-

dos ao RGPS acima de um salário 

mínimo seria o INPC/IBGE, uma vez 

que, comprovadamente, essa faixa 

populacional tem renda entre um e seis 

salários mínimos.

No tocante à metodologia de cálculo de 

atualização monetária nos feitos de 

matéria previdenciária, foram encon-

tradas discrepâncias entre o que a 

legislação e o Manual de Cálculos da 

Justiça Federal orientam e os cálculos 

especificamente apresentados pela 

Autarquia Previdenciária. Isso ocorreu



tanto antes quanto depois do início da vigência 

da nova redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494-

97, tendo em vista que, no período anterior à 

nova redação desse artigo de lei, a Autarquia 

Previdenciária utilizava um encadeamento de 

índices diferente do indicado tanto na legis-

lação pertinente como no Manual de Cálculos 

da Justiça Federal. O último índice notada-

mente divergente do índice da legislação 

previdenciária verificado nesse tipo de cálculo 

foi o IPCA-E, o qual era utilizado no período 

imediatamente anterior a julho de 2009 e que 

ainda faz parte do encadeamento dos cálculos 

que são correntemente elaborados pela Autar-

quia Previdenciária.

Da análise do cálculo dos juros de mora 

nesses feitos, foi constatado que todos foram 

capitalizados na forma simples, divergindo 

apenas quanto à taxa, em razão da legislação 

vigente em cada período. Os juros aplicados 

foram de 6% ao ano e, com o início da vigência 

do Novo Código Civil, em janeiro de 2003, 

passaram a ser de 12% ao ano até junho de 

2009, quando voltaram para a taxa de 0,5% ao 

mês, por ser esse o percentual especificado no 

Art. 1º-F da Lei nº 9.494-97, como sendo “os 

juros aplicados às cadernetas de poupança” 

naquele período.

Segundo o Relatório de Gestão Conso-

lidado do Tribunal Regional Federal da 2ª. 

Região, referente ao Exercício de 2009, que 

abrange todo o Estado do Rio de Janeiro, foi 

pago no referido exercício financeiro, especifi-

camente com Requisições de Pequeno Valor – 
1

RPVs  de sentenças judiciais transitadas em 

julgado relativas a benefícios previdenciários, 

o montante de R$ 13.106.694,38 (treze 

milhões, cento e seis mil, seiscentos e noventa 

e quatro reais e trinta e oito centavos), bem 

como, segundo o Conselho da Justiça Federal 

(CJF), foram liberados nos anos de 2009, 2010 

e 2011 os montantes de R$ 540 milhões, R$ 

670 milhões e de aproximadamente R$ 210 

milhões, respectivamente, especificamente 
2

para o pagamento de Precatórios , também 

relativos ao Fundo do RGPS para a mesma 

região, portanto, somente no ano de 2010, 

nessa região, possivelmente pelo menos R$ 20 

milhões deixaram de ser pagos em decorrência 

da mudança do INPC para a TR no encadea-

mento de índices de atualização monetária nos 

cálculos judiciais.

Tendo em vista que um montante tão 

expressivo deixou de ir para as mãos de consu-

midores de itens básicos, como alimentação, 

habitação e medicamentos, pode-se afirmar 

que tal montante deixou de incrementar a 

qualidade de vida desse segmento social por 

meio da própria renda.

9  CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta deste artigo foi a de se 

analisar as implicações que a prática de atuali-

zação monetária teria sobre o cálculo do bene-

fício previdenciário das ações contra a Fazenda 

Pública, a partir da nova redação dada ao art. 1º-

F da Lei nº 9.494-97 pela Lei nº 11.960-2009.
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(1) Valores pagos em decorrência de sentença judicial transitada em julgado e que não ultrapassam 60 salários mínimos.
(2) Valores pagos em decorrência de sentença judicial transitada em julgado que ultrapassam 60 salários mínimos e que são incluídos na proposta de 
orçamento no ano anterior ao da respectiva liquidação.
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Para isso, fez-se a revi-

são do referencial teórico, 

estudando-se os reflexos da 

perda do poder aquisitivo da 

moeda em razão da inflação, 

considerando seus impactos 

na classe social constituída 

pelos aposentados e pensio-

nistas vinculados ao RGPS.

O trabalho mostrou a 

importância da escolha de 

um indicador de reajuste dos 

benefícios previdenciários 

que reflita o consumo da 

faixa social que recorre 

judicialmente contra a Fa-

zenda Pública, de modo a 

não terem prejudicado o 

consumo de itens básicos 

como alimentação, habita-

ção e remédios, e também 

demonstrou que os bene-

ficiários do RGPS que tive-

ram valores a receber pela 

via judicial obtiveram per-

das na liquidação da sen-

tença referentes à diferença 

entre o INPC e a TR, dada a 

utilização do índice deter-

minado a partir do início da 

vigência da nova redação do 

referido artigo.

Ante o exposto, os acha-

dos da pesquisa mostraram 

que, em razão do valor do 

índice determinado na alte-

ração da redação do citado 

artigo de lei ser histori-

camente 3% inferior aos 

indexadores utilizados no 

período imediatamente an-

terior ao início da vigência 

dessa nova redação, no caso 

das ações relativas a bene-

fício previdenciário compre-

ende um período iniciado 

em setembro de 2006, a 

troca de indexador de atua-

lização monetária para TR 

trouxe uma economia supe-

rior a 3% em cada liquidação 

de sentença para o Governo 

Federal. Quanto aos juros de 

mora, por sua aplicação na 

forma simples, sua metodo-

logia de cálculo não inter-

feriu nos resultados dos 

cálculos. No entanto, caso 

fossem aplicados na forma 

capitalizada, seriam vanta-

josos para os autores dessas 

ações, mesmo tendo a TR 

como indexador para atua-

lização monetária.



Adicionalmente, constatou-se que seria 

mais vantajoso para o segurado do RGPS ter o 

seu benefício revisto administrativamente, ao 

invés de judicialmente, em razão de o índice 

de atualização monetária utilizado institu-

cionalmente ser o que melhor reflete a sua 

realidade socioeconômica, em termos de 

correção monetária do seu benefício previ-

denciário. Essas considerações condu-zem à 

conclusão de que a nova redação dada pelo 

art. 5º da Lei nº 11.960-2009 ao art. 1º-F da 

Lei nº 9.494-97 foi vantajosa para a Ad-

ministração Pública e prejudicial para 

os segurados do RGPS, nos casos de 

ações revisionais relativas aos benefícios 

previdenciários.

Em 14-03-2013, o Superior Tribunal 

Federal (STF), por ocasião do julgamento da 

ADIn nº 4357, por arrastamento, declarou 

inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494-

97. Nessa oportunidade, restou consignado 

que a TR não reflete a perda do poder 

aquisitivo da moeda e que aplicá-la implicar-

-se-ia não só no enriquecimento ilícito do 

devedor, como também na “afronta à garantia 

da coisa julgada e, por reverberação, ao 

protoprincípio da separação dos Poderes”. 

Entretanto, a Suprema Corte deixou à mercê 

do poder normativo do Estado “a indicação 

das providências viabilizadoras de uma isenta 

aferição do crescimento inflacionário”, “desde 

que tal índice traduza o grau de desvaloriza-

ção da moeda”. Alguns juízes, sensíveis aos 

pleitos de aposentados e pensionistas que 

litigam por seus direitos, têm mandado 

elaborar novos cálculos utilizando o IPCA-E, 

por entender que esse índice geralmente 

reflete melhor a inflação na realidade 

socioeconômica dessa faixa populacional, não 

permitindo a corrosão do crédito.
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ANEXO I

LEGISLAÇÃO

Súmula nº 71/TFR

Lei nº 6.899

Lei nº 7.730

Lei nº 7.738

Lei nº 7.777

Lei nº 7.801

Lei nº 8.213 
(a partir de 25.07.91 - INPC)

DATA CONTEÚDO

18.02.1981

08.04.81

31.01.1989 

09.03.1989 

19.06.89 

11.07.1989 

24.07.1991 

Dispõe que a correção monetária incide sobre as prestações de benefícios 
previdenciários em atraso, observado o critério do salário mínimo vigente 
na época da liquidação da obrigação.

A partir de abril de 81, dispõe sobre a aplicação da correção monetária nos 
débitos oriundos de decisão judicial, em seu artigo 2º determinou que o 
Poder Executivo regulamentasse a forma pela qual seria efetuado o 
cálculo da correção monetária. Isso se deu por meio do Decreto n. 86.649, 
de 25.11.81, art. 1º, que indicou a Obrigação Reajustável do Tesouro 
Nacional – ORTN como índice a ser utilizado para fins de correção 
monetária.

Determinou que a atualização monetária se desse por meio de um “fator 
de correção”, no caso, até janeiro seriam as Obrigações do Tesouro Nacional 
– OTN.

Baixou normas complementares para a execução da Lei nº 7.730/89, 
indicando o IPC-IBGE (expurgo, em substituição ao BTN) como índice de 
atualização monetária nos meses de janeiro e fevereiro de 1989.

Criou, em seu artigo 5º, o Bônus do Tesouro Nacional – BTN e que foi o 
índice utilizado até março de 1990.

Expediu normas de ajustamento ao Programa de Estabilização 
Econômica, de que trata a já referida Lei nº 7.730-89, continuando o BTN 
como índice de atualização monetária, sendo substituído pelo IPC no 
período de março de 1990 a fevereiro de 1991.

Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras 
providências, dentre as quais, no parágrafo 6º do art. 41, antes de ser 
revogado pela Lei nº 11.430-2006, dispunha que o pagamento de 
parcelas relativas a benefício, efetuado com atraso por responsabilidade 
da Previdência Social, será atualizado de acordo com a variação do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, verificado no período 
compreendido entre o mês em que deveria ter sido pago e o mês do 
efetivo pagamento.

Lei nº 8.542 (IRSM) 23.12.1992 Dispõe sobre a política nacional de salários e, em seu art. 12, revogou o 
inciso II do art. 41 da Lei nº 8.213/91, deixando, assim, os reajustes dos 
benefícios em manutenção darem-se na mesma época em que o salário 
mínimo era alterado.
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LEGISLAÇÃO

Lei nº 8.880 (IPC-r) 

DATA CONTEÚDO

27.05.1994 Dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema 
Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras 
providências, que em seu art. 29, antes de ser revogado pela Lei nº 9.711-
98, dispunha que o salário mínimo, os benefícios mantidos pela 
Previdência Social e os valores expressos em cruzeiros nas Leis nos 8.212 e 
8.213, ambas de 1991, serão reajustados, a partir de 1996, inclusive, pela 
variação acumulada do IPC-r nos doze meses imediatamente anteriores, 
nos meses de maio de cada ano.

MP nº 1.053 convertida 
na Lei nº 10.192, 
de 14.02.2001 (INPC) 

30.06.1995 Dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real e dá outras 
providências, dentre as quais, em seu art. 8º expressamente vedou o IBGE 
de calcular e divulgar o IPC-r, a partir de 1º de julho de 1995, bem como em 
seu art. 3º estabeleceu que “os contratos em que seja parte órgão ou 
entidade da Administração Pública direta ou indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou 
corrigidos monetariamente de acordo com as disposições desta Lei, e, no 
que com ela não conflitarem, da Lei nº 8.666-93, além de no parágrafo 2º 
do art. 8º estabelecer que “Na hipótese de não existir previsão de índice de 
preços substituto (...), deverá ser utilizada média de índices de preços de 
abrangência nacional, na forma de regulamentação a ser baixada pelo 
Poder Executivo”. Isso ensejou a aplicação do INPC como índice de 
reajustes dos benefícios previdenciários, por meio da referida MP, bem 
como a adoção do IGP-DI, por meio da MP nº 1.415, de 29.4.96, que 
também foi convertida na mesma lei.

MP nº 1.415, convertida 
na Lei nº 10.192, 
de 14.02.2001 (IGP-DI) 

29.04.1996 Esse índice foi aplicado devido a uma regulamentação baixada pelo Poder 
Executivo, em decorrência da omissão na legislação da época de um 
índice de preços específico para reajustes dos benefícios previdenciários.

Lei nº 10.741 (INPC)  01.10.2003 Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências, e, em seu art. 
31, dispõe que “O pagamento de parcelas relativas a benefícios, efetuado 
com atraso por responsabilidade da Previdência Social, será atualizado 
pelo mesmo índice utilizado para os reajustamentos dos benefícios do 
Regime Geral da Previdência Social, verificado no período compreendido 
entre o mês que deveria ter sido pago e o mês do efetivo pagamento.” 
Quando o Estatuto do Idoso começou a vigorar, o índice de reajuste dos 
benefícios previdenciários que estava sendo utilizado desde o ano de 
2002 era o INPC.

Lei nº 11.960 (TR) 29.06.2009 Deu nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, que é o artigo de lei 
objeto deste trabalho, indicando como índice de atualização monetária 
dos feitos contra a Fazenda Pública “os índices oficiais de remuneração 
básica (...) aplicados à caderneta de poupança”. Até o final do ano 2011, 
marco temporal limitador deste trabalho, o índice de remuneração básica 
da poupança foi a TR.
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1.  O artigo submetido deve ser inédito, ou seja, 
não pode ter sido enviado ou publicado em 
outro periódico. Consideram-se inéditos os 
trabalhos publicados em anais de eventos 
científicos, como congressos, convenções, 
seminários, simpósios.

2.  O artigo deverá versar sobre a Ciência ou 
Profissão Contábil e poderá ser elaborado por 
mais de um profissional da Contabilidade, 
com registro em CRC, limitado a um máximo 
de quatro autores.

3.  O artigo, sob hipótese alguma, pode estar 
identificado, seja no corpo do original ou em 
propriedades do arquivo.

4.  A formatação do texto deve seguir o tamanho 
A4 (29,7cm x 21cm), com 3 cm de margens 
superior e esquerda, e 2 cm de margens 
inferior e direita.

5.  O texto deve ser enviado em Word.

6.  A fonte utilizada no texto deve ser Times New 
Roman, tamanho 12, espaçamento simples e 
alinhamento justificado.
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incluindo quadros, tabelas, ilustrações, notas, 
referências bibliográficas.

8.  O título, o resumo e as palavras-chave devem 
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120 e 250 palavras, seguido de três a seis 
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tabelas, devem ser elaboradas segundo a 
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e Power Point, enviar também o arquivo de 
origem.

10. Evitar expressões como id., ibid., op. cit., loc. cit. 
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texto.

11. Para citações diretas com mais de três linhas, 
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espaço simples e fonte 10.

12. Para citações dentro do texto deve ser 
utilizado o formato autor/data, por exemplo: 
Beulke e Bertó (2008, p. 78); se entre 
parênteses, apresentar como segue: (BEULKE; 
BERTÓ, 2008, p. 78).

13. As referências bibliográficas devem ser 
apresentadas em ordem alfabética, de acordo 
com as normas da ABNT (NBR-6023). 

Os trabalhos deverão ser encaminhados por e-
mail, com dois arquivos anexados na mesma 
mensagem: um com o trabalho em si e outro com 
a folha de identificação, na qual deve constar o 
título do trabalho, nome completo do(s) 
autor(es), n° de registro em CRC, endereço 
completo, telefone, fax, e-mail e breve currículo 
(máximo de 10 linhas).

Os trabalhos a serem submetidos ao Corpo 
Editorial devem ser encaminhados ao e- mail 
editoria@crcrs.org.br. A avaliação ocorrerá sem 
qualquer identificação dos autores dos artigos, 
visando a garantir a completa isenção nesse 
processo.
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