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INTRODUÇÃO 

A análise financeira é uma das responsáveis pela continuidade da empresa, pois, ali 

reside o risco de liquidez e solvência, ou seja, da sua capacidade em honrar os seus 

compromissos. Desta forma é preciso ter em conta os valores atingidos em cada 

período. Só assim a empresa é capaz de desenvolver medidas para ajudar na sua 

evolução, estipulando novas metas a tingir.  

 

O presente trabalho visa transmitir aos utentes um conjunto de informações necessárias 

para esclarecer a relevância e a fiabilidade do justo valor tanto na contabilidade, na 

fiscalidade e bem como na atual crise financeira. O justo valor é o único método que 

acompanha a evolução e a dinâmica do mercado. 

 

Num mercado cada vez mais competitivo, onde a informação é utilizada como 

ferramenta de planeamento e controlo financeiro leva as entidades a uma valorização 

baseada em preços de mercado e adotar estratégias de modo a sobressair no mercado. 

Servindo assim, como apoio à tomada de decisões a longo e curto prazo, é fundamental 

para a sobrevivência da empresa fornecer uma informação objetiva, relevante e fiável da 

sua posição financeira bem como saber dar uso aos instrumentos que dispõe para o 

desenvolvimento da sua atividade.  

 

Portanto neste trabalho o justo valor será caracterizado e enquadrado de acordo com o 

normativo contabilístico em vigor (SNC). Procedeu-se a uma breve comparação entre o 

justo valor e o custo histórico, analisou-se também o comportamento do justo valor nas 

diferentes classes de ativos. 

 

A informação financeira só é útil quando a mesma possua um conjunto de 

características qualitativas. As demonstrações financeiras devem obedecer a estas 

características para proporcionar informação útil à tomada de decisões económicas de 

um vasto leque de utilizadores.  
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1. Enquadramento Conceptual  

1.1 Características qualitativas da informação financeira 

 As características qualitativas são os atributos necessários para que a informação 

financeira proporcionada pelas demonstrações financeiras, seja útil aos utentes. 

As quatro principais características qualitativas são a compreensibilidade, a relevância, 

a fiabilidade e a comparabilidade.  

Compreensibilidade: a informação deve ser publicada de forma clara e acessível de 

modo a facilitar a perceção dos utentes. 

Relevância: uma informação relevante tem a capacidade de influenciar os utentes na 

avaliação dos acontecimentos do passado, as decisões do presente e as estratégias do 

futuro da entidade.   

Fiabilidade: uma informação fiável é aquela que se encontra isenta de erros materiais, 

significativos e de juízos prévios, correspondendo aos factos efetivamente ocorridos, 

por isso deve ser objetiva e imparcial.  

Comparabilidade: a informação deve ser normalizada para todas as entidades, para 

permitir a comparação das demonstrações financeiras de uma entidade no tempo e no 

espaço a fim de avaliar de forma relativa a sua posição financeira, o seu desempenho e 

as alterações na posição financeira.  

1.1.1 Relevância 

Uma informação é considerada relevante quando é útil e influência as decisões 

económicas dos utentes, por isso a informação financeira deve apresentar duas funções: 

 A Função Preditiva permite prever o comportamento da informação financeira de 

modo a prevenir a entidade das adversidades e explorar as oportunidades; 

 A Função Confirmatória permite avaliar a eficácia das previsões e medidas 

tomadas na função preditiva. 

A relevância de uma informação financeira reside na sua natureza, oportunidade, 

materialidade e tempestividade face aos últimos acontecimentos patrimoniais. 

A natureza dos fatos patrimoniais a relatar e o conteúdo da informação são cruciais para 

determinar o grau de relevância dessa informação.  

A oportunidade refere-se ao momento em que a informação financeira é registrada e 

disponibilizada aos seus utilizadores. 
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 Uma informação oportuna deve ter registo imediato e estar ao alcance de todos os 

utentes de modo a auxiliá-los na tomada das suas decisões económicas. 

1.1.1.1 O princípio da materialidade 

As demonstrações financeiras devem refletir rigorosamente todos os elementos 

relevantes para que as análises e decisões sejam o mais corretas possíveis. Uma 

informação é materialmente relevante se a sua omissão ou inexatidão desviar a opinião 

dos utentes e influenciar nas decisões económicas. Por isso a noção de materialidade 

está ligada à dimensão do erro e nos diferentes impactos que pode ter nas entidades em 

determinadas circunstâncias.  

A Tempestividade é uma ameaça à informação relevante e fiável, por isso é considerado 

um complemento da relevância. A informação deve ser disponível no momento 

oportuno/certo e estar acessível aos utentes que precisam dela. Contudo é de salientar 

que a tempestividade da informação, por si só não a torna relevante, mas a sua falta 

pode pôr em causa a sua relevância. 

1.1.1 Fiabilidade 

Uma informação é fiável quando possui credibilidade junto dos seus usuários, por isso 

não deve apresentar falhas. A informação financeira é considerada fidedigna quando 

reúne as seguintes características: 

 

 Representação fidedigna exige que todas as informações financeiras ligadas à 

atividade da entidade sejam representadas de forma confiável e segura de modo a 

transmitir uma imagem verdadeira e apropriada da situação patrimonial e do 

desempenho económico e financeiro da mesma aos seus usuários.  

 

 Substância sobre a forma permite que os registos contabilísticos sejam efetuados 

atendendo à sua substância e realidade económica, e não meramente à sua forma 

legal. Quando a “Substância Económica” e a “Forma Jurídica” não estão em 

conformidade, deve-se sempre optar pela substância económica, porque esta é que 

esteve na origem dos efeitos consequentes nos resultados e na situação financeira. 

 

 



6 
 

 Neutralidade articula a informação financeira com os interesses do utilizador. 

Deste modo para ser fiável a informação deve estar livre de erros e a sua elaboração 

não deve ser direcionada a resultados pré-determinados para privilegiar uns utentes 

em detrimento de outros. 

 

 Prudência é a precaução utilizada ao efetuar as estimativas requeridas em situações 

de incerteza. 

 

 Plenitude exige que a informação fornecida pelas demonstrações financeiras seja 

completa. Uma informação plena deverá conter dois atributos: 

 Integralidade é quando um grupo patrimonial com uma determinada natureza 

divulga todos os elementos que fazem parte da sua composição. 

 Homogeneidade prevê que um grupo patrimonial deve ser constituído por 

elementos íntegros e tratados de forma homogénea, a fim de evitar erros que possam 

pôr em causa a fiabilidade da informação produzida. 

1.2 Bases de Mensuração 

 

A mensuração de ativos baseia-se na atribuição de valores monetários aos elementos 

que compõem o patrimônio. Geralmente as entidades privilegiam o Custo Histórico na 

escolha da base de mensuração, contudo nada as impede de adotar outras bases de 

mensuração como o Justo Valor noutras NCRF.  

Segundo o SNC na sua estrutura conceptual (§98) para os Ativos podem ser utilizados 

várias bases de mensuração: 

a) Custo histórico quando são registados pela quantia de caixa, ou equivalentes de 

caixa paga ou pelo justo valor da retribuição dada para os adquirir no momento da sua 

aquisição.  

b) Custo corrente quando são registados pela quantia de caixa ou de equivalentes de 

caixa que teria de ser paga se o mesmo ou um ativo equivalente fosse correntemente 

adquirido.  

c) Valor realizável (de liquidação) quando são registados pela quantia de caixa, ou 

equivalentes de caixa, que possa ser correntemente obtida ao vender o ativo numa 

alienação ordenada.  
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d) Valor presente quando são escriturados pelo valor presente descontado dos futuros 

influxos líquidos de caixa que se espera que o item gere no decurso normal dos 

negócios.  

e) Justo valor é a quantia pela qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado, 

entre partes conhecedoras e dispostas a isso, numa transação em que não exista 

relacionamento entre elas. 

2. O Justo Valor 

2.1 Conceito 

Este termo apareceu inicialmente a 8 de Agosto de 1991 na Diretriz Contabilística Nº 1 

sob o titulo “Tratamento Contabilístico de Concentração de Atividades Empresariais" 

como sendo a “... Quantia pela qual um bem (ou serviço) poderia ser trocado, entre um 

comprador conhecedor e interessado e um vendedor nas mesmas condições, numa 

transação ao seu alcance”. Posteriormente em 1994, este conceito (DC Nº 1) sofreu 

alterações pela Diretriz Contabilística Nº 13 de 5 de Abril titulada "Conceito do Justo 

Valor" que veio aprofundar o seu estudo estabelecendo as exigências para a sua 

divulgação e mensuração. 

O Justo Valor ou "fair value" (expressão anglo-saxónica) ganhou destaque com a 

entrada em vigor do Sistema de Normalização Contabilística (SNC) sob a aprovação do 

DL nº 158/2009, de 13 de Julho. O conceito de justo valor emitido pela CNC na 

estrutura conceptual do SNC (§98) refere-se que é a "Quantia pela qual um ativo 

poderia ser trocado ou um passivo liquidado, entre partes conhecedoras e dispostas a 

isso, numa transação em que não exista relacionamento entre ela". O justo valor deve 

ser atribuído com base num mercado ativo por isso é considerado um preço fidedigno, 

equitativo e imparcial. 

2.1.1 Conceitos Internacionais 

 

IFRS 13 - Fair Value Measurement: "Justo Valor é o preço que seria recebido na 

venda de um ativo ou pago para transferir um passivo numa transação ordenada entre 

os participantes de um mercado na data de mensuração, ou seja, um preço de saída." 
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IAS 39 - Financial Instruments: "Justo Valor é a quantia pela qual um ativo pode ser 

trocado ou um passivo liquidado, entre as partes conhecedoras e dispostas a isso, numa 

transação em que não exista relacionamento entre elas." 

 

O justo valor pode ser utilizado tanto no reconhecimento da mensuração inicial como na 

mensuração subsequente. A base de mensuração está explícita nas IAS 16 (Ativos Fixos 

Tangíveis), IAS 38 (Ativos Intangíveis) e IAS 40 (Propriedades de Investimento). 

O reconhecimento inicial das IAS 16 - AFT e 38 - AI é o modelo do custo, contudo a 

entidade pode optar pelo modelo de reavaliação na mensuração subsequente. Já na IAS 

40 – PI a mensuração com base no justo valor é facultativo e caso a entidade optar pelo 

uso deste modelo deverá divulga-lo no anexo. 

2.2 Mensuração ao Justo Valor: Modelo de Revalorização 

João Duque na Revista TOC n.º 105, dezembro 2008, página 35: "Em defesa do justo 

valor" afirma que “ (...) o justo valor é a forma mais lúcida e transparente de divulgar o 

que temos e o que valemos. Ele obriga à divulgação da verdade, aumenta a exigência 

técnica do TOC, dos auditores e analistas. Por muito que o justo valor esteja errado, 

ele será seguramente mais justo e mais próximo do certo do que os valores históricos 

que se registam em balanço.” 

Os elementos essenciais que auxiliam na determinação do justo valor são as 

informações do mercado e de teor público, cálculo dos cash-flow descontados à data 

atual e valores associados ao custo de substituição dos itens. A entidade deve escolher o 

elemento de determinação do justo valor que melhor satisfaça a sua necessidade. 

O valor do mercado deverá ser atualizado em tempo real de modo a evidenciar a 

liquidez do mercado ativo, os custos de transação, o risco de solvência e valor atual dos 

preços futuros. Sempre que um ativo apresentar vários mercados ativos, o justo valor 

deste ativo será o valor presente no mercado em que o ativo tem maior transação. 
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2.2.1 Vantagem do Justo Valor 

A adoção do justo valor na mensuração dos ativos permite maior transparência e 

comparabilidade na medida em que os ativos cotados num mercado ativo estão sempre 

representados por valores económicos atuais. A existência de um mercado ativo acarreta 

maior objetividade, fiabilidade e neutralidade conferindo aos utentes da informação 

financeira maior segurança para expetativas futuras. Relativamente aos instrumentos é 

possível precaver os investidores e reguladores das flutuações dos preços de mercado de 

modo a tomarem decisões económicas acertadas. 

De acordo com Carlos Alberto da Silva e Cunha, Alexandra Correia e Paulo Oliveira, 

Revista TOC n.º 129, dezembro 2010: "O justo valor permite, a cada momento, melhor 

aferir da capacidade da entidade fazer face aos seus compromissos e de obter recursos 

financeiros recorrendo à alienação dos seus ativos." 

2.2.2 Desvantagem do Justo Valor 

O maior problema desta base de mensuração são as situações em que há ausência de um 

mercado ativo para certos bens. Quando a entidade se depara nestas circunstâncias ela é 

obrigada a assumir custos para recorrer a técnicas de estimativa para determinar o preço 

de mercado corrente.  

A partir do momento em que o justo valor é obtido por estimativa ou suposições 

subjetivas, a sua fiabilidade é posta em causa porque toda estimativa possui uma 

margem de erro e as suposições podem ser manipuladas conforme os interesses do 

momento. Para os ativos compostos muitas vezes mensurá-los ao justo valor torna-se 

uma tarefa complicada uma vez que se torna complexa a sua valorização singular. 

3. Mensuração ao Custo Histórico: Modelo do Custo Histórico 

No §98 da estrutura conceptual (EC) do SNC é estabelecido que " os ativos são 

registados pela quantia de caixa, ou seus equivalentes paga ou o justo valor de outra 

retribuição dada para adquirir um ativo no momento da sua aquisição. Os passivos são 

pela quantia dos proventos recebidos em troca da obrigação, ou em algumas 

circunstâncias (por exemplo, impostos sobre o rendimento), pelas quantias de caixa, 

que se espera que venham a ser pagas para satisfazer o passivo no decurso normal dos 

negócios. ".  
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Dito por outras palavras o custo histórico assenta no valor de aquisição ou produção de 

um ativo (acrescidos de todos os custos incorridos para o ativo ser capaz de funcionar 

da forma pretendida), desta forma evita-se a emissão de juízos de valor sobre as 

operações realizadas. 

A mensuração com base no custo histórico é o critério mais utilizado não só porque é 

considerado um modelo objetivo, fiável, neutro e de simples aplicabilidade, como 

também os custos que concorrem para a sua obtenção estão intimamente ligados ao 

conceito de realização. 

4. Justo Valor versus Custo Histórico 

O justo valor é considerado mais relevante contudo caso se trate de um ativo ou passivo 

que não dispõe de um mercado ativo, as estimativas de avaliação tornam-se mais 

subjetivas. A mensuração com base neste modelo acarreta a que os ativos e/ou passivos 

estejam contabilizadas ao preço corrente do mercado provocando assim uma variação 

nos valores constantes nas demonstrações financeiras da entidade (maior volatilidade). 

 

O modelo do custo histórico perde a relevância perante o justo valor porque é baseado 

em momentos históricos por isso provoca pouca volatilidade nos resultados obtidos nas 

demonstrações financeiras. Contudo retrata uma posição improgressiva porque tende a 

disponibilizar a informação desatualizada face à realidade económica e financeira por 

isso a informação torna-se inútil e acaba por prejudicar m a tomada de decisões dos 

utentes. 

 A mensuração dos ativos com base no custo histórico é mais objetiva porque as 

transações são comprovados por documentos legítimos provenientes das operações de 

atividade normal da empresa, deste modo a informação torna-se fiável devido à sua 

objetividade e imparcialidade. Prevê a contabilização do ativo no momento da sua 

aquisição e no caso de reembolso de um passivo, este deve ser reconhecido no momento 

em que é contraído. Apenas nestes momentos é que se pode dizer que a informação 

reúne as condições de relevância e fiabilidade. 
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5. Hierarquia do Justo Valor 

A Norma Internacional de Relato Financeiro 13 – Mensuração pelo Justo Valor 

(§76-§90) definiu uma hierarquia composta por três níveis de inputs utilizados nas 

técnicas de mensuração do Justo Valor, estabelecendo prioridade aos preços cotados 

num mercado ativo para passivos e ativos idênticos, e pouca relevância aos inputs 

menos observáveis com vista a aumentar a consistência e a comparabilidade da 

informação contabilística fornecida pelos elementos mensurados por este critério.  

5.1 Níveis Hierárquicos do Justo Valor 

 

 Nível 1 

Os inputs são fixados pelo mercado ativo na data de mensuração não havendo lugar a 

qualquer ajuste de preço. Considera-se que um mercado é ativo quando os elementos 

negociados são homogéneos e podem ser encontrados a qualquer momento 

compradores e vendedores dispostos a negociar, sendo os preços públicos. 

 Nível 2 

Os inputs deste nível irão incluir os preços de cotação para ativos e passivos 

semelhantes em mercados ativos (excluídos do nível 1), mas também em mercados que 

não integrem ativos. Pode incluir ainda, outros inputs distintos dos preços de cotação 

que sejam observáveis e inputs que derivam principalmente de dados de mercado 

observáveis por correção ou outros meios. 

 Nível 3 

Os inputs neste nível dizem respeito a situações não observáveis e serão utilizadas para 

medir o Justo Valor na medida em que as entradas observáveis pertinentes não estejam 

disponíveis. Engloba as situações em que há falta de informação no mercado para o 

ativo ou passivo em questão. 
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6. Mensuração de Classes de Ativos  

No SNC apenas 14 normas apresentam como base de mensuração o justo valor: NCRF 

6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 26, 27, e 28 contudo será abordado apenas as 

normas que maior destaque tem nesta temática. 

6.1 NCRF 6 - Ativos Intangíveis, NCRF 7 – Ativos Fixos Tangíveis e 

       NCRF 11 – Propriedades de Investimentos  

A mensuração inicial dos ativos deve ser efetuada ao modelo de custo. Posteriormente a 

entidade pode optar em continuar com o modelo de custo ou alterar para o modelo de 

revalorização se o ativo dispor de um mercado ativo. Caso a entidade opte pelo modelo 

de revalorização, esta tem de mensurar os ativos pelo justo valor de quaisquer 

amortizações/depreciações e perdas por imparidade acumuladas subsequentes. Por outro 

lado se o ative não dispor de um mercado ativo o justo valor pode ser determinado com 

base numa estimativa efetuado por avaliadores profissionalmente qualificados e 

independentes 

6.2 NCRF 8 – Ativos Não Correntes Detidos Para Venda 

Este grupo de ativo deve ser mensurado pelo menor valor entre a sua quantia escriturada 

ou o seu justo valor deduzido dos custos estimados de venda, caso existam as perdas por 

imparidade devem ser reconhecidas. 

6.3 NCRF 17 – Ativos Biológicos 

A mensuração inicial destes ativos pode ser realizada pelo justo valor menos os custos 

estimados no ponto de venda. O ganho ou a perda proveniente de diferença de justo 

valor deverá ser reconhecido no resultado líquido do período em que ocorre. 

6.4 NCRF 27 – Instrumentos Financeiros 

A mensuração inicial desta classe de ativos deve ser efetuada ao justo valor. No caso 

dos ativos que sejam negociados publicamente ou se o justo valor for fiável, as 

diferenças de valor resultantes das flutuações de mercado devem ser reconhecidas em 

cada data de relato na demonstração de resultados. 

  



13 
 

6.4.1 Investimentos Financeiros  

 Os investimentos financeiros em outras entidades podem ser mensurados ao justo valor 

ou ao custo, exceto investimentos em subsidiárias, associadas e entidades 

conjuntamente controladas. Quando mensuradas pelo justo valor as alterações que daí 

advém devem ser reconhecidas no resultado líquido do período. 

7. O impacto do justo valor 

7.1 Na crise financeira 

Atualmente a mensuração dos passivos e dos ativos ao justo valor tem causado 

polémicas e controvérsias cada vez mais crescente entre os especialistas da matéria., 

tendo-se intensificado após a crise financeira de 2008. 

De acordo com o Eric Barreto at all na Revista de Contabilidade e Organizações, 2012 

página 6: " Impacto da mensuração a valor justo na crise financeira mundial: 

identificando a perceção de especialistas em economia e mercado financeiro " através 

de um estudo realizado por meio de entrevistas semiestruturadas com 13 profissionais 

com extenso conhecimento nas áreas de economia e mercados financeiros, incluindo os 

ex-ministros da Fazenda e os ex-presidentes do Banco Central do Brasil afirmam que  

"Os resultados encontrados indicam que a contabilidade a valor justo não teve um 

papel decisivo na deflagração da crise financeira e que tampouco poderia ter evitado a 

mesma. Ao contrário, alguns especialistas mencionaram que a crise global talvez fosse 

descoberta mais tardiamente, caso os bancos não utilizassem uma contabilidade 

baseada no valor justo. Para os entrevistados, entre os principais fatores que 

ocasionaram a crise financeira, destacam-se: a alavancagem excessiva por parte dos 

bancos, a utilização de instrumentos financeiros modernos e a política monetária 

frouxa por parte do governo norte-americano."  

Neste contexto de crise financeira os instrumentos financeiros assumem um papel 

crucial porque o SNC no seu §15 da NCRF 27 exige que estes sejam mensurados ao 

justo valor. O IASB e o FASB delinearam esse critério de mensuração com vista a 

introduzir maior relevância nas DF's gerando informações apropriadas para os 

utilizadores da informação financeira, em particular dos investidores.  

 

http://www.spell.org.br/periodicos/ver/54/revista-de-contabilidade-e-organizacoes
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Com a entrada do SNC em vigor as entidades foram obrigadas a registar todos os ativos 

e os passivos de acordo com a norma e consequentemente muitos deles ficaram sujeitos 

ao justo valor como por exemplo os instrumentos financeiros.  

A partir deste marco foram muitos os ativos que tiveram dificuldades em adaptar-se 

neste novo normativo principalmente devido à problemática de encontrar um mercado 

ativo. 

 

 Assim perante estas circunstâncias observou-se um declínio na situação patrimonial das 

entidades e em particular aos bancos que predominam o uso destes instrumentos. Este é 

um dos motivos que assenta o justo valor no centro das atenções em relação à crise 

financeira. 

 

Não se pode negar a influência do justo valor enquanto informação relevante e fiável 

nas decisões de gestão. Mas também, não se pode deixar de lado o fato de que quando 

os preços correntes são voláteis e os mercados apresentam uma 

incapacidade para dispor imediatamente o capital (ilíquido), este método provoca 

variações significativas nos resultados. 

O justo valor é fortemente criticado pelas dificuldades em avaliar e determinar os preços 

quando os mercados apresentam uma certa instabilidade originando perdas, reduzindo 

rácios de capital e induzir a maior contenção no crédito principalmente durante ciclos 

recessivos. O justo valor é considerado pro-cíclico, i.e., exibe variações positivas no 

ciclo económico e tende a reforçar-se perante o crescimento económico, e a tornar-se 

mais fraco perante uma recessão.  

Há quem ainda defende a aplicabilidade do justo valor por exemplo o Banco Central 

Europeu (BCE, 2004) defende: que a utilização deste modelo proporciona 

demonstrações financeiras mais atualizadas e percetíveis de avaliar consequências 

económicas e financeiras portanto outros fatores estimularam a antecipação da 

insolvência de algumas instituições financeiras. Apesar de que o justo valor fomenta 

uma maior volatilidade nos resultados, não há indícios que comprovem o seu 

envolvimento na crise financeira. 
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7.2 Na fiscalidade 

 

A contabilidade desempenha um papel fundamental na determinação do lucro tributável 

na medida em que o lucro contabilístico serve de base ao apuramento do lucro fiscal. 

Todas as entidades estão obrigadas a aplicar critérios fiscais na preparação das suas 

demonstrações financeiras, em detrimento de critérios económicos, mesmo que não 

esteja prescrito no SNC. 

 

 Com a implementação do justo valor, o Código do IRC (CIRC) sofreu alterações e foi 

adaptado ao SNC. O sistema fiscal deixa cada vez mais transparecer a dependência 

parcial e direta existente entre a contabilidade e a fiscalidade: pelas necessidades de 

correções fiscais ao lucro contabilístico, pelos ajustamentos contabilísticos e fiscais e 

pelos regimes especiais de tributação. 

 

 Outro se não é o fato de que na fiscalidade na maior parte das vezes é aceite apenas o 

modelo do custo, devido à incerteza da mensuração fiável pelo justo valor, levando a 

que os ganhos ou perdas resultantes de uma alteração do justo valor não sejam 

considerados para efeitos fiscais portanto não concorrem para a formação do lucro 

tributável. A adoção do justo valor não é absoluta e não tem aplicabilidade direta e 

obrigatória na esfera do domínio fiscal, na prática este modelo só é utilizado quando o 

interesse o reclama ou a lei o exige. 

 

A aceitação fiscal do justo valor depende da natureza e das características substanciais 

do ativo detido pela sociedade, só é possível aplicar o justo valor nas situações de 

elevada fiabilidade de mensuração, como é o caso dos ativos financeiros com mercados 

organizados/ativos e dos bens avaliados por profissionais independentes.  

 

Caso não seja possível mensurar com fiabilidade, deve-se manter a valorimetria do 

custo histórico desde que a sua mensuração seja fiável, objetiva e que não exista 

evidências de manipulação do justo valor. Diminui assim o risco da evasão fiscal se for 

colocado à disposição da Administração Tributária meios suficientes para averiguar as 

circunstâncias valorimétricas dos bens.  
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CONCLUSÃO 

A mensuração a justo valor faz com que a informação seja atualizada, uma vez que é 

baseada em valores cotados num mercado ativo, organizado e fiável. Este modelo é 

considerado relevante porque evidência o real contexto económico em que a empresa 

está inserida, revelando as condições em que os diferentes utilizadores da informação 

financeira vão tomar as suas decisões. 

Uma informação torna-se relevante quando cumpre com os requisitos do princípio da 

materialidade. Contudo podem existir informações que não demonstram ser materiais 

mas serem relevantes, como por exemplo as divergências das informações dos fatos 

patrimoniais a relatar em contrapartida dos fatos contidos nas DF's. Pode também existir 

informação relevante mas que não é fiável como por exemplo uma informação com 

capacidade de alterar a opinião dos utentes mas a sua essência não é fidedigna. Uma boa 

informação financeira deve ser cumulativamente relevante e fiável para conquistar o 

reconhecimento de utilidade por parte dos seus utentes.  

 

O modelo de revalorização: justo valor pode ser considerado uma base de mensuração 

verificável e objetiva sempre a sua determinação esteja assente mercado ativo.  

Todavia existe ativos que não tem um mercado ativo, sendo nestes casos em particular 

necessário recorrer a profissionais independentes para fazer uma estimativa do preço 

corrente de mercado. Esta avaliação subjetiva pode ser objeto de manipulação em torno 

dos interesses assim sendo põe em causa a objetividade, fiabilidade, neutralidade e a 

qualidade da informação prestada. 

 

 O justo valor é aplicado apenas nas situações em que o reconhecimento e a mensuração 

são imperativos e é mais fiável do que o custo histórico. Caso não ofereça garantia de 

fiabilidade e não corresponda à realidade, deve ser mantido o custo histórico em vez do 

justo valor. Quando o ativo apresenta uma perda por imparidade a entidade deverá 

reconhecer o ativo pelo valor que reflete a respetiva perda. 

 O justo valor deve integrar a demonstração de resultados (resultados do exercício) ou o 

balanço (capital próprio). O seu registro nestas peças contabilísticas depende do destino 

dos ativos, portanto se os ativos avaliados destinarem a ser vendidos a curto prazo ou 

utilizadas como propriedades de investimento devem constar da demonstração de 

resultados. 
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