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RESUMO  

Com a globalização da economia e a crescente participação de diversos investidores 

mundiais no mercado financeiro, somadas as diferenças políticas, econômicas e sociais 

de cada país, as Demonstrações Contábeis baseadas nos princípios, normas, 

procedimentos ou padrões contábeis idiossincráticos se tornaram inadequadas para 

prestar informações financeiras úteis aos usuários a nível internacional, no que se refere 

à compreensividade. A necessidade de promover a convergência das práticas contábeis 

vigentes no setor público com as normas internacionais de contabilidade tendo em vista 

as condições, peculiaridades e o estágio de desenvolvimento do nosso país torna 

imperativo que os entes públicos disponibilizem informações contábeis transparentes e 

comparáveis que possam ser entendidas e compreendidas por analistas financeiros, 

investidores, auditores e demais usuários, independentemente de sua origem e 

localização. Diante disso, o problema desta pesquisa foi descrito através das seguintes 

questões: Quais são as principais diferenças entre os padrões contábeis internacionais e 

os aplicáveis ao setor público no Brasil? Quais são as principais diferenças entre os 

padrões internacionais aplicáveis ao setor público no Brasil e as práticas efetivamente 

adotadas no setor público brasileiro? E, quais são as principais diferenças entre as 

práticas efetivamente adotadas pelas entidades do setor público brasileiro em relação às 

práticas adotadas por entidades do setor público de países que formalmente seguem os 

padrões internacionais? A metodologia adotada nesta pesquisa foi a de análise 

comparativa entre normas e práticas. Para entendimento da análise comparativa e a 

amostra, foram utilizadas  as atuais normas brasileiras para o setor público, e para as 

normas internacionais foram identificados e consultados os principais comitês 

internacionais. Nas análises comparativas que adotaram demonstrações contábeis 

nacionais foram utilizadas as demonstrações financeiras dos Municípios do Rio de 

Janeiro e de São Paulo, que foram confrontados com as demonstrações contábeis 

internacionais da Nova Zelândia. As análises comparativas e análise de resultados gerou 

conclusões importantes sobre o processo de convergência e harmonização contábil para 

o setor público principalmente por demonstrarem que o confronto entre os padrões 

evidenciaram o surgimento recente de uma nova ordem para fundamentar práticas 

contábeis harmônicas no futuro próximo, mas hoje ainda guarda significativa diferença 

entre os padrões. Percebeu-se também que na prática contábil brasileira as divergências 

entre os padrões internacionais é bastante acentuada e sofre influência dos aspectos do 

reconhecimento dos registros da execução orçamentária na contabilidade patrimonial; e 



  

o confronto com as práticas adotadas pela Nova Zelândia demonstrou que o país 

estrangeiro avança em direção a harmonizar seus padrões aos internacionais de forma 

tão importante que por conta própria supera as exigências mínimas de harmonização, 

alcançando conjunto mais completo na prática e com isso distancia-se ainda mais da 

prática por hora adotada no Brasil. 

 

Palavras-chave: Harmonização Contábil — Normas Internacionais — Contabilidade 

Internacional — Contabilidade Governamental — Contabilidade Pública 



  

ABSTRACT   

With the globalization of the economy and the growing participation of several world 

investors in financial markets, combining the political, economical and social 

differences of each country, the varying Accounting Statements based on principles, 

standards, procedures or idiosyncratic accounting patterns become inadequate to 

provide comprehensible and useful financial information to the users at international 

level. Considering a country’s conditions, peculiarities and the stage of development, 

the need to promote the convergence of the effective accounting practices in the public 

sector with the emerging international accounting standards is imperative as the public 

entities endeavor to provide transparent and comparable accounting information that can 

be understood by financial analysts, investors, auditors and other users, independent of 

their origin and location. Consequently, the objective of this research was described 

through the following questions: Which are the main differences between the 

international and local accounting norms applicable to the public sector in Brazil? 

Which are the main differences between the applicable international accounting norms 

and the practices adopted by the Brazilian public sector? And, which are the main 

differences between the practices adopted by the entities of the Brazilian public sector 

and the practices adopted by entities of the public sector of countries that formally 

follow the international accounting norms? The methodology adopted in this research 

was the one of comparative analysis between standards and practices. To provide a basis 

for the comparative analysis, the Brazilian standards were used for the public sector and 

the international standards were identified by consulting with the main international 

accounting committees. In the comparative analyses of norms adopted in national 

accounting statements the financial accounting statements of the Municipal districts of 

Rio de Janeiro and of São Paulo were used, and compared with the international 

accounting statements of New Zealand. The results of these comparative analyses 

provide important conclusions about the convergence and harmonization processes in 

accounting norms and practices for the public sector mainly as they demonstrate some 

of the conflicts among the recent efforts to base and harmonize accounting practices in 

the near future, but today significant differences remain between the norms and 

practices. It was also noticed that, in practice, the divergence in Brazilian accounting 

practices from the international standards are accentuated by the recognition of the 

registrations of the budgetary execution in the patrimonial accounting; and, the 

comparison with the practices adopted by New Zealand demonstrated that the foreign 



  

country’s advances towards harmonizing its standards to the international norms and 

practices in such an important way that New Zealand independently overcomes the 

minimum exigencies of harmonization, which in practice, is more complete than the 

practices currently adopted in Brazil. 

 

Key words: Accounting Harmonization — International Standards — International 
Accounting — Convergence — Governmental Accounting — Public Act 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

 

A contabilidade pode ser entendida como sendo “a arte de registro, classificação e 

sintetização, de maneira significativa e em termos monetários, de transações e eventos que são 

em parte, de natureza financeira, e de interpretação de seus resultados” (HENDRIKSEN & 

BREDA, 1999, p.28).  

 

Em Lima e Castro (2007), “a contabilidade pública como sendo o conhecimento especializado 

da Ciência Contábil que aplica no processo gerador de informações os conceitos, princípios e 

normas contábeis na gestão patrimonial de uma entidade governamental de sorte a oferecer à 

sociedade informações amplas e acessíveis sobre a gestão da coisa pública.”  

 

Entende-se que não há necessidade de adoção de outro conceito à contabilidade pública, este 

ramo da contabilidade é responsável pelo registro dos atos e fatos que alteram ou podem vir a 

alterar o patrimônio, de forma quantitativa ou qualitativa, dos órgãos e entidades do setor 

público, para repassar informações aos gestores públicos e à sociedade em geral. 

 

Os usuários das informações financeiras precisam de uma oferta de informações financeiras 

para que possam julgar, com isenção, a “performance” do administrador público. 

Paralelamente ao crescimento do tamanho e da complexidade das transações, os problemas 

envolvidos nas apresentações de prestações de contas, as elaborações  das Demonstrações 

Contábeis também se tornaram mais amplos. Organismos internacionais, então, perceberam a 

necessidade de estabelecer um conjunto de padrões que fossem aceitos pelos profissionais 
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contábeis e usuários da informação contábil, e que servissem como referência para preparação 

e divulgação das Demonstrações Contábeis para entidades públicas. 

 

Considerando-se a relevância da informação, pode-se complementar com a afirmação de 

Hendriksen e Breda (1999, p. 97) que salientam que “para que os dados contábeis sejam 

relevantes, devem proporcionar ou permitir predições de objetos ou eventos futuros.” 

 

Com a globalização da economia e a crescente participação de diversos investidores mundiais 

no mercado financeiro, somadas as diferenças políticas, econômicas e sociais de cada país, as 

Demonstrações Contábeis baseadas nos princípios, normas, procedimentos ou padrões 

contábeis idiossincráticos se tornaram inadequadas para prestar informações financeiras úteis 

aos usuários a nível internacional, no que se refere a compreensividade. 

 

Em 19 de Julho de 2002 o Parlamento Europeu e o Conselho da União Européia publicaram o 

Regulamento CE nº 1.606 relativo à aplicação das Normas Internacionais de Contabilidade 

para demonstrações contábeis consolidadas de empresas com títulos negociados em bolsa, nos 

países membros. 

 

Um conjunto harmonizado de padrões (normas, princípios ou procedimentos) possibilita, em 

muitos casos, que os contadores apresentem informações financeiras com maior qualidade, 

tornando-se, assim, um instrumento importantíssimo na tomada de decisão de seus usuários, 

pois facilitaria o entendimento entre  as partes interessadas, independentes do País do usuário 

da informação financeira. Afinal, duas das características qualificativas da informação 

contábil dizem respeito à comparabilidade e, como dito anteriormente, à compreensibilidade. 
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Como resposta a esse pensamento, foi produzido em 1966, a Statement of Basic Accounting 

Theory – ASOBAT, pela American Accounting Association – AAA, que priorizou as 

necessidades e desejos dos usuários em comparação com o ponto de vista e as opiniões dos 

contadores que preparavam as Demonstrações Contábeis. O Accounting Principles Board - 

APB, elaborou um trabalho estabelecendo os objetivos da Contabilidade, enumerando e 

descrevendo os conceitos básicos e os princípios contábeis, do qual resultou o APB 4, sob o 

título Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statements of Business 

Enterprises; que por sua vez reafirmou a posição do ASOBAT, de que as informações para 

serem úteis aos usuários na tomada de decisões, devem atingir objetivos gerais e qualitativos. 

 

Em 1973, houve a extinção do APB, e o estabelecimento do Financial Accounting Standards 

Board - FASB como seu sucessor, que, passou a emitir padrões, definidos como “soluções de 

problemas de contabilidade financeira” Hendriksen & Van Breda apud Paulo (2002). Tanto 

o ASOBAT, quanto o APB 4, influenciaram o FASB no desenvolvimento de uma série de 

pronunciamentos de conceitos de Contabilidade Financeira, denominados Statements of 

Financial Accounting Concepts - SFACs, que tinham (e têm) como uma das principais 

finalidades, orientar o corpo responsável pelo estabelecimento das normas ou padrões 

contábeis, para que, de forma geral, atendessem ao universo do usuário. Com isto, o FASB 

efetuou a mudança do foco da normatização contábil, de princípios para padrões. Por sua vez, 

o International Accounting Standards Board - IASB emitiu,  uma Estrutura Conceitual, que 

fixa os conceitos que suportam a preparação e apresentação das Demonstrações Contábeis 

destinadas a usuários externos, com a finalidade de ajudar seus membros no desenvolvimento 

de Normas Internacionais de Contabilidade e na revisão das atuais Normas Internacionais de 

Contabilidade. 
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No Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) incorporou  a Estrutura Conceitual 

Básica de Contabilidade do IASB, através da Deliberação nº 539/08, colocando em prática o 

pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC -  de Correlação às Normas 

Internacionais de Contabilidade − “Estrutura para a Preparação e a Apresentação das 

Demonstrações Contábeis” (Framework for the Preparation and Presentation of Financial 

Statements − IASB). 

 

A Estrutura Conceitual Básica de Contabilidade do CPC trata dos objetivos da Contabilidade, 

bem como dos Cenários Contábeis e Princípios (Conceitos) Fundamentais de Contabilidade 

em consonância com o pensamento do ASOBAT. 

 

A Contabilidade Pública em diversos países vem sendo inserida neste contexto pelos mesmos 

motivos de interesses globalizados, como é verificável através dos standards emitidos pelo 

IPSASB, em consonância com a mesma estrutura conceitual, e o Brasil, neste momento, 

procura identificar os parâmetros para a harmonização promovendo através de órgãos técnicos 

discussões profissionais como o Primeiro Seminário Internacional de Contabilidade Pública 

(realizado em Brasília, entre os dias 26 a 28 de Novembro de 2007) e  Normas Brasileiras de 

Contabilidade nº 16 referentes às normas e técnicas propostas exclusivamente ao setor 

público, visando os objetivos e usuários da contabilidade.  

 

Este cenário retrata um dos principais problemas da Contabilidade contemporânea e que 

embasa o problema desta, que é definido a seguir. 

 

1.2 Definição do Problema 
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Existem  estruturas conceituais para a contabilidade societária que orientam a emissão de 

normas contábeis, tanto a nível nacional, quanto internacional; entretanto, a contabilidade 

pública no Brasil não elaborou formalmente uma estrutura conceitual até o momento. Existem 

normas específicas emitidas pelos diversos organismos reguladores, não havendo estudos 

sobre fonte conceitual de tais normas, como a estrutura conceitual de contabilidade pública ou 

referencial conceitual. A análise das estruturas conceituais de contabilidade pública se faz 

relevante, pois influencia a emissão das normas contábeis nos diversos países. Os conjuntos 

normativos de cada país conduzem a divergências na mensuração e evidenciação das 

demonstrações contábeis; mas, a possibilidade da harmonização de estruturas conceituais de 

contabilidade pública poderia minimizar tais divergências trazendo benefícios diretos aos 

usuários da contabilidade, o julgamento profissional que poderia nortear decisões com 

informações mais sólidas. Conforme Smith, Keith e Stephens (1988), a estrutura conceitual 

deveria levar em consideração, primeiro, seus objetivos; segundo, informação útil para 

avaliação do fluxo financeiro da entidade e terceiro prover informação de qualidade acerca 

dos recursos econômicos (mensuração de ativos), obrigações e o patrimônio líquido da 

entidade.  

 

Verifica-se um esforço significativo nos últimos anos de entidades privadas e governos, com 

ênfase na Comunidade Européia com o Regulamento CE nº 1.606; procurando a 

harmonização de práticas contábeis internacionais para o setor privado, partindo de uma 

estrutura conceitual direcionada ao usuário das demonstrações financeiras, 

preponderantemente focada aos investidores e analistas internacionais.  

 

A globalização também vem impondo às entidades públicas uma convergência às boas 

práticas de governança como conseqüência do surgimento de grupo crescente de stakeholders 
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demonstrando interesse na qualidade das prestações de contas onde cada vez é mais comum 

encontrar outras receitas e investimentos como royalties e recursos para projetos em parceria, 

governos e entidades privadas.  

 

A harmonização de práticas contábeis internacionais apresenta-se em estágio bastante 

avançado para as entidades privadas com uma estrutura conceitual muito clara estabelecida 

pelo IASB e os seus pronunciamentos orientam as práticas contábeis com o foco nos usuários 

das demonstrações financeiras principalmente investidores e analistas financeiros. Por outro 

lado, ainda em fase de amadurecimento, o  International Public Sector Accounting Standards 

Board – IPSASB, sugeriu para estudos uma proposta de estrutura conceitual básica também 

focada ao mesmo usuário, de certa forma alinhada à estrutura conceitual do IASB, divulgou 

seus pronunciamentos considerando fortemente os conceitos estabelecidos nos 

pronunciamentos do International Accounting Standards - IAS emitidos pelo IASB.  

 

Esta dissertação examina práticas e padrões (regras contábeis) que conforme Nobes (1998, 

pág.164) afirma, as regras para elaboração das demonstrações contábeis podem ser idênticas 

ou muito similares às práticas adotadas pelas organizações, contudo; as organizações podem 

se desviar de tais padrões (regras) ou fazer escolhas na ausência dos mesmos.  

 

Diante disso o problema desta pesquisa pode ser descrito através das seguintes questões:  

• Quais são as principais diferenças entre os padrões contábeis internacionais e os 

aplicáveis ao setor público no Brasil?  

• Quais são as principais diferenças entre os padrões internacionais aplicáveis ao setor 

público e as práticas efetivamente adotadas no setor público brasileiro? 
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•  Quais são as principais diferenças entre as práticas efetivamente adotadas pelas 

entidades do setor público brasileiro em relação às práticas adotadas por entidades do 

setor público de países que formalmente seguem os IPSASB? 

 

A análise destas diferenças poderá orientar julgamento quanto ao cenário atual do Brasil no 

processo de harmonização aos padrões internacionais do setor público. 
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2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA CONTABILIDADE INTERNACIONAL  

GOVERNAMENTAL E DA CONTABILIDADE PÚBLICA NO BRASIL  

 

2.1. Principais Organismos Internacionais Envolvidos na Harmonização 

 

2.1.1 International Federation of Accounting Committee - IFAC 

 

O IFAC é uma federação de organizações internacionais de profissionais contábeis fundada 

em 7 de outubro de 1977 em Munique, Alemanha, e que representa os contadores de diversos 

setores, como também alguns grupos especializados que freqüentemente se interligam com a 

profissão. Conforme disponível em seu site, o IFAC1 objetiva entre outros pontos desenvolver 

a profissão e harmonizar padrões mundiais, a fim de permitir aos contadores fornecer serviços 

de alta qualidade de interesse público.  

 

Dentro das atividades principais, o IFAC trabalha como defensor internacional, 

desenvolvendo e promovendo alta qualidade técnica, publicações éticas e profissionais, bem 

como guia para uso por parte dos contadores em todos setores. O IFAC emite guias em 6 

(seis) áreas chaves: Auditoria, Educação, Ética, Contabilidade Financeira e Gerencial, 

Tecnologia da Informação, e Contabilidade Governamental. 

 

2.1.2 Organization for Economic Cooperation and Development - OECD 

 

Outro organismo interessado na profissão e na prática contábil é a Organization for Economic 

Cooperation and Develoment – OECD formada em 1960. Com sede em Paris, promove o 

                                                 
1 As informações foram colhidas no site www.ifac.org 
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desenvolvimento econômico mundial, em geral, bem como o crescimento econômico e 

estabilidade de seus países-membros em particular. Em 1975, a OECD estabeleceu a 

Committee on International Investments and Multinational Enterprises (CIIME), que em 

1976, emitiu as diretrizes de informações financeiras a serem utilizadas pelas empresas 

multinacionais. Já em 1980, OECD conclui o estudo intitulado International Investments and 

Multinational Enterprises – Accounting Practices in OECD Member Countries, que 

estabeleceu as definições de resultados das operações e a evidenciação das informações 

financeiras. 

 

2.1.3 International Accounting Standards Board - IASB 

 

Segundo Lemes e Carvalho (2004), o órgão que está mais próximo da finalização do processo 

de harmonização de normas contábeis é o IASB (International Accounting Standard Board), 

um órgão independente formado em 1973 e reestruturado em 2001 com o objetivo de 

promover a convergência das práticas contábeis adotadas por empresas e outras organizações 

na preparação de demonstrações financeiras no âmbito mundial. O alcance de seu objetivo 

tem sido buscado pela coordenação de trabalhos de proposição, discussão e aprovação de 

normas contábeis internacionais – anteriormente publicados como IAS (International 

Accounting Standard) e a partir de 2003 como IFRS (International Financial Reporting 

Standard).  

 

2.1.4  International Public Sector Accounting Standards Board – IPASB 

 

O Public Sector Committee - PSC criado pelo IFAC foi estabelecido nos fins de 1986. Em 

agosto de 1997, o PSC iniciou a criação de standards visando o desenvolvimento de 
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International Public Sector Accounting Standards – IPSASs para relatórios financeiros de 

entidades de setor público. A fase inicial dos standards incluiu o desenvolvimento dos 

IPSASs a partir dos IASs promulgados pelo IAS em 1997 e nas suas versões 

subseqüentemente revisadas, e orientadas para o setor público. Esta fase do programa teve a 

colaboração do Asian Development Bank, IFAC, do International Monetary Fund - IMF, the 

United Nations Development Programme – UNDP e do World Bank e foi completado em 

2002.   

 

Em novembro de 2004, o IFAC aprovou uma mudança de nome e os novos termos de 

referência para o PSC. O nome do PSC foi mudado para IPSASB e seus termos de referência 

atualizados para  refletir que o IPSASB  se dedicaria a emitir os IPSAS.   

 

Em 2005, o IPSASB reafirmou seu comprometimento com o  objetivo de convergir os  IPSAS 

com IFRS.  Porém, a falta de recursos significaram um adiamento dos trabalhos técnicos para 

a convergência aos IFRS na ocasião do projeto.  

 

Um projeto geral foi iniciado pelo IASB com o objetivo de atualizar 11 IPSAS para convergir 

com IAS em dezembro de 2003. Estes IPSAS atualizados foram aprovados  pelo IPSASB em 

novembro de 2006. Um rascunho deste projeto foi liberado em 26 de outubro de 2006 e  

versão final do IPSAS em 2007.  

 

De acordo com o IFAC Handbook (2008) e Nascimento (2007, p. 22-26), o planejamento 

estratégico e operacional do IPSASB para o triênio 2007-2009, já foram emitidos 26 IPSAS, 

conforme relacionado abaixo.  
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NORMA INTERNACIONAL OBJETIVO GERAL 

IPSAS 1 – Presentation of Financial 
Statements 
 

O objetivo desta norma é recomendar o 
modo pelo qual as demonstrações financeiras 
de propósito geral devem ser apresentadas. 
 

IPSAS 2 – Cash Flow Statements 
 

Estabelece diretrizes para a elaboração das 
DFC. As DFC permitem identificar as fontes 
das entradas de caixa, os itens nos quais o 
caixa é despendido durante o exercício e o 
saldo de caixa na data do fechamento do 
exercício. 
 

IPSAS 3 – Accounting Policies, Changes in 
Accounting Estimates and Errors 
 

Prescreve o critério de seleção e mudanças 
de práticas contábeis, juntamente com o 
tratamento contábil e evidenciação 
decorrentes dessas mudanças, das mudanças 
nas estimativas contábeis e a correção de 
erros observados. 
 

IPSAS 4 – The Effects of Changes in 
Foreign Exchange Rates 
 

Recomenda a forma de incluir as transações 
em moeda estrangeira e operações externas 
nas demonstrações financeiras de uma 
entidade e como converter as demonstrações 
financeiras em uma determinada moeda. 
 

IPSAS 5 – Borrowing Costs 
 

Recomenda o tratamento contábil para juros 
decorrentes de empréstimos. 
 

IPSAS 6 – Consolidated and Separate 
Financial Statements 
 

Estabelece requisitos para a elaboração e 
apresentação das demonstrações financeiras 
consolidadas. 
 

IPSAS 7 – Investments in Associates 
 

Estabelece as diretrizes para a contabilidade 
de ganhos decorrentes da propriedade de 
entidades coligadas. 
 

IPSAS 8 – Interests in Joint Ventures 
 

Estabelece as diretrizes para a contabilidade 
de ganhos decorrentes da propriedade de 
negócios conjuntos (joint ventures). 
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IPSAS 9 – Revenue from Exchange 
Transactions 
 

O objetivo desta norma é recomendar o 
tratamento contábil de receitas originárias. 
As receitas originárias são auferidas quando 
o Poder Público está na mesma condição do 
particular, não havendo coercitividade na sua 
exigência. 
 

IPSAS 10 – Financial Reporting in 
Hyperinflationary Economies 
 

Estabelece a forma de divulgação de 
demonstrações financeiras de governos com 
economias hiperiinflacionárias. 
 

IPSAS 11 – Construction Contracts 
 

O objetivo desta norma é prescrever o 
tratamento contábil dos custos e receitas 
associadas com contratos de construção. 
 

IPSAS 12 – Inventories O objetivo desta norma é regular as práticas 
de reconhecimento do registro de bens em 
estoque e suas saídas por vendas. 

IPSAS 13 – Leases 
 

O objetivo desta norma é regular, para 
arrendadores e arrendatários, as práticas 
contábeis e a evidenciação das operações de 
arrendamento mercantil (leasing) financeiro 
e operacional. 

IPSAS 14 – Events After the Reporting Date O objetivo desta norma é o de identificar 
elementos e relevância para eventos 
ocorridos após a data do encerramento das 
demonstrações contábeis que devem ser 
objeto de informação complementar na 
elaboração das demonstrações financeiras. 

IPSAS 15 – Financial Instruments: 
Disclosure and Presentation 

Objetiva apresentar normas que 
regulamentem hedge accounting. 

IPSAS 16 – Investment Property 
 

Dispõe sobre a contabilização de 
investimentos em propriedades e os 
requisitos de sua evidenciação. 
 

IPSAS 17 – Property, Plant and Equipment 
 

Dispõe sobre a contabilização de 
propriedades, instalações e equipamentos 
(ativo imobilizado). 
 

IPSAS 18 – Segment Reporting 
 

O objetivo desta norma é estabelecer os 
princípios para a divulgação de informações 
por segmentos de operações e negócios. 
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IPSAS 19 – Provisions, Contingent 
Liabilities and Contingent Assets 
 

Define o que são provisões, passivos 
contingentes e ativos contingentes, identifica 
as circunstâncias nas quais as provisões 
devem ser reconhecidas, como elas devem 
ser mensuradas e as evidenciações que 
devem ser feitas. 
 

IPSAS 20 – Related Party Disclosures 
 

Dispõe sobre a exigência de evidenciação de 
partes relacionadas quando há controle e de 
informações sobre transações entre a 
entidade e suas partes relacionadas em 
determinadas circunstâncias. 
 

IPSAS 21 – Impairment of Non-Cash 
Generating Assets 
 

Determina os procedimentos que uma 
entidade deve aplicar para determinar se um 
ativo não destinado à comercialização está 
depreciado e para assegurar que as perdas 
por deterioração serão reconhecidas. 
 

IPSAS 22 – Disclosure of Information 
About the General Government Sector 
 

Estabelece requisitos para a evidenciação de 
demonstrações consolidadas do setor 
governo geral.  

IPSAS 23 – Revenue from Non- Exchange 
Transactions (Taxes and Transfers) 
 

Estabelece os requisitos para a evidenciação 
de receitas derivadas, ou seja, aquelas que 
são decorrentes da Supremacia do Poder 
Público sobre o particular, tais como tributos, 
contribuições e, também, de transferências 
(doações, contribuições, etc.). 
 

IPSAS 24 – Presentation of Budget 
Information in Financial Statements 
 

Esta norma requer uma comparação entre os 
montantes do orçamento e os reais montantes 
obtidos na execução orçamentária a serem 
incluídas nas demonstrações financeiras de 
entidades designadas a publicar os seus 
orçamentos aprovados. 
A norma também requer a evidenciação de 
uma exposição de motivos das diferenças 
relevantes entre o orçamento e os montantes 
reais. 
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IPSAS 25 – Employee Benefits 
 

Objetivo desta norma é descrever os 
procedimentos contábeis de contabilização 
de divulgação sobre benefícios concedidos a 
empregados. 
 

IPSAS 26 – Impairment of Cash-
Generating Assets 
 

O objetivo dessa norma é prescrever os 
procedimentos que uma entidade aplica para 
determinar se um ativo gerador de caixa está 
reconhecido pelo seu valor recuperável. 
Também especifica quando uma entidade 
deve reverter as perdas para redução ao valor 
recuperável e prescreve as divulgações 
necessárias. 
 

 

Ilustração 1 – Relação de IPSAS publicados até Abril de 2008. 
Fonte: IFAC Handbook (2008) e Nascimento (2007, p. 22-26) 
 

2.2 Histórico da Contabilidade Governamental no Brasil e sua Regulação 

 

Para melhor compreensão do atual estágio da Contabilidade Pública no Brasil, apresentamos 

uma síntese histórica que introduz os novos desafios da contabilidade aplicada ao setor 

público. 

 

Em 1940, a II Conferência dos Técnicos em Contabilidade Pública tratou, entre outros 

assuntos, da harmonização de padrões a serem observados pelos governos estaduais e 

municipais, referentes aos serviços de contabilidade, tais como: regras para levantamento de 

inventário, estrutura do balanço patrimonial, bem como de classificações orçamentárias da 

receita e da despesa. 
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Os padrões definidos nessa conferência foram incorporados ao serviço público, servindo de 

base conceitual para a elaboração do documento – a Lei n. 4.320/1964, ainda em vigor, que se 

tornou o manual contábil e orçamentário para os órgãos e entidades do governo federal 

brasileiro e dos governos estadual, municipal e do Distrito federal. 

 

Em 1987, com a implementação do Sistema Integrado de Administração Financeira do 

governo federal – SIAFI, a Contabilidade Pública Federal foi consolidada como sistema de 

informação útil à tomada de decisão. O referido sistema visou, dentre outros aspectos: 

a) prover os órgãos da administração pública de mecanismos adequados ao controle diário da 

execução orçamentária, financeira e contábil; 

b) proporcionar segurança e tempestividade às informações contábeis; 

c) integrar e uniformizar as informações no âmbito do governo federal; 

d) proporcionar a transparência dos gastos públicos; 

e) fornecer meios para agilizar a programação financeira, otimizando a utilização dos recursos 

públicos; e 

f) implantar o Caixa Único do Tesouro Nacional. 

 

Por sua vez, a Constituição Federal, promulgada em 1988, define procedimentos de 

planejamento com a elaboração de documentos, determina regras para a execução e prestação 

de contas na utilização dos recursos públicos e demonstra a importância de controles 

contínuos. 

 

Ressalta-se também nesse histórico o Decreto-Lei 200/1967, também em vigor, que reforçou 

o planejamento e atribuiu o controle dos dinheiros públicos e da guarda dos bens da União aos 

sistemas de contabilidade e auditoria. Em 04 de maio de 2000, foi sancionada a conhecida Lei 
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de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101) que enfatiza o equilíbrio das contas 

públicas tendo como princípios o planejamento e a transparência para utilização dos recursos, 

aprimorando o controle com a definição de metas, limites e condições para execução 

orçamentária, financeira e patrimonial. 

 

Logo, a contabilidade pública fez parceria com as finanças públicas e, conseqüentemente, 

com a execução orçamentária, tendo o desafio de consolidar-se como sistema de informação 

do Patrimônio Público como um todo, registrando seus recursos financeiros e orçamentários 

em Sistemas Orçamentário e Financeiro e informando os direitos, bens, obrigações, 

contingências, responsabilidades dos órgãos, entidades em Sistemas de Patrimônio e de 

Compensação. 

 

A contabilidade pública evolui no seu objetivo de produzir informação completa e fidedigna à 

sociedade, considerando-se que o desafio brasileiro é a Padronização dos Procedimentos 

Contábeis entre os Poderes e as três Esferas de Governo, e agora enfrenta o desafio de buscar 

harmonizar as informações contábeis com padrões internacionais. 

 

Importantes avanços na direção da viabilização da convergência aos padrões internacionais no 

setor público foram feitos. A Portaria MF nº 184/08 determinou à Secretaria do Tesouro 

Nacional – STN, órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, o desenvolvimento de 

ações imediatas para implementar as norma internacionais para o setor público em 

consonância de o Comitê Gestor da Convergência no Brasil instituída pela Resolução do CFC  

nº 1.103 de setembro de 2007; que através do artigo 3º tem por objetivo contribuir para o 

desenvolvimento sustentável do Brasil por meio da reforma contábil e de auditoria que resulte 

numa maior transparência das informações financeiras utilizadas pelo mercado, bem como no 
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aprimoramento das práticas profissionais, levando-se sempre em conta a convergência da 

Contabilidade Brasileira aos padrões internacionais. 

 

2.2.1 Sistemas Contábeis Governamentais  

 

A contabilidade governamental brasileira está estruturada por sistemas que permitem 

identificar a natureza das contas envolvidas no registro dos atos e fatos praticados pelo 

administrador público. Esses sistemas viabilizam a elaboração das demonstrações contábeis e 

o controle das execuções orçamentária, financeira e patrimonial e representam um conjunto de 

contas de mesma natureza, mantendo a independência entre eles de forma que os registros, 

método das partidas dobradas, sejam equilibrados por sistemas. 

 

As rubricas contábeis, na administração pública, segregam-se em: sistemas orçamentário, 

financeiro, patrimonial e de compensação.  O sistema orçamentário visa ao controle do 

orçamento público, evidenciando, de um lado, a perspectiva da arrecadação de receitas 

(previsão) e sua execução (valores efetivamente recolhidos aos cofres públicos) e, de outro, a 

fixação das despesas, que são determinadas com base na estimativa de receita e de sua 

execução. 

 

Visando ao controle dos recursos públicos, a contabilidade evidenciará todas as fases que 

envolvem o orçamento público, desde a sua promulgação pelo Presidente da República, 

Governo e Prefeitura até a sua execução final. Os elementos que compõem a estrutura desse 

sistema, integrando o balanço orçamentário, podem ser representados pela ilustração 1. 
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Ilustração 2 – Estrutura do Sistema Orçamentário 
Fonte: MOURA(2003). 
 

Visando ao controle do orçamento aprovado, as receitas e as despesas orçamentárias são 

divididas em estágios: previsão e execução no caso de receitas, e fixação, empenho, 

liquidação e pagamento, no caso de despesas orçamentárias. No entanto, o balanço 

orçamentário contempla apenas os seguintes estágios:  previsão e execução para receita, e 

fixação e liquidação para a despesa orçamentária. Os demais estágios, bem como outros 

controles que a contabilidade gerencial se utiliza, estarão vinculadas ao sistema orçamentário, 

sem, no entanto, integrar o balanço orçamentário. 

 

O sistema financeiro tem por objetivo demonstrar o “fluxo de caixa” das entidades 

governamentais, evidenciando o montante disponível, os valores comprometidos no curto 

prazo, bem como as origens e as aplicações dos recursos. A execução da receita e despesa que 

alimentam o sistema orçamentário também é fonte alimentadora do sistema financeiro. Pode-

se dizer que o sistema financeiro abrange todos os ingressos e todos os dispêndios de natureza 

financeira, sejam orçamentárias ou extra-orçamentárias. 
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Ilustração 3 – Estrutura do Sistema Financeiro 
Fonte: MOURA(2003). 
 

As contas integrantes do sistema financeiro visam compor o balanço financeiro, evidenciando 

as entradas e as saídas de recursos, sejam decorrentes do orçamento ou não, mas que, de 

alguma forma afetam o caixa público. Cabe ressaltar que a forma para elaboração e 

evidenciação do balanço financeiro das entidades da administração direta integrantes do 

governo federal é complexa e de difícil compreensão pelos usuários em geral, sendo de pouca 

utilidade para o processo de decisão, principalmente, para usuários externos, que não 

dispõem, na maioria das vezes, do conhecimento das técnicas de sua elaboração. 

 

Lima, Castro (2007), colocam que na administração pública, a receita pode ou não afetar a 

apuração do resultado do exercício, dependendo da natureza do seu ingresso como sendo 

efetiva ou não efetiva. Receitas efetivas referem-se aos ingressos de recursos que não foram 

precedidos de registro de reconhecimento do direito, não constituindo portanto, obrigações 

correspondentes e por isso alteram a situação líquida patrimonial. Receitas não efetivas (por 
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mutação patrimonial) trata dos ingressos de recursos que foram precedidos de registro de 

reconhecimento do direito, não alterando, portanto, a situação líquida patrimonial. 

 

Registra-se que qualquer que seja a receita (efetiva ou não efetiva) deverá ser contabilizada 

para fins de evidenciação e controle.  

 

A ilustração 4 demonstra a estrutura do balanço patrimonial, evidenciando que esse sistema 

pode ser afetado em decorrência de fatos financeiros, que normalmente são decorrentes da 

execução orçamentária, bem como as decorrentes de fatos extra-orçamentários. 

 

 

 

Ilustração 4 – Estrutura do Sistema Patrimonial 
Fonte: MOURA(2003). 
 

O Princípio da Competência é aquele que reconhece as transações e os eventos na ocorrência 

dos respectivos fatos geradores, independentemente do seu pagamento ou recebimento, 

aplicando-se integralmente ao Setor Público. 
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O sistema patrimonial procura registrar as entradas e saídas dos componentes do ativo 

permanente, dos bens estocados, os direitos e obrigações realizáveis e exigíveis no longo 

prazo, sejam ou não em decorrência da execução orçamentária, bem como evidencia o 

patrimônio líquido. 

 

A contabilidade governamental se utiliza, também, do sistema de compensação, que não está 

demonstrado, pois não compõe a demonstração individualizada. As contas contábeis que o 

integram têm função precípua de controle, sendo que as decorrentes de fatos que podem vir a 

afetar o patrimônio – tais como: recebimento de garantias em geral, registro de convênios, 

contratos, acordos ajustes e outros do gênero – compõem, sem afetá-la, a estrutura do balanço 

patrimonial. 

 

2.2.2 Demonstrações Contábeis Para o Setor Público Previstos na Lei 4.320/64 

 

As demonstrações contábeis buscam evidenciar a situação orçamentária, financeira e 

econômica das entidades, em determinando momento ou período. Para tanto, as 

demonstrações e seus registros contábeis devem estar pautados em  princípios fundamentais 

que possam assegurar a uniformidade e a confiabilidade das informações nelas contidas. A 

adoção de princípios ajuda os usuários a compreender a abrangência e as limitações das 

informações contidas nessas demonstrações. As entidades do governo brasileiro, por força da 

Lei nº. 4.320/1964, estão obrigadas a apresentar, no mínimo, quatro demonstrações contábeis 

– Balanço Orçamentário; Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial; e Demonstração das 

Variações Patrimoniais –sem prejuízo dos quadros, tabelas e notas explicativas que as 

complementam. 
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O Balanço Orçamentário tem por finalidade informar o comportamento das receitas e das 

despesas do setor público. É projetado de forma a evidenciar os valores previstos das receitas, 

a fixação das despesas e a execução. Apresenta-se de forma segregada por categoria 

econômica e por fonte, quando se tratar das receitas. As despesas apresentam-se por categoria 

econômica e por tipo de crédito orçamentário, evidenciando os valores previstos no 

orçamento inicial e adicional. Esse último, por sua vez, subdivide-se em suplementar, especial 

e extraordinário. Calcula-se o resultado orçamentário pela comparação entre o total da receita 

executada ou realizada com o total da despesa executada ou realizada. Não guarda relação 

com demonstrações contábeis, que evidenciam o patrimônio, sua variação líquida, portanto, 

neste trabalho não será base para análises comparativas. 

 

O Balanço Financeiro demonstra os ingressos (entradas) e dispêndios (saídas) de recursos 

financeiros a título de receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e 

pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugado com os saldos de disponibilidades do 

exercício anterior e aqueles que passarão para o exercício seguinte. Guarda, a princípio, 

alguma relação com a demonstração contábil adotada internacionalmente “ Statement of Cash 

Flow.” 

 

O balanço financeiro trata como receita todo e qualquer ingresso efetivado aos cofres 

públicos, dividindo-os, no entanto, em orçamentários e extra-orçamentários, conforme pode 

ser observado na seguinte ilustração: 
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Ilustração 5 – Balanço Financeiro 
Fonte: MOURA(2003). 
 

O Balanço Patrimonial  evidencia os itens que compõem o patrimônio de uma entidade, 

agrupando-os segundo a sua natureza, evidenciando a situação patrimonial e financeira. 

 

O balanço patrimonial das entidades do governo federal brasileiro apresenta-se, conforme 

ilustração abaixo, segregado por ativos e passivos financeiros (direitos e obrigações de curto 

prazo) e os não financeiros permanentes (direitos e obrigações de longo prazo), o saldo 

patrimonial e o compensado (contas com função precípua de controle que podem a vir a afetar 

o resultado). Essa segregação visa à apuração do déficit ou superávit financeiro.  

 

 

Ilustração 6 - Demonstração do Balanço Patrimonial 
Fonte: MOURA(2003). 
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A Demonstração das Variações Patrimoniais  equivale à demonstração do resultado do 

exercício, a qual evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou 

independentes da execução orçamentária, apurando o resultado patrimonial do exercício. As 

variações ativas provocam aumento na situação líquida patrimonial e as variações passivas 

redução.  Guarda relação com a demonstração de resultado de exercício financeiro que na 

contabilidade internacional é adotado sob o nome de “Statement of Financial Performance”. 

 

 

Ilustração 7 - Demonstração das Variações Patrimoniais 
Fonte: MOURA, 2003 
 

 



  25  

3 METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada nesta pesquisa foi a de análise comparativa, que consistiu em 

identificar padrões e as práticas adotados  internacionalmente e confrontá-los com a estrutura 

contábil adotada no Brasil para o setor público, evidenciando suas principais diferenças  para 

oferecer subsídio de análise sobre o quadro atual no processo de harmonização contábil 

internacional do setor público.  

 

Para entendimento da análise comparativa e da amostra, utilizou-se  as atuais normas 

Brasileiras para o setor público essencialmente exigidas pelas Leis nº4.320/64, Lei 

Complementar nº101/00 e normativos da Secretaria do Tesouro Nacional disponível no site 

www.tesouro.fazenda.gov.br, resoluções do Conselho Federal de Contabilidade disponível no 

site www.cfc.org.br, e para as normas internacionais para o setor público acessando os 

pronunciamentos emitidos pela International Public Sector Accounting Standards Board – 

IPSASB gratuitamente através do site www.ifac.org.  

 

Nas análises comparativas que adotaram demonstrações contábeis nacionais optou-se por 

utilizar as demonstrações financeiras na data base de 31 de dezembro de 2007 dos Municípios 

do Rio de Janeiro e de São Paulo por estarem entre os maiores municípios do Brasil, além de 

possuírem demonstrativos com informações do sistema contábil. Já para as demonstrações 

contábeis internacionais utilizou-se as demonstrações financeiras da Nova Zelândia na data 

base de 30 de junho de 2008. De acordo com o divulgado no site do IFAC, a Nova Zelândia 

era, em setembro de 2007, um dos Governos que possuíam os padrões contábeis mais 

consistentes com aqueles requeridos pelo IPSAS. 
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Segundo o IFAC2, no relatório “IPSAS Adoption by Governments” – September 2007, os 

governos que adotam princípios contábeis consistentes com aqueles requeridos pelo IPSASB 

são a Austrália, Canadá, Estados Unidos da América, Nova Zelândia e Reino Unido. 

 

A escolha da Nova Zelândia deu-se principalmente por; entre os países  recomendados pelo 

International Federation of Accountants – IFAC, ser aquele que representa uma sociedade 

com uma quantidade de habitantes em ordem de grandeza, semelhante aos municípios do Rio 

de Janeiro e de São Paulo. A legislação brasileira é a mesma para a União, Estados e 

Municípios, permitindo a comparação das práticas adotadas entre municípios contra padrões 

internacionais que também são uniformemente aplicáveis a qualquer esfera de entidade 

pública internacional.  

 

Todos os dados analisados nesta pesquisa são de caráter público e são gratuitamente 

acessíveis na Internet. 

 

Fase 1 – Pesquisa Bibliográfica e Documental 

 

A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida através de material já elaborado em relação ao tema 

do estudo, constituído principalmente de livros, artigos, dissertações e teses. Efetuou-se 

pesquisa documental  baseada na coleta de dados restrita a documentos oficiais emitidos pelos 

organismos regulamentadores da profissão contábil, bem como os organismos representativos 

dos grupos de usuários interessados na informação contábil e os Comitês ou Boards 

normatizadores. As citações extraídas de literatura de língua estrangeira são de tradução livre.  

 

                                                 
2 As informações foram colhidas no site do IFAC em 
www.ifac.org/publicsector/downloads/ipsas_adoption_government.pdf  
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Fase 2 –– Análise Comparativa entre os pronunciamentos emitidos pelo IPSASB e as 

normas brasileiras para o setor público 

 

O estudo comparativo foi realizado entre os pronunciamentos emitidos pelo IPSASB, e 

padrões contábeis introduzidas no setor público brasileiro por meio da legislação própria e a 

Secretaria do Tesouro Nacional. Para cada um dos pronunciamentos do IPSASB, procurou-se 

identificar a existência nos padrões brasileiros e suas principais divergências, considerando 

padrões de mensuração. De acordo com o Pronunciamento conceitual básico – Estrutura 

conceitual para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis aprovado pelo 

Comitê de Proninciamentos Contábeis em 11 de janeiro de 2008, “a mensuração é o processo 

que consiste em determinar os valores pelos quais os elementos das demonstrações contábeis 

devem ser reconhecidos e apresentados no balanço patrimonial e na demonstração do 

resultado. Esse processo envolve a seleção de uma base específica de mensuração.” Ressalta-

se que esta estrutura conceitual foi preparada a partir do Framework for the Preparation and 

Presentation of Financial Statements (IASB). 

 

Fase 3 – Análise Comparativa entre os pronunciamentos emitidos pelo IPSASB e as 

práticas adotadas pelos Municípios  do Rio de Janeiro e de São Paulo em 31 de 

Dezembro de 2007 

 

O estudo comparativo foi realizado entre os pronunciamentos emitidos pelo IPSASB, e as 

práticas contábeis utilizadas pelas prefeituras dos municípios do Rio de Janeiro e de São 

Paulo para a data base de 31 de dezembro de 2007. Para cada um dos pronunciamentos do 

IPSASB procurou-se identificar a existência nas práticas brasileiras para os municípios 

citados. 
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Fase 4 – Análise Comparativa entre as Demonstrações Contábeis do Município do Rio 

de Janeiro e de São Paulo em 31 de Dezembro e a Demonstração Contábil da Nova 

Zelândia em 30 de Junho de 2008 

 

O estudo comparativo foi realizado entre as práticas contábeis utilizadas pelas prefeituras dos 

municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo para a data base de 31 de dezembro de 2007 e as 

práticas contábeis apresentadas nas demonstrações contábeis do governo da Nova Zelândia 

em 30 de junho de 2008. Para cada uma das práticas identificadas nas demonstrações 

contábeis da Nova Zelândia procurou-se identificar a existência nas práticas brasileiras para 

os municípios citados. 
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4 ANÁLISE ENTRE  PADRÕES PROPOSTOS PELO IPSASB E OS PADRÕES 

PERTINENTES À CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL BRASILEIR A  

 

Neste capítulo, são demonstrados os conjuntos de  padrões e procedimentos emitidos pelo 

IPSASB e que apresentam as principais diferenças em comparação à contabilidade 

governamental brasileira. 

 

4.1 Quanto à Comparabilidade das Principais Orientações Contábeis  

 

Na seqüência estão apresentadas as principais divergências dos IPSAS em relação às normas 

contábeis do setor público brasileiro, identificáveis na Lei 4.320/64, LRF 101/00, orientações 

técnicas da Secretaria do Tesouro Nacional e Conselho Federal de Contabilidade; que foram 

analisadas considerando preponderantemente as características de mensuração. As principais 

características de evidenciação foram analisadas de forma concentrada no IPSAS 1 - 

Presentation of Financial Statements e IPSAS 2 - Cash Flow Statements. 

 

Os standards estão comentados e justificados em relação às normas brasileira, e vice-versa.  

 

4.1.1 IPSAS 1 -  Presentation of Financial Statements 

 

O objetivo deste padrão é o de estabelecer em linhas gerais a forma de apresentação das 

demonstrações financeiras, incluindo sua estrutura e conteúdo mínimo.  

 

A comparação foi efetuada entre o conjunto das demonstrações financeiras previstas nos 

IPSAS contra o conjunto das demonstrações financeiras previstas para o setor público 
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brasileiro, identificáveis na Lei 4.320/64. Quando houve percepção clara de confronto entre 

componentes de quadros específicos as evidências discrepantes foram comentadas. 

 

Um conjunto completo de demonstrações financeiras conforme o IPSASB, deve incluir: 
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(a) Statement of Financial Position; 

 

Ilustração 8 – Statement of Financial Position 
Fonte: 2008 IFAC Handbook of International Public Sector Accounting Standards Board 
Pronouncements (on line version) 
 
O Statement of Financial Position guarda semelhança com o balanço patrimonial do Anexo 

14 da Lei 4.320/64. 
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(b) Statement of Financial Performance; 

 

Ilustração 9 – Statement of Financial Performance – by Function 
Fonte: 2008 IFAC Handbook of International Public Sector Accounting Standards Board 
Pronouncements (on line version) 
 
O Statement of Financial Performance by Function guarda semelhança com a demonstração 

do resultado do exercício das empresas privadas e poderia ser relacionado com a 

demonstração das variações patrimoniais do Anexo 15 da Lei 4.320/64. 
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Ilustração 10 – Statement of Financial Performance – by Nature 
Fonte: 2008 IFAC Handbook of International Public Sector Accounting Standards Board 
Pronouncements (on line version) 
 
O Statement of Financial Performance by Nature não guarda semelhança com a 

demonstração do resultado do exercício das empresas privadas e não poderia ser relacionado 

com a demonstração das variações patrimoniais do Anexo 15 da Lei 4.320/64. 
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(c) Statements of Changes in Net Assets / Equity: 

 

 

Ilustração 11 – Painel A: com superávit 
Fonte: 2008 IFAC Handbook of International Public Sector Accounting Standards Board 
Pronouncements (on line version) 
 

 
Ilustração 11 – Painel B: com déficit 
Fonte: 2008 IFAC Handbook of International Public Sector Accounting Standards Board 
Pronouncements (on line version) 
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O Statements of Changes in Net Assets / Equity guarda semelhança com a demonstração do 

patrimônio líquido das empresas privadas e poderia ser relacionado com alguns componentes 

da demonstração das variações patrimoniais do Anexo 15 da Lei 4.320/64. 

 

(d) Cash Flow Statements;  
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Ilustração 12 – Cash Flow Statements – Direct Method 
Fonte: 2008 IFAC Handbook of International Public Sector Accounting Standards Board 
Pronouncements (on line version) 
 

O Cash Flow Statements – Direct Method guarda semelhança com o balanço financeiro do 

Anexo 13 da Lei 4.320/64. 
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Ilustração 13 – Cash Flow Statements – Indirect Method 
Fonte: 2008 IFAC Handbook of International Public Sector Accounting Standards Board 
Pronouncements (on line version) 
 

O Cash Flow Statements – Indirect Method guarda semelhança com alguns componentes 

importantes do balanço financeiro do Anexo 13 da Lei 4.320/64. 
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(e) Notes to the Financial Statements. Completam o conjunto de demonstrações 

internacionais, como acontece no Brasil. 

 

As demonstrações financeiras devem apresentar apropriadamente a posição financeira, o 

desempenho financeiro e os fluxos de caixa de uma entidade pública. Em praticamente todas 

as circunstâncias, uma apresentação apropriada é conseguida pela conformidade com as 

IFRSs aplicáveis, salvo quando o padrão contábil definido pelo IPASB não for capaz de 

proporcionar que a entidade retrate a substância econômica de suas transações.  

 

As demonstrações financeiras deverão ser preparadas em regime de competência. 

 

O quadro Statements of Changes in Net Assets / Equity (Ilustração 11)  apresenta em Other 

Reserves previsão para lançar receitas/ganhos e depesas/perdas reconhecidas diretamente no 

Patrimônio Líquido que afetarão exercícios futuros caracterizando desta forma nas 

demonstrações contábeis o que na contabilidade brasileira para empresas privadas é chamado 

de grupo “Ajuste de Avaliação Patrimonial” (Lei 11.638/07). 

 

A demonstração dos fluxo de caixa (Ilustrações 12 e 13), conforme o IPSAS2 detalha, deve 

contemplar as alterações de caixa e seus equivalentes. Caixa compreende o dinheiro em caixa 

e em depósitos. Equivalentes de caixa são investimentos em curto prazo, altamente líquidos 

que sejam prontamente conversíveis em dinheiro e que estejam sujeitos a um risco 

insignificante de alterações de valor. 

 

A demonstração dos fluxos de caixa deve relatar os fluxos de caixa durante o período 

classificados por atividades operacionais, de investimento e de financiamento, separadamente. 
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Atividades operacionais são as principais atividades produtoras de receita da entidade e outras 

atividades que não sejam de investimento ou de financiamento. Os fluxos de caixa das 

atividades operacionais são derivados principalmente das atividades geradoras de renda da 

entidade. Por isso, elas são geralmente consequência das operações e outros acontecimentos 

que entram na determinação dos superávits ou déficits da entidade, e deve ser apresentado 

utilizando-se o método direto (pelo qual, são divulgados os principais pagamentos de acordo 

com a sua natureza) ou indireto (pelo qual os superávits ou déficits líquidos do exercício são 

ajustados pelos efeitos de transações de natureza que não sejam por caixa, como depreciação, 

amortização, atualização monetária e outros; e pelas variações nas contas patrimoniais.) 

 

Atividades de investimento são atividades de aquisição e alienação de ativos a longo prazo e 

de outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa.  

 

Atividades de financiamento são as atividades que têm como conseqüência alterações na 

dimensão e composição da situação líquida contribuída e nos empréstimos obtidos pela 

entidade pública.  

 

O IPSAS24 - Presentation of Budget Information in Financial Statements pronuncia-se  sobre 

uma comparação entre os montantes do orçamento e os reais montantes obtidos na execução 

orçamentária a serem incluídas nas demonstrações financeiras de entidades designadas a 

publicar os seus orçamentos aprovados. Porém, não foi considerado neste trabalho por não ser 

exigido como parte integrante das demonstrações financeiras obrigatórias previstas no 

IPSAS1. 

 



  40  

A Lei 4.320/64 no seu Capítulo IV “Dos Balanços, Arts. 101, 102, 103 e 104” estabelece que 

os resultados gerais das entidades governamentais ao final de cada exercício deverão ser 

apresentados  através de um Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial 

e Demonstração das Variações Patrimoniais.   

 

 

 

Ilustração 14 – Balanço Orçamentário 
Fonte: Publicação Consolidada da Lei 4.320, de 17 de Março de 1964, determinada pelo 
Art.12 da Lei 9.528, de 10 de Dezembro de 1997. 
 

O Balanço Orçamentário – que deverá demonstrar as receitas e despesas previstas em 

confronto com as realizadas;  deve ser elaborado sempre se obedecendo ao Anexo 12  da Lei 

4.320, de 17 de Março de 1964, sendo em realidade um quadro onde se resume a receita do 

exercício, a nível de fonte, e a despesa a nível de créditos orçamentários e suplementares 
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globais, em termos de previsão e fixação respectivamente, e de execução, ou seja, o quanto foi 

realizado, apresentando a seguir as diferenças entre ambas. 

 

Observa-se que é um quadro com duas seções, “receitas” e “despesas”. Para a receita, 

apresenta-se a receita prevista e as despesas fixadas; depois apresenta-se a execução da receita 

e também a execução da despesa, observando-se a diferença existente entre receita prevista e 

executada, e a diferença ocorrida entre a despesa fixada e a despesa executada. (economia 

orçamentária) A seguir também é apresentado um déficit e superávit entre a previsão da 

receita e a fixação da despesa. Analisado este demonstrativo, conclui-se que não deve ser 

considerado nas análises comparativas deste trabalho pois têm o objetivo de informar o 

resultado da execução orçamentária prevista no Sistema Orçamentário (Ilustração 2), não 

cabendo desta maneira qualquer forma de comparação com os demonstrativos apresentados 

no IPSAS1 que são demonstrativos de resultado econômico e financeiro elaborados nas bases 

da contabilidade patrimonial. 
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Ilustração 15 – Balanço Financeiro 
Fonte: Publicação Consolidada da Lei 4.320, de 17 de Março de 1964, determinada pelo 
Art.12 da Lei 9.528, de 10 de Dezembro de 1997. 
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O Balanço Financeiro é um quadro com seções de apresentação de “receita” e “despesa” 

orçamentária e extra-orçamentária em que se distribuem as entradas e saídas de numerário, 

demonstrando-se as operações de tesouraria e de dívida pública, igualando-se as duas somas 

com os “saldos de caixa” do início do exercício e final do exercício. É importante entender 

que tudo que entrar em numerário e depósito bancário para a entidade pública será 

considerado “receita”, quer de origem orçamentária quer de origem não orçamentária, sendo 

acrescido aos valores já existentes nos “saldos de caixa” na abertura do exercício. Em 

contrapartida, tudo o que for retirado em numerário ou saque bancário será considerado 

“despesa” sendo deduzido dos valores constantes dos saldos de abertura. Seu propósito é 

demonstrar os movimentos ocorridos através de movimentações financeiras; recebimentos por 

arrecadação, alienação de bens, empréstimos, saídas como pagamento de despesas 

orçamentárias, pagamento para aquisição de bens, amortização de empréstimos. Para se 

conhecer o resultado financeiro apurado, faz-se necessário somatório das receitas 

orçamentárias com as receitas extra-orçamentárias; o somatório das despesas orçamentárias 

com as despesas extra-orçamentárias, apurando “superávit ou déficit financeiro”. Tem 

propósitos semelhantes aos previstos para elaboração do Statement of Cash Flow (Ilustrações 

12 e 13) proposto no IPSAS1, uma vez que pretende apresentar a variação ocorrida no 

exercício no saldo das disponibilidades demonstrando o total dos recebimentos e pagamentos 

da entidade pública. Porém, existem grandes divergências na disposição da apresentação das 

informações, principalmente por: 

 

a- ao trabalhar com receitas e despesas orçamentárias os empenhos  liquidados (despesa 

fixada em estágio de processamento de pagamento) mas não pagos aparecem como receitas 

extra orçamentárias apenas como artifício contábil mas não representando efetivo ingresso de 
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recurso, prejudicando com isso a apresentação correta do fluxo de caixa em função dos 

reflexos das práticas orçamentárias sob o conjunto de demonstrativos como um todo. 

 

b-  Não elabora a apresentação de fluxos de caixa organizados por operações tal como sugere 

o IPSAS 2; operacional, investimentos e financiamentos. Relaciona recebimentos e restos a 

pagar do exercício adicionados à disponibilidade do ano seguinte e compara com as saídas 

adicionadas a disponibilidade no final do exercício. 

 

c- Não utiliza o conceito de caixa e equivalente a caixa utilizando apenas como base da 

movimentação das disponibilidades da entidade pública. 

 

d- Não há autorização para a utilização de método indireto para a sua elaboração. 

 

Em suma, não tem grau satisfatório de aderência aos Padrões Internacionais, não servindo 

para seus propósitos fundamentais. 
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Ilustração 16 – Balanço Patrimonial 
Fonte: Publicação Consolidada da Lei 4.320, de 17 de Março de 1964, determinada pelo 
Art.12 da Lei 9.528, de 10 de Dezembro de 1997. 
 

O Balanço Patrimonial é o quadro da contabilidade pública que apresenta ativo e passivo a 

fim de evidenciar “o patrimônio líquido” da entidade pública. Pertence ao sistema contábil 

patrimonial que ainda apresenta a Demonstração das Variações Patrimoniais (Ilustração 17), 

que é um quadro com duas seções, “Variações Ativas” e “Variações Passivas”; onde são 

distribuídos os elementos que alteraram o patrimônio durante o exercício, identificando por 
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contas que, por si só, identificam o tipo de variação ocorrida e onde a igualdade das somas é 

obtida pelo déficit ou superávit, que corresponde ao “resultado patrimonial do exercício”.  

 

 

Ilustração 17 – Demonstração das Variações Patrimoniais 
Fonte: Publicação Consolidada da Lei 4.320, de 17 de Março de 1964, determinada pelo 
Art.12 da Lei 9.528, de 10 de Dezembro de 1997. 
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A Lei 4.320/64 no seu Capítulo IV Dos Balanços - Art. 105, estabelece que o Balanço 

Patrimonial (Ilustração 16) demonstrará que o “ativo financeiro” compreenderá os créditos e 

valores realizáveis independentemente da autorização orçamentária e também dos valores 

numerários; o “ativo permanente” que compreenderá os bens, créditos e valores cuja 

mobilização ou alienação dependerá de autorização legislativa; o “passivo financeiro” 

compreendido pelos compromissos exigíveis cujos pagamentos independam de autorização 

orçamentária; “passivo permanente” compreenderá as dívidas que dependam de autorização 

legislativa para amortização ou resgate; e por último, “contas de compensação”, que servirão 

para registrar valores, obrigações não compreendidas nas definições anteriores e que direta ou 

indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio da entidade. 

 

A Lei 4.320/64 em seu artigo 106 estabelece que a avaliação dos elementos patrimoniais 

obedecerá as seguintes normas:  

I) Os débitos e créditos, bem como os títulos de renda, pelo seu valor nominal, feita 
a 
conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do 
balanço; 
II) Os bens móveis e imóveis, pelo valor de aquisição ou pelo custo de produção ou 
de 
construção; 
III) Os bens de almoxarifado, pelo preço médio ponderado das compras. 
§ 1o Os valores em espécie, assim como os débitos e créditos, quando em moeda 
estrangeira, deverão figurar ao lado das correspondentes importâncias em moeda 
nacional. 
§ 2o As variações resultantes da conversão dos débitos, créditos e valores em 
espécie 
serão levadas à conta patrimonial. 
§ 3o Poderão ser feitas reavaliações dos bens móveis e imóveis. 

 

No “ativo financeiro” são demonstrados os valores realizáveis a curto prazo e os valores 

numerários, e correspondem aos saldos das contas que permaneceram abertas no sistema 

financeiro. Assim como no “passivo financeiro” são demonstrados os valores exigíveis a curto 

prazo, também correspondentes aos saldos das contas que permaneceram abertas no sistema 

financeiro. 
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No “ativo permanente” são demonstrados os valores dos bens imobilizados e os créditos e 

valores realizáveis a longo prazo. Da mesma forma, no “passivo permanente” são 

demonstrados os valores exigíveis a longo prazo.  

 

A Demonstração das Variações Patrimoniais (Ilustração 17) evidenciará as alterações 

verificadas no patrimônio resultantes ou independentes da execução orçamentária e indicará o 

resultado patrimonial do exercício. 

 

É muito importante dizer que a Resolução CFC 1.111/07 que aprovou o Anexo II da 

Resolução 750/93 esclarece que o princípio fundamental da competência é plenamente 

aplicado na elaboração dos demonstrativos das entidades públicas que objetivam apresentar a 

situação patrimonial e as variações do patrimônio da entidade. 

 

Na comparação efetuada com os quadros apresentados pelo IPSAS1 percebe-se que embora a  

STN tenha se pronunciado na matéria contábil voltada a elaboração dos Anexos 13, 14 e 15 

da Lei nº 4.320/64 convergentemente com princípios fundamentais de contabilidade, os 

quadros exigidos por lei no Brasil tem natureza conceitual na apresentação do planejamento e 

execução orçamentária, não objetivando prioritariamente oferecer aos usuários dados sobre a 

capacidade de geração de caixa e equivalentes de caixa através de uma posição patrimonial e 

financeira, demonstração de resultado e as correspondentes mutações na posição financeira de 

entidade. Não busca demonstrar também de forma prioritária a posição patrimonial e 

financeira sob o ponto de vista dos efeitos produzidos pelos recursos econômicos que ela 

controla, sua estrutura financeira, sua liquidez e solvência, e sua capacidade de adaptação às 

mudanças no ambiente em que atua; não procura informações sobre os seus recursos 

econômicos controlados. Bases conceituais para a orientação dos padrões internacionais. 



  49  

 

É importante dizer que as normas brasileiras prevêem o registro das transações em regime de 

competência; porém as receitas deverão ser registradas quando arrecadadas no sistema 

orçamentário e devido à integração de informações entre os sistemas orçamentário, financeiro 

e contábil, a receita orçamentária arrecadada é apresentada em todos os balanços.  

 

Conclui-se também que não há previsão normativa para a elaboração de uma demonstração 

dos fluxos de caixa com as mesmas premissas das normas internacionais. O Balanço 

Financeiro (Ilustração 15) que  demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como os 

recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária conjugados com os saldos em 

espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, 

apresentam o fluxo financeiro do exercício. Porém, não guarda nenhuma relação com as 

premissas da contabilidade internacional de evidenciar fluxos de caixa das operações, 

financeiros e de investimentos permitindo que através de sua análise o usuário seja capaz de 

estabelecer projeções de caixa e equivalente de caixa futuro. 

 

É importante considerar que com a criação do Comitê Gestor da Convergência no Brasil, que 

está desenvolvendo ações para promover a convergência das Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, às normas internacionais, até 2012; e a aprovação 

da Resolução 1.133 a NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis, já em vigor, com adoção de 

forma facultativa, e de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 

2010, estabelecendo as normas para a elaboração das seguintes demonstrações contábeis:  

 

(a) Balanço Patrimonial; 

(b) Balanço Orçamentário; 
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(c) Balanço Financeiro; 

(d) Demonstração das Variações Patrimoniais; 

(e) Demonstração dos Fluxos de Caixa; 

(f) Demonstração do Resultado Econômico. 

 

As condições para a convergência estão desenhadas para os próximos anos. 

 

A Lei Complementar 101/00 determina a divulgação de dados da execução orçamentária a 

serem incluídas nas demonstrações financeiras de entidades designadas a publicar os seus 

orçamentos aprovados. Porém, não foi considerado neste trabalho por não ser exigido como 

parte integrante das demonstrações financeiras que pudessem se comparadas com o IPSAS 1 

ou IPSAS 2. 

 

4.1.2 IPSAS 5 – Borrowing Costs 

 

O objetivo deste padrão é o de estabelecer o tratamento contábil para os encargos financeiros. 

 

Custos de empréstimos obtidos são os custos de juros e outros incorridos por uma entidade 

relativos aos pedidos de empréstimos de fundos. 

 

Os encargos financeiros são reconhecidos no resultado do exercício no momento em que são 

incorridos. Como um tratamento contábil alternativo, a sociedade pode capitalizar encargos 

financeiros relacionados com um ativo qualificável. Um ativo é classificado como 

qualificável quando requer um período para ser colocado em utilização ou para ser vendido. 
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À medida que os recursos de empréstimos são tomados para fins gerais e usados para obter 

um ativo qualificável, os encargos financeiros a serem capitalizáveis devem ser determinados 

aplicando-se uma taxa de capitalização aos dispêndios com o ativo.  

 

Como regra geral, a sociedade deve interromper a capitalização dos encargos financeiros 

quando o ativo qualificável estiver pronto para utilização ou para venda. As notas explicativas 

às demonstrações financeiras devem revelar principalmente a política contábil adotada para os 

encargos financeiros e o montante dos encargos financeiros capitalizados durante o exercício. 

 

Não há uma norma contábil específica na contabilidade governamental brasileira que 

identifique o procedimento a ser adotado aos encargos financeiros associados a ativos 

qualificáveis. 

 

4.1.3 IPSAS 7 – Accounting for Investments in Associates 

 

Este standard deve ser aplicado na contabilização de investimentos em empresas associadas 

com influência significativa. 

 

O IPSAS7 se aplica a todos os investimentos em associadas onde o investidor possua 

interesse na forma de acionista ou outro tipo de interesse formal. É importante dizer que o 

IAS28 que trata do tema para entidade privada não contém exigências semelhantes quanto a 

outro tipo de interesse formal. Contudo, é improvável que a contabilização dos investimentos 

pudesse ser aplicada a menos que as empresas associadas possuíssem uma estrutura 

patrimonial com mensuração confiável.  
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Estes investimentos devem ser avaliados pelo método de equivalência patrimonial. 

 

As normas brasileiras até então omissas, levaram os contabilistas a seguir as normas 

brasileiras para empresas privadas que na Lei 6404/76 estabelece as condições para o 

reconhecimento da avaliação dos investimentos permanentes pelo método da equivalência 

patrimonial. 

 

A Resolução CFC nº 1.137/08 que torna a NBC T 16.10 - Avaliação e Mensuração de Ativos 

e Passivos em Entidades Públicas do Setor Público - facultativa em 2009 e obrigatória a partir 

de 2010, estabelece que: 

Item 21. As participações em empresas e em consórcios públicos ou público-
privados sobre cuja administração se tenha influência significativa devem ser 
mensuradas ou avaliadas pelo método da equivalência patrimonial. 
Item 22. As demais participações podem ser mensuradas ou avaliadas de acordo 
com o custo de aquisição. 
Item 23. Os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado. 

 

4.1.4 IPSAS 9 – Revenue From Exchange Transactions e IPAS 23 – Revenue From Non-

Exchange Transactions (Taxes and Transfers) 

 

O IPSASB pronunciou-se sobre o reconhecimento das receitas da entidade pública detalhando 

em separado as operações de venda de produtos ou serviços (IPSAS 9) e receitas auferidas em 

impostos e transferências (IPSAS 23). 

 

A questão primordial na contabilização das receitas é a de determinar quando reconhecer as 

mesmas. As receitas são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros 

fluirão para a entidade e esses benefícios possam ser fielmente mensurados. 
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As receitas oriundas de transações de venda de ativos e serviços da entidade devem ser 

valorizadas pelo valor contratado ou acordado, em contrapartida do contas a receber ou de 

conta corrente bancária. 

 

As receitas financeiras deverão ser reconhecidas pro rata temporis. 

 

As receitas tributárias devem ser reconhecidas no período em que o evento ocorrer; ou seja, 

no momento em que a receita tributária é auferida, seguindo o regime de competência. 

 

É comum encontrar na doutrina contábil a interpretação do artigo 35 da Lei nº 4.320/1964, de 

que na área pública o regime contábil é um regime misto, ou seja, regime de competência para 

a despesa e de caixa para a receita: “Pertencem ao exercício financeiro: I – as receitas nele 

arrecadadas; II – as despesas nele legalmente empenhadas.” 

 

Contudo, a Contabilidade Aplicada ao Setor Público, assim como qualquer outro ramo da 

ciência contábil, obedece aos princípios fundamentais de contabilidade. Dessa forma, aplica-

se o princípio da competência em sua integralidade, ou seja, tanto na receita quanto na 

despesa. 

 

Na verdade, o artigo 35 refere-se ao regime orçamentário e não ao regime contábil, pois a 

contabilidade é tratada em título específico, no qual determina-se que as variações 

patrimoniais devem ser evidenciadas, sejam elas independentes ou resultantes da execução 

orçamentária. 

61 
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Observa-se que, além do registro dos fatos ligados à execução orçamentária, exige-se a 

evidenciação dos fatos ligados à administração financeira e patrimonial, exigindo que os fatos 

modificativos sejam levados à conta de resultado e que as informações contábeis permitam o 

conhecimento da composição patrimonial e dos resultados econômicos e financeiros de 

determinado exercício. 

 

A contabilidade deve evidenciar, tempestivamente, os fatos ligados à administração 

orçamentária, financeira e patrimonial, gerando informações que permitam o conhecimento da 

composição patrimonial e dos resultados econômicos e financeiro, conforme descrito no 

Manual de Receitas 2009 da STN. 

 

Portanto, com o objetivo de evidenciar o impacto no Patrimônio, deve haver o registro da 

receita em função do fato gerador, observando-se os Princípios da Competência e da 

Oportunidade. 

 

O reconhecimento da receita, sob o enfoque patrimonial, apresenta como principal dificuldade 

a determinação do momento de ocorrência do fato gerador. 

 

Para a receita tributária pode-se utilizar o momento do lançamento como referência para o 

reconhecimento, pois nesse estágio da execução da receita orçamentária, ocorrido o fato 

gerador, pode-se proceder ao registro contábil do direito em contrapartida a uma variação 

ativa, em contas do sistema patrimonial (Ilustração 4), o que representa o registro da receita 

por competência.  
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Paradoxalmente, a literatura brasileira usualmente focou o sistema orçamentário (Ilustração 

2), cujo reconhecimento adotado para receita é o regime de caixa; o que levou muitos 

acadêmicos a entender que se trata de significativa diferença entre as bases de reconhecimento 

dos padrões brasileiros para os internacionais. Por isso abordou-se este padrão para 

comparação neste trabalho mesmo concluindo que, quanto a padrão e normas não há 

significativa diferença. 

 

4.1.5 IPSAS 11 - Construction Contracts 

 

O objetivo deste standard é o de estabelecer o tratamento contábil para receitas e  custos 

associados a contratos de construção comerciais e não comerciais administrados pela entidade 

pública. Por força da natureza da atividade subjacente aos contratos de construção, a data em 

que a atividade do contrato é iniciada e a data em que a atividade é concluída caem 

geralmente em períodos contábeis diferentes. Por isso, o assunto primordial na contabilização 

dos contratos de construção é a imputação da receita do contrato e dos custos do contrato aos 

períodos contábeis em que o trabalho de construção seja executado. 

 

Um contrato de construção é um contrato especificamente negociado para a construção de um 

ativo ou de uma combinação de ativos que estejam intimamente inter-relacionados ou 

interdependentes em termos da sua concepção, tecnologia e função ou do seu propósito ou uso 

final. 

 

As receitas do contrato devem compreender a importância acordada no contrato inicial, junto 

com qualquer modificação no trabalho contratado, assim como reclamações ou incentivos, na 

medida em que seja provável que o ingresso seja suscetível de valorização. 
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Os custos do contrato devem compreender os gastos vinculados diretamente com o contrato 

específico, os gastos relacionados com a atividade da contratação em geral e que podem ser 

imputados ao contrato, e qualquer outro gasto que pode ser debitado ao cliente, de acordo com 

os termos pactuados no contrato. 

 

As receitas e os custos dos contratos de construção são reconhecidos no resultado de acordo 

com o andamento do contrato (método dos custos incorridos em relação aos custos totais do 

contrato ou método de execução física do contrato). O método de reconhecimento por 

contrato concluído não é aceito (reconhecer o superávit ou déficit do contrato somente quando 

da conclusão do contrato).  

 

A entidade deve constituir provisão para perda imediatamente sempre que seja provável que 

os custos do contrato vão exceder as suas receitas. 

 

As principais informações a serem divulgadas em notas explicativas às demonstrações 

contábeis são a metodologia utilizada para reconhecimento do superávit ou déficit; provisões 

constituídas para perdas com contratos; resultados dos contratos reconhecidos no exercício e 

valores diferidos no balanço patrimonial dos contratos em curso, de acordo com a 

metodologia utilizada para reconhecimento do superávit ou déficit. 

 

O IPSAS11 deixa claro que quando for provável que os custos totais do contrato excedam a 

receita total do contrato, a perda esperada somente pode ser reconhecida nos contratos que em 

seu início demonstrem a intenção de recuperação desta perda pelas partes envolvidas no 
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contrato, caso contrário a perda esperada já no início do projeto será diluída ao longo de seu 

prazo. 

A Lei 101/00 em seu artigo 50,  parágrafo 3º, “A Administração Pública manterá sistema de 

custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial”. E a Lei 4.320/64 em seu artigo 85, determina que:  

Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o 

acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição 

patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos 

balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros,  

evidenciando que boa parte dos custos de construção serão considerados despesa de capital, 

no ativo permanente, no grupo Imobilizado. Se for custeio, a Lei 4.320/64 fala de custeios 

industriais, o que não se aplica à construção. Porém, o custeio obrigatório pela Lei 101/00 

poderia embasar uma prática semelhante ao descrito nas normas internacionais, mas não 

existe previsão de apresentação contábil para o confronto de custos e receitas e 

provisionamento para perdas. 

 

4.1.6 IPSAS 12 - Inventories 

 

O objetivo deste padrão é o de prescrever o tratamento contábil para os estoques. Um assunto 

primordial na contabilização dos estoques é o valor do custo a ser reconhecido como um ativo 

até que os custo das vendas relacionados sejam reconhecidos. Esta norma proporciona 

orientação na determinação do custo e no seu subsequente reconhecimento como um gasto, 

incluindo qualquer redução para o valor realizável líquido. Também proporciona orientação 

nas fórmulas de custeio que sejam usadas para atribuir custos aos estoques. 

 

Os estoques devem ser mensurados pelo custo ou valor realizável líquido, dos dois o menor. 
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O custo dos estoques deve incluir todos os custos de compra, custos de conversão e outros 

custos incorridos para colocar os estoques no seu local e na sua condição atual. 

 

Os estoques devem ser valorizados utilizando-se a metodologia do custo médio ou a 

metodologia do primeiro a entrar é o primeiro a sair (PEPS). A metodologia do último a 

entrar é o primeiro a sair (UEPS) não é permitida. 

 

O IPSAS12 requer que os estoques adquiridos através de nonexchange transaction tenham 

seu custo registrado pelo valor de mercado na data de aquisição. 

 

A Lei 4.320/64 em seu artigo 106, III, determina que “A avaliação dos elementos patrimoniais 

obedecerá as normas seguintes...os bens de almoxarifado pelo preço médio ponderado das 

compras”, não autorizando o método PEPS. 

 

4.1.7 IPSAS 13- Leases 

 

O objetivo deste padrão é o de prescrever, para entidades arrendatárias, as políticas contábeis 

e divulgações apropriadas a aplicar em relação a locações. 

 

A classificação de arrendamento adotada neste padrão baseia-se na extensão até a qual os 

riscos e vantagens inerentes à propriedade de um ativo locado permanecem no arrendador ou 

arrendatário. 
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Um arrendamento é classificado como financeiro se ele transferir substancialmente todos os 

riscos e vantagens inerentes à propriedade. Um arrendamento é classificado como operacional 

se ele não transferir substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade. 

 

Arrendamento financeiro no arrendatário - registra-se o ativo imobilizado e o passivo da 

dívida correspondente. O ativo deve ser depreciado normalmente. Os encargos financeiros da 

dívida devem ser tratados como despesa financeira no Statement of Financial Performance 

(Ilustrações 9 e 10). O valor do ativo representará o seu valor de mercado ou o valor atual das 

prestações do arrendamento, dos dois o menor. 

 

Arrendamento operacional no arrendatário - registra-se a operação como se a entidade tivesse 

alugado um ativo de terceiro (a despesa deve ser distribuída de forma linear ao longo do 

contrato). 

 

O registro contábil de operações de venda e posterior arrendamento - lease-back dependem 

basicamente se o arrendamento é operacional ou financeiro. 

 

No arrendamento financeiro as principais informações a serem divulgadas pelo arrendatário 

são o valor dos ativos arrendados na data do balanço e a distribuição por ano de pagamento do 

passivo de arrendamento financeiro. 

 

Arrendamento operacional. Não se pode deixar de divulgar o montante dos compromissos de 

arrendamento, distribuído por ano de vencimento. 
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Não há uma norma contábil específica na contabilidade governamental brasileira que possa 

ser associada ao IPSAS 13. Porém, a STN orientou a adoção do registro contábil de operação 

de Leasing financeiro no ativo imobilizado, na consulta ao STN em 30 de junho de 2005; 

Nota Técnica nº 1028/2005/GEANC/CCONT-STN.  

 

4.1.8 IPSAS 15 -  Financial Instruments – Disclosure and Presentation 

 

O objetivo deste standard é o de facilitar aos usuários das demonstrações financeiras o 

entendimento sobre os instrumentos financeiros reconhecidos dentro e fora do balanço 

patrimonial, bem como seus efeitos sobre a situação financeira, os resultados e fluxos de caixa 

da entidade. Este standard está associado ao IAS 32 - Instrumentos Financeiros: 

Apresentação e Informações a Divulgar. Não há até o momento standard emitido pelo 

IPSASB associado ao IAS 39 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Valorização.  

 

Um instrumento financeiro é qualquer contrato que dê origem a um ativo financeiro de uma 

entidade e a um passivo financeiro ou instrumento de situação líquida de uma ou outra 

entidade. 

 

Um ativo financeiro é qualquer ativo que seja um direito contratual de receber dinheiro ou 

outro ativo financeiro de outra entidade em condições que sejam potencialmente favoráveis 

para entidades. 

 

Um passivo financeiro é qualquer passivo que seja uma obrigação contratual de entregar 

dinheiro ou outro ativo financeiro a outra entidade em condições que sejam potencialmente 

desfavoráveis para a entidade. 



  61  

Um instrumento de situação líquida é qualquer contrato que evidencia um interesse residual 

dos ativos de uma entidade após dedução de todos os seus passivos. Os instrumentos 

financeiros incluem disponibilidades, direitos creditícios, obrigações e derivativos.  

 

Um instrumento que não se enquadra na citada obrigação contratual é um instrumento de 

capital. 

 

Entre as principais informações a serem divulgadas em notas explicativas às demonstrações 

financeiras estão informações sobre exposição a risco de juros, de crédito e valores de 

mercado de todos os ativos e passivos financeiros, a menos que não exista uma medida 

confiável de valor de mercado, então utilizará e divulgará seu valor justo. 

 

A classificação destes instrumentos se baseará na essência e não na forma do mesmo; e terá 

lugar no momento de sua emissão.  

 

Os efeitos nas demonstrações contábeis gerados por “Hedge Accounting” no resultado do 

exercício ou diretamente no patrimônio líquido devem ser evidenciados. 

 

Como mencionado no início deste capítulo, a comparação dos padrões foi estabelecida 

essencialmente sob os critérios de mensuração e avaliação previstos em todos os standards 

internacionais e critérios de evidenciação preponderantemente nos standards IPSAS 1 e 

IPSAS 2. Porém, em função da relevância da questão da evidenciação dos instrumentos 

financeiros, considerando-se transações internacionais cada vez mais comuns às entidades 

públicas no Brasil como títulos em moedas estrangeiras, royalties a receber e derivativos; este 

standard especificamente foi comparado.  
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A Lei 4.320/64, em seu artigo 106, I, restringe-se a dizer que “A avaliação dos elementos 

patrimoniais obedecerá as normas seguintes... os débitos e créditos, bem como os títulos de 

renda, pelo seu valor nominal, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, na taxa de 

câmbio vigente na data do balanço.” Não há qualquer menção à Hedge Accounting e seus 

efeitos nas demonstrações contábeis. 

 

Desta forma, não foram encontrados, nesta pesquisa, padrões ou mesmo procedimentos que 

exigissem a evidenciação de classificação específica para esses ativos e passivos financeiros, 

bases para avaliação ao valor justo e também evidenciação dos riscos envolvidos na forma do 

IPSAS 15. 

 

4.1.9 IPSAS 16 – Investment Property 

 

Esta norma se aplica para imóveis de propriedade da entidade, utilizados para gerar 

rendimentos ou para valorização. Essa norma não é aplicável para os imóveis usados na 

produção de bens e serviços, imóveis administrativos e imóveis que se encontraram em 

processo de construção ou desenvolvimento com o objetivo de venda. 

 

A norma permite que as entidades tenham a opção de registrar esses imóveis pelo valor de 

mercado ou valor de custo. 

 

(a) um modelo do valor de mercado, segundo o qual uma propriedade de investimento é 

mensurada, após a mensuração inicial, pelo justo valor, com os ajustes contábeis computados 

no resultado do exercício; ou 
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(b) um modelo do custo exige que uma propriedade de investimento seja mensurada após a 

mensuração inicial pelo custo depreciado (menos quaisquer perdas por recuperabilidade 

acumuladas). Uma entidade que escolha o modelo do custo divulga em notas explicativas às 

demonstrações financeiras o valor de mercado desses imóveis. O modelo escolhido para 

registro deve ser utilizado para todas as aplicações imobiliárias da entidade. 

 

O IPSAS 16 requer que a propriedade de investimento seja mensurada inicialmente pelo custo 

e especifica que quando este ativo for adquirido sem custo ou pelo custo nominal (preço de 

transferência entre órgãos), seu custo será o de fair value na data da aquisição.  

 

Existe um comentário que esclarece que o IPSAS16 não se aplica a propriedades destinadas a 

prestar serviços sociais e que também gerem saída de caixa. Esse tipo de propriedade é tratado 

de acordo com o IPAS17 - Property, Plant and Equipment. 

 

O IPSAS16 inclui disposições transitórias adicionais que especificam que quando uma 

entidade adota o Accrual Basis for Accounting (Regime de Competência) pela primeira vez e 

reconhece a propriedade de investimento que antes não era reconhecida, o ajuste deve ser 

informado no balanço de abertura e superávit ou déficits acumulados. 

 

A Lei 4.320/64 em seu artigo 106, II, define que “A avaliação dos elementos patrimoniais 

obedecerá as normas seguintes: ... os bens móveis e imóveis, pelo valor de aquisição ou pelo 

custo de produção ou de construção;” 
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Estes investimentos serão registrados como despesa de capital no sistema orçamentário 

(Ilustração 2)  e apresentados no Balanço Patrimonial (Ilustração 16) como Ativo Permanente 

dependentes de autorização legislativa. 

 

As normas brasileiras são omissas. Porém, sua adoção poderia promover significativos efeitos 

no balanço patrimonial se considerássemos concessões governamentais como estradas, portos 

e aeroportos que teriam os ativos envolvidos registrados ao valor justo considerando entre 

outras bases os fluxos de caixa futuros. 

 

4.1.10 IPSAS 17 – Property, Plant and Equipment 

 

O objetivo deste padrão é o de estabelecer o tratamento contábil para ativos fixos tangíveis, de 

forma que os usuários das demonstrações financeiras possam discernir a informação acerca do 

investimento de uma entidade pública nos seus ativos fixos tangíveis, bem como as alterações 

nesses investimentos. Os principais aspectos a considerar na contabilização dos ativos fixos 

tangíveis são o reconhecimento dos ativos, a determinação das suas quantias escrituradas e os 

débitos de depreciação e as perdas por recuperabilidade a serem reconhecidos em relação com 

os mesmos. 

 

Ativos fixos tangíveis são itens que: 

 

(a) sejam detidos para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, ou para fins 

administrativos; e 

 

(b) se espera que sejam usados durante mais do que um período. 



  65  

O custo de um item de ativo fixo tangível deve ser reconhecido como ativo se, e apenas se for 

provável que futuros benefícios econômicos associados ao item fluirão para a entidade. 

 

O reconhecimento inicial deve atender ao critério do custo de aquisição, que inclui todos os 

gastos necessários para preparar o ativo para uso destinado, ou seu valor justo em caso de 

doações ou transferências, tendo seu efeito reconhecido no resultado do exercício.  

 

Esta norma permite que a entidade escolha um método de contabilização posterior, podendo 

ser: 

 

Método de custo: Após o reconhecimento como um ativo, um item do ativo fixo tangível deve 

ser escriturado pelo seu custo menos qualquer depreciação acumulada e quaisquer perdas por 

irrrecuperabilidade acumuladas. 

 

Método de reavaliação: A sociedade deve efetuar reavaliações regularmente. Todos os 

elementos de uma determinada classe devem ser reavaliados. Os aumentos por reavaliação 

devem ser creditados no patrimônio líquido.  

 

A depreciação é registrada ao longo da vida útil econômica do ativo. O método de 

depreciação deve refletir o padrão de consumo dos benefícios do ativo. O valor residual do 

ativo deve ser revisado pelo menos anualmente. 

 

Os métodos de depreciação mais utilizados são the straight-line method, the diminishing 

balance method and the sum-of-the-units method. 
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O valor residual de um ativo é a quantia estimada que uma entidade obteria correntemente 

pela alienação de um ativo, após dedução dos custos estimados de alienação, se o ativo já 

tivesse a idade e as condições esperadas no final da sua vida útil econômica. 

 

Para determinar se um item do ativo fixo tangível está ou não com imparidade, uma entidade 

deve aplicar a IPSAS 21 - Impairment of Non Cash Generating Assets e IPSAS 26 - 

Impairment of Cash Generating Assets. 

 

Este standard estabelece a opção de regime temporário para sua adoção integral de 5 anos a 

partir da data da sua primeira adoção.  

 

A Lei 4320/64 estabelece a previsão para depreciação, em seu artigo 108, parágrafo 2, “As 

previsões para depreciação serão computadas para efeito de apuração do saldo líquido das 

mencionadas entidades.” 

 

Ainda, em seu artigo 106, parágrafo 3, “Poderão ser feitas reavaliações dos bens móveis e 

imóveis.”; porém sem previsão de freqüência.  

 

A resolução do CFC nº 1.103 recomenda que as depreciações sejam registradas pela sua vida 

econômica tal como está previsto nas normas internacionais; porém é importante observar que 

a obrigatoriedade desta aplicação está prevista para 2010. 

 

Embora a STN atualmente refira-se recorrentemente aos princípios fundamentais de 

contabilidade e até mesmo às normas internacionais, a avaliação de ativos sob a ótica de sua 

recuperabilidade não é descrita de forma detalhada em norma contábil no Brasil.  



  67  

Nota-se no Manual de Despesas da STN menção clara sobre o reconhecimento de provisão 

para perda de recuperabilidade da dívida ativa, mas não se percebe ainda com clareza as 

referências técnicas para a elaboração do teste de recuperabilidade para os ativos desta seção 

como foi elaborado para a iniciativa privada através do pronunciamento do CPC 01. 

 

4.1.11 IPSAS 19 –  Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 

 

O objetivo deste standard é o de assegurar que sejam aplicados critérios de reconhecimento e 

bases de mensuração apropriados para o reconhecimento de  provisões, passivos contingentes 

e ativos contingentes e que seja divulgada informação suficiente nas notas explicativas de 

modo a permitir aos usuários compreender a sua natureza, importância e o vencimento dessas 

transações. 

 

Em particular, o escopo do IPSAS19 esclarece que ele não se aplica a provisões e 

contingências passivas advindas de benefícios sociais.  

 

Somente as obrigações reais devem ser contabilizadas no passivo da entidade. Não devem ser 

incluídos gastos futuros previstos, nem incertezas e outros fatos ainda não acontecidos. 

 

Uma provisão deve ser reconhecida quando, e somente quando: 

 

(a) uma entidade tenha uma obrigação presente (legal ou construtiva) como resultado de um 

acontecimento passado; 

(b) seja provável (isto é, mais propenso do que não) que um fluxo de recursos que incorporem 

benefícios econômicos será exigido para liquidar a obrigação; e 
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(c) possa ser feita uma estimativa correta da quantia da obrigação. A norma faz notar que só 

em casos extremamente raros é que não será possível uma estimativa confiável. 

 

A quantia reconhecida como uma provisão deve ser a melhor estimativa do desembolso 

exigido para liquidar a obrigação presente à data do balanço. A melhor estimativa do 

dispêndio exigido para liquidar a obrigação presente é a quantia que uma entidade 

racionalmente pagaria para liquidar a obrigação à data do balanço ou para transferi-la para 

uma terceira parte nesse momento. 

 

Os  passivos contingentes constituem-se em: 

 

(a) possíveis obrigações que resultam de acontecimentos passados e cuja existência será 

confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais acontecimentos futuros incertos não 

totalmente sob controle da entidade; ou 

 

(b) uma obrigação presente que resulta de acontecimentos passados, mas que não podem ser 

quantificados de forma confiável. 

 

Uma entidade não deve reconhecer um passivo contingente, somente divulgá-lo em nota 

explicativa às demonstrações contábeis quando a perda for considerada remota. As perdas 

classificadas como prováveis são registradas no passivo da entidade. 

 

Um ativo contingente é um possível ativo proveniente de acontecimentos passados e cuja 

existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais acontecimentos 

futuros incertos não totalmente sob o controle da entidade. 
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Uma entidade não deve reconhecer um ativo contingente no balanço patrimonial. Porém, 

quando a realização de rendimentos estiver virtualmente certo, então o ativo relacionado não é 

um ativo contingente e o seu reconhecimento é apropriado. 

 

Não há uma norma contábil específica na contabilidade governamental brasileira que possa 

ser associada ao IPSAS 19. No entanto, percebemos que a Lei 4320/64 em seu artigo 35 

define que “Pertencem ao exercício financeiro: I- as receitas nele arrecadadas; II- as despesas 

nele legalmente empenhadas.” A questão permanece ao se criar um parâmetro de julgamento 

para a constituição de provisões. 

 

Em obediência aos Princípios da Oportunidade e da Competência, as despesas devem ser 

reconhecidas no momento da ocorrência do fato gerador, independentemente de pagamento. 

 

Na área pública, esse procedimento está legalmente embasado pelo seguinte dispositivo: 

 

Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 101/00, Artigo 50: 

Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das 
contas públicas observará as seguintes: 
 
[...] 
II – a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de 
competência, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos 
financeiros pelo regime de caixa; 

 

Na maioria das vezes, o momento do fato gerador coincide com a liquidação da despesa 

orçamentária, como, por exemplo, na entrega de bens de consumo imediato ou de serviços 

contratados, que constituem despesas efetivas. Neste caso, o reconhecimento da despesa 

orçamentária coincidirá com a apropriação da despesa pelo enfoque patrimonial, visto que 

ocorrerá uma redução na situação líquida patrimonial. 
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Em outras vezes, o momento da liquidação da despesa orçamentária não coincide com o fato 

gerador. Neste caso, o empenho e a liquidação (reconhecimento da despesa orçamentária) 

ocorrerão em momento anterior ao fato gerador. 

 

Portanto, o reconhecimento da despesa por competência deve ocorrer mesmo que ainda 

pendentes as fases de execução da despesa orçamentária. Ou seja, tendo ocorrido o fato 

gerador, deve haver o registro da obrigação no sistema patrimonial (Ilustração 4) até que seja 

empenhada e liquidada a despesa orçamentária, quando então deverá ser reclassificado o 

passivo para o sistema financeiro (Ilustração 3).  

 

Percebe-se que a norma internacional IPSAS19 está caracterizada no Brasil apenas para o 

setor privado, mais especificamente companhias abertas através da Deliberação CVM 

nº489/05 que disciplina a caracterização dos passivos e ativos contingentes que deverão ser 

objeto de provisões. 

 

Há ausência de norma específica no setor público que leve a entidade a  apresentar de forma 

transparente os ativos e passivos contingentes restringindo a base normativa ao 

reconhecimento de despesas pelo regime de competência mas sem definições claras destes 

passivos contingentes e suas bases referenciais para reconhecimento e evidenciação. 

 

4.1.12 IPSAS 21 – Impairment of  Non - Cash - Generating Assets 

 

O IPSASB emitiu este pronunciamento objetivando alcançar o conceito de quantia recuperável 

previsto em normas internacionais de contabilidade para o setor privado IAS36, aplicando o 

mesmo conceito para ativos não geradores de caixa em entidades públicas, que; conforme o 

próprio IPSASB são normalmente maioria do seu ativo permanente.  
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O objetivo desta norma é o de assegurar que os procedimentos que uma entidade aplica para 

escriturar seus ativos não permitam que seu valor supere a quantia recuperável. 

 

A entidade deve em cada fechamento de balanço revisar a situação dos ativos para detectar 

indícios de deterioração do seu valor. Caso existam, deverá calcular a sua importância 

recuperável. 

 

Este standard não se aplica aos ativos que não geram caixa e que tenham sido reavaliados na 

data do balanço conforme o previsto no IPSAS17.  

 

O standard exemplifica situações de perda da quantia recuperável em casos como escolas, 

estádios esportivos, ferrovias cuja utilização atual do ativo esteja abaixo da demanda esperada 

quando da execução do projeto. 

 

Não há uma norma contábil específica na contabilidade governamental brasileira que possa 

ser associada ao IPSAS 21. As entidades governamentais que adotam com regularidade a 

reavaliação dos ativos poderão ter um impacto reduzido pela não adoção desta norma 

internacional. 

 

 A Lei 4.320/64, em seu artigo 106, esclarece que “A avaliação dos elementos patrimoniais 

obedecerá as normas seguintes: ... os bens móveis e imóveis, pelo valor de aquisição ou pelo 

custo de produção ou de construção; ainda; poderão ser feitas reavaliações.” 

 

A resolução do CFC nº 1.137/08 prevê a aplicação do teste de recuperabilidade, porém não 

apresenta o detalhamento necessário para sua aplicação prática, principalmente por não fazer 
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distinção entre ativos geradores de caixa e ativos não geradores de caixa, tal como faz o 

IPSASB. É importante lembrar que a adoção desta resolução somente será obrigatória em 

2010. 

 

4.1.13 IPSAS 25 – Employee Benefits 

 

Estabelece o tratamento contábil, reconhecimento dos gastos no exercício e as condições de 

provisionamento de passivos, com respeito aos benefícios aos empregados incluindo curto 

prazo e longo prazo, considerando entre outros incentivos contribuições não monetárias, 

seguros de vida, assistência médica pós emprego. 

 

Não há uma norma contábil específica na contabilidade governamental brasileira que possa 

ser associada ao IPSAS 25. 

 

4.1.14 IPSAS 26 – Impairment of  Cash - Generating Assets 

 

O papel da maioria das entidades do setor público é prestar serviços aos cidadãos. Contudo, 

algumas entidades do setor público podem utilizar ativos com o objetivo principal de gerar 

um retorno comercial. O IPSAS 26, baseado no IAS 36, estabelece procedimentos para uma 

entidade do setor público determinar se um ativo gerador de caixa perdeu benefício 

econômico futuro ou serviço potencial e procura assegurar que  as perdas por 

irrecuperabilidade sejam reconhecidas nas demonstrações financeiras.  

 

Um ativo é escriturado por mais do que a sua quantia recuperável se a sua quantia escriturada 

exceder a quantia a ser recuperada através do uso ou da venda do ativo. Se este for o caso, o 
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ativo é descrito como estando com irrecuperabilidade e a norma exige que a entidade 

reconheça uma perda por irrecuperabilidade. A norma também especifica as circunstâncias 

em que uma entidade deve reverter uma perda por irrecuperabilidade e prescreve divulgações. 

 

 A Lei 4.320/64, em seu artigo 106, esclarece que “A avaliação dos elementos patrimoniais 

obedecerá às normas seguintes: ... os bens móveis e imóveis, pelo valor de aquisição ou pelo 

custo de produção ou de construção; ainda; poderão ser feitas reavaliações.” Portanto, não há 

expressa obrigatoriedade de refletir a perda por recuperabilidade.  

 

A resolução do CFC nº 1.137/08 prevê a aplicação do teste de recuperabilidade, porém não 

apresenta o detalhamento necessário para sua aplicação prática, principalmente por não fazer 

distinção entre ativos geradores de caixa e ativos não geradores de caixa, tal como faz o 

IPSASB. É importante lembrar que a adoção desta resolução somente será obrigatória em 

2010. 
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5 A COMPARABILIDADE DAS PRINCIPAIS ORIENTAÇÕES CONT ÁBEIS ENTRE 

OS IPSAS E AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS PELOS MUNICÍPIOS DO 

RIO DE JANEIRO E DE SÃO PAULO 

 

A análise comparativa feita entre os padrões internacionais emitidos pelo IPSASB e as 

demonstrações contábeis emitidas pelos municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo na data 

base de 31 de dezembro de 2007 foi realizada como referência para confrontação com as 

normas internacionais. 

 

Neste capítulo, ao se efetuar as comparações entre as práticas contábeis deparou-se com a 

possibilidade de o município do Rio de Janeiro e o município de São Paulo terem evidenciado 

a adoção de determinado procedimento, de somente um deles ter sido evidenciado e ambos 

haverem evidenciado práticas diferentes. No caso de os dois municípios terem adotado 

práticas diferentes, nesta análise considerou a fraqueza da prática, citando as duas opções, e 

no caso de omissão esta é desconsiderada. 

 

Nesta análise comparativa não se considerou a norma brasileira aplicadas ao setor referentes 

ao sistema orçamentário (Ilustração 2). Porém, efeitos destes padrões, quando identificados na 

análise, foram evidenciados. 

 

É preciso compreender que as demonstrações dos municípios do Rio de janeiro e de São 

Paulo disponíveis para este trabalho foram as de 31 de dezembro de 2007, portanto, estão sob 

o alcance da Resolução CFC nº 1.111/07, que apresenta os Princípios Fundamentais de 

Contabilidade na perspectiva do setor público. 
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Foram adotados na apresentação do Balanço Patrimonial Consolidado do Município do Rio 

de Janeiro os modelos definidos pela Portaria nº 109, de 08/03/2002, atualizados pela Portaria 

nº101, de 23/02/2007, da Secretaria do Tesouro Nacional, conforme previsto no artigo 51 da 

Lei de Responsabilidade Fiscal, visando à consolidação das contas nacionais e demonstrações 

financeiras e notas explicativas às demonstrações contábeis da Administração Direta para a 

data de 31 de dezembro de 2007.  

 

A apresentação do Balanço Patrimonial Consolidado do Município de São Paulo foi 

elaborado de maneira a refletir a unificação orçamentária disposta no Orçamento Programa. 

 

IPSAS RIO DE JANEIRO  SÃO PAULO 

IPSAS 1 Presentation of 
Financial Statements;  
IPSAS 2 Cash Flow 
Statements 

Como foi evidenciado no capítulo 4, as diferenças entre 
as demonstrações financeiras neste capítulo apresentam 
as mesmas divergências; caracterizando que o município 
adotou rigorosamente a previsão legal. 

Ilustração 18 - IPSAS 1 e 2 

 

IPSAS RIO DE JANEIRO  SÃO PAULO 

IPSAS 5 Borrowing Costs Não foi percebida a evidenciação de qualquer menção à 
adoção de critério que apresentasse “ativos 
qualificávies”. Não foram vistos elementos nas notas 
explicativas que fizessem menção a eles seja como 
critério de avaliação de ativos permanentes ou 
especificamente, encargos apropriados aos “ativos 
qualificávies” em notas explicativas de empréstimos. 

Ilustração 19 - IPSAS 5 
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IPSAS RIO DE JANEIRO  SÃO PAULO 

IPSAS 7 Accounting for 
Investments in Associates 

O método de equivalência 
patrimonial foi aplicado 
apenas nos investimentos 
em empresas estatais 
dependentes controladas 
(*), e as demais foram 
registradas pelo valor 
nominal das ações 
deduzido de provisão 
quando o valor patrimonial 
da ação for menor. 
Evidenciando assim 
grande diferença em 
relação aos padrões 
internacionais que exigem  
a avaliação pelo método de 
equivalência patrimonial 
para todos esses 
investimentos e outras 
formas contratuais 
previstas no IPSAS. 

Não há menções em Notas 
Explicativas da aplicação 
do método de equivalência 
patrimonial nos 
Investimentos 
Permanentes. 

Ilustração 20 - IPSAS 7 

(*) Comentários adicionais: A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, introduziu o conceito 

de empresa estatal dependente (obs.: a expressão “empresa estatal” abrange as empresas 

públicas e sociedades de economia mista), da seguinte forma:  

Art. 2º Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:  

(...)  

III - empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do ente 

controlador, recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de 

custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de 

aumento de participação acionária.  

 

As demonstrações contábeis do município do Rio de Janeiro não deixam claro se o critério de 

aplicação do método de equivalência patrimonial para investimentos se restringe a empresa 

estatal dependente controlada ou abrangeria todas empresas controladas. 
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IPSAS RIO DE JANEIRO  SÃO PAULO 

IPSAS 9  Revenue From 
Exchange Transactions e 
IPSAS 23  Revenue From 
Non-Exchange 
Transactions (Taxs and 
Transfers) 

A diferença percebida está no reconhecimento das 
receitas tributárias na Demonstração das Variações 
Patrimoniais quando arrecadadas e não incorridas, como 
estabelecido no IPSAS 23.  
 

Ilustração 21 - IPSAS 9 e 23 

 

IPSAS RIO DE JANEIRO  SÃO PAULO 

IPSAS 11 Construction 
Contracts 

Não apresenta parâmetros que evidenciam a adoção 
deste padrão. 

Ilustração 22 - IPSAS 11 

 

IPSAS RIO DE JANEIRO  SÃO PAULO 

IPSAS 12 Inventories O Município do Rio de Janeiro relatou que os bens de 
almoxarifado estão demonstrados pelo preço médio 
ponderado. Não há permissão para utilização do PEPS. 

Ilustração 23 - IPSAS 12 

 

IPSAS RIO DE JANEIRO  SÃO PAULO 

IPSAS 13 Leases Não há menções em Notas Explicativas da evidenciação 
de operações de leasing financeiro no Ativo 
Imobilizado. 

Ilustração 24 - IPSAS 13 

 



  78  

 

IPSAS RIO DE JANEIRO  SÃO PAULO 

IPSAS 15 Financial 
Instruments: Disclosure 
and Presentation 

Ativos e Passivos 
Financeiros  são 
demonstrados pelo valor 
nominal. Aplicações 
Financeiras em fundos de 
investimentos foram 
registradas pelo valor de 
custo acrescida pelo valor 
de rendimento até a data 
do balanço. Aplicação em 
títulos públicos federais 
foram registrados pelos 
valores de custo, 
acrescidos de atualização e 
provisão para perda se 
ultrapassarem o valor de 
mercado do balanço.  
Não existe apresentação de 
instrumentos financeiros 
com o hedge de operações, 
conseqüentemente, seus 
efeitos no patrimônio 
líquido. 

Não evidencia qualquer 
procedimento relacionado 
à instrumentos financeiros. 

Ilustração 25 - IPSAS 15 

 

Comentários adicionais: Diferentemente do pronunciamento do IPSAS 17 as práticas 

adotadas pelo município do Rio de janeiro não evidenciam a preocupação em classificar os 

instrumentos financeiros de acordo com a intenção em avaliá-los pelo valor justo, mantidos 

até o vencimento e possíveis reflexos no patrimônio líquido de variações cuja realização se 

efetivará em exercícios futuros, como determinam as boas práticas de “Hedge Accounting” 

previstos nas normas internacionais. 

 



  79  

 

IPSAS RIO DE JANEIRO  SÃO PAULO 

IPSAS 16 Investment 
Property 

Não há menções em Notas 
Explicativas da 
evidenciação de operações 
desta natureza. 

Não há menções em Notas 
Explicativas da 
evidenciação de operações 
desta natureza. 

Ilustração 26 - IPSAS 16 

 

IPSAS RIO DE JANEIRO  SÃO PAULO 

IPSAS 17 Property, Plant 
and Equipment 

O Município do Rio de 
Janeiro relatou que seus 
Bens Imóveis e Móveis 
estão registrados pelo 
custo de aquisição e/ou 
pelo valor da reavaliação, 
corrigidos monetariamente 
até 31/12/1999, nos termos 
do art. 55 das Disposições 
Transitórias da Lei 
Orgânica do Município, 
deduzidos pela 
depreciação acumulada, 
até a data do encerramento 
do exercício.  
Não existe uma previsão 
para registro inicial pelo 
valor justo; a depreciação 
não considera a avaliação 
de valor residual, vida útil 
econômica e métodos 
alternativos ao straight 
line method. Não aplicou 
teste de recuperabilidade. 
Também não se verifica na 
prática registro de 
operações no ativo 
imobilizado de leasing 
financeiro. Apresenta os 
gastos pré operacionais em 
grupo separado do 
imobilizado, diferido. 
 

O Município de São Paulo 
divulgou que os bens 
patrimoniais imóveis 
foram reavaliados com 
base no índice do IPC - 
FIPE, o qual apurou o 
percentual inflacionário de 
4,37% a.a., conforme 
elaborado pelo 
Departamento Patrimonial 
da Secretaria dos Negócios 
Jurídicos. 
Os bens móveis são 
incorporados ao 
patrimônio pelo custo de 
aquisição, sem atualização 
monetária, exceto pelo 
Instituto de Previdência do 
Município de São Paulo. 
Não existe uma previsão 
para registro inicial pelo 
valor justo; a depreciação 
não considera a avaliação 
de valor residual, vida útil 
econômica e métodos 
alternativos ao straight 
line method. Não aplicou 
teste de recuperabilidade. 
Também não se verifica na 
prática registro de 
operações no ativo 
imobilizado de leasing 
financeiro. 

Ilustração 27 - IPSAS 17 
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IPSAS RIO DE JANEIRO  SÃO PAULO 

IPSAS 19 Provisions, 
Contingent Liabilities and 
Contingent Assets 

Embora existam 
semelhanças entre a 
prática adotada no 
município e as bases do 
IPSAS ambos em linha 
com os princípios 
fundamentais de 
contabilidade, o município 
não efetua provisão para 
perdas sob a Dívida 
Pública; mesmo sendo este 
procedimento padrão no 
Brasil, normatizado pela 
Portaria nº.564/04 da STN.  
Não foram percebidas 
evidências de 
qualificações das 
obrigações e passivos 
genuínos que poderiam ter 
sido consideradas como 
referenciais para a 
elaboração das provisões. 

Segue regime de 
competência, porém não 
há qualquer menção de 
parâmetros para 
mensuração de riscos 
contingentes.  

Ilustração 28 - IPSAS 19 

 

IPSAS RIO DE JANEIRO  SÃO PAULO 

IPSAS 21 Impairment of 
Non-Cash-Generating 
Assets 

Não há menções em Notas Explicativas da evidenciação 
de operações desta natureza. 

Ilustração 29 - IPSAS 21 

 

IPSAS RIO DE JANEIRO  SÃO PAULO 

IPSAS 25 Employee 
Benefits 

Não há menções em Notas Explicativas da evidenciação 
de prática desta natureza. 

Ilustração 30 - IPSAS 25 
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IPSAS RIO DE JANEIRO  SÃO PAULO 

IPSAS 26 Impairment of 
Non-Cash-Generating 
Assets 

Não há menções em Notas Explicativas da evidenciação 
de prática desta natureza. 

Ilustração 31 - IPSAS 26 
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6 ANÁLISE ENTRE AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NA E LABORAÇÃO 

DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO DO  RIO DE JANEIRO E 

DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E AS PRÁTICAS ADOTADAS PE LO GOVERNO 

DA NOVA ZELÂNDIA  

 

Segundo o IFAC3, no relatório IPSAS Adoption by Governments” – September 2007, os 

governos que adotam princípios contábeis consistentes com aqueles requeridos pelo IPSASB 

são a Austrália, Canadá, Estados Unidos da América, Nova Zelândia e Reino Unido. 

 

Adotou-se nesta análise as demonstrações financeiras preparadas de acordo com os padrões 

Neozelandeses de relatórios internacionais (NZIFRS), na data base de 30 de junho de 2008. 

 

A análise comparativa entre as práticas adotadas pela Nova Zelândia  e os municípios do Rio 

de Janeiro e São Paulo foi procedida a partir das demonstrações contábeis disponibilizadas na 

web no site oficial do Tesouro Neozelandês gratuitamente em www.treasury.govt.nz. As 

práticas contábeis adotadas pela Nova Zelândia foram identificadas a partir da nota 

explicativa nº 1 - Summary of Accounting Policies, e outras notas quando da necessidade de 

consulta para informações mais detalhadas. 

 

As demonstrações financeiras da Nova Zelândia foram preparadas de acordo com o Public 

Finance  Act 1989 e com as práticas contábeis geralmente aceitas na Nova Zelândia. Neste 

contexto, o Governo é designado como uma entidade pública. As demonstrações financeiras 

estão de acordo com o NZIFRS apropriados para entidades públicas. 

 

                                                 
3 As informações do IFAC foram colhidas no site www.ifac.org/publicsector/dowloads/ipsas_adoption_government.pdf 
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Estas demonstrações financeiras formam o primeiro conjunto anual de demonstrações 

financeiras auditadas preparadas pelo governo Neo Zelandês  em conformidade com as NZ 

IFRS.  

 

As práticas dos municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo foram as mesmas adotadas no 

capítulo anterior. 

 

NOVA ZELÂNDIA  RIO DE JANEIRO  SÃO PAULO 

Apresentou demonstrações 
financeiras conforme o 
IPSAS 1, exceto pela 
classificação de Circulante 
e Não Circulante; que foi 
apresentado nas notas 
explicativas. Optou por 
apresentar o Cash Flow 
Statements pelo método 
direto e incluiu a 
conciliação do cash flow 
operacional com o 
superávit conforme 
IPSAS2. 

Como foi evidenciado no capítulo 4, as diferenças entre as 
demonstrações financeiras neste capítulo apresentam as 
mesmas divergências; caracterizando que o município adotou 
rigorosamente a previsão legal. Confirma-se assim, que as 
divergências entre os padrões estão refletidas também nas 
práticas. 
 

Ilustração 32 - IPSAS 1 Presentation of Financial Statements;  IPSAS 2 Cash Flow 
Statements 
 

NOVA ZELÂNDIA  RIO DE JANEIRO  SÃO PAULO 

NZ IAS23 -  Borrowing 
Costs aplicação efetiva 
para a contabilidade  a 
partir de 1º Janeiro de 
2009, cita em notas 
explicativas mas não 
quantifica efeitos. 
 

Não foi percebida a evidenciação de qualquer menção a 
adoção de critério que apresentasse “ativos qualificávies”, ou 
seja, os encargos financeiros são reconhecidos no resultado do 
exercício. 
 

Ilustração 33 - IPSAS 5 Borrowing Costs  
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NOVA ZELÂNDIA  RIO DE JANEIRO  SÃO PAULO 

Adota o IPSAS mas 
evidência a dificuldade de 
interpretação da definição 
de operações associadas 
para casos próprios ao 
setor público, dizendo que 
os padrões não estão claros 
quanto as definições de 
associadas e influência 
significativa a serem 
aplicados, particularmente 
onde a legislação prevê 
entidades do setor público 
com autonomia estatutária 
e independência. Percebe-
se que para estas 
entidades,  o governo não 
pode determinar suas 
operações, políticas e 
financiá-las, mas ao 
mesmo tempo têm poderes 
sobre estas entidades; 
então é apropriado tratá-las 
como associadas. 
 

O método de equivalência 
patrimonial foram 
aplicados apenas nos 
investimentos em 
empresas estatais 
dependentes controladas, e 
as demais foram 
registradas pelo valor 
nominal das ações 
deduzido de provisão 
quando o valor patrimonial 
da ação for menor. 
Evidenciando assim 
grande diferença em 
relação aos padrões 
internacionais que exigem  
a avaliação pelo método de 
equivalência patrimonial 
para todos esses 
investimentos e outras 
formas contratuais 
previstas no IPSAS. 

Não há menções em Notas 
Explicativas da aplicação do 
método de equivalência 
patrimonial nos Investimentos 
Permanentes. 

Ilustração 34 - IPSAS 7 Accounting for Investments in Associates  
 

NOVA ZELÂNDIA  RIO DE JANEIRO  SÃO PAULO 

As demonstrações 
financeiras foram 
preparadas com base no 
Regime de Competência, 
incluindo no Statement of 
Financial Position o 
registro dos valores a 
receber a curto prazo de 
impostos, inclusive para 
aqueles créditos em atraso 
constituição de provisão 
Impairment of Tax 
Receivables. 
 

Confirmada a inconsistência na prática do reconhecimento da 
receita quando arrecadada em relação ao Regime de 
Competência. 

Ilustração 35 - IPSAS 9  Revenue From Exchange Transactions e IPAS 23  Revenue From 
Non-Exchange Transactions (Taxs and Transfers) 
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NOVA ZELÂNDIA  RIO DE JANEIRO  SÃO PAULO 

Não apresenta parâmetros que evidenciam a adoção desta prática. 

Ilustração 36 - IPSAS 11 Construction Contracts  
 

NOVA ZELÂNDIA  RIO DE JANEIRO  SÃO PAULO 

Estoques são registrados 
pelo custo médio como os 
municípios que estão 
sendo comparados, porém, 
os estoques destinados à 
distribuição para 
propósitos de benefícios 
públicos são registrados ao 
custo ajustado por 
qualquer perda potencial 
nos seus benefícios, 
evidenciando impairment. 

Os bens do almoxarifado estão demonstrados pelo preço 
médio ponderado. Não há permissão para utilização do PEPS. 
 
 
 

Ilustração 37 - IPSAS 12 Inventories  
 

NOVA ZELÂNDIA  RIO DE JANEIRO  SÃO PAULO 

Adota na prática o IPSAS. Não há menções em Notas Explicativas da evidenciação de 
operações de leasing financeiro no Ativo Imobilizado. 

Ilustração 38 - IPSAS 13 Leases  
 

NOVA ZELÂNDIA  RIO DE JANEIRO  SÃO PAULO 

Adotou-se  o IPSAS 15 e o 
IAS 39 para mensuração e 
reconhecimento dos 
instrumentos financeiros, 
de maneira completa. 
Apresentou composição 
das operações, riscos e 
gerenciamento de riscos 
associados, demonstrando 
aderência as melhores 
práticas internacionais de 
hedge accounting, 
registrando por exemplo, 
instrumentos financeiros 
disponíveis para venda ao 
valor justo. 

Não demonstra  práticas de hedge accounting. 

Ilustração 39 - IPSAS 15 Financial Instruments: Disclosure and Presentation  
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NOVA ZELÂNDIA  RIO DE JANEIRO  SÃO PAULO 

Estas propriedades são 
avaliadas pelo valor justo. 
Ganhos e perdas advindas 
de mudanças no valor 
justo são incluídas no 
Statement of Financial 
Performance. 
Reavaliações são 
realizadas de acordo com o 
NZ Property Institute. 
 

Não há menções em Notas Explicativas da evidenciação de 
operações desta natureza. 

Ilustração 40 - IPSAS 16 Investment Property 
 

NOVA ZELÂNDIA  RIO DE JANEIRO  SÃO PAULO 

Adota na prática o IPSAS. Na prática, as divergências encontradas no capítulo 5 para este 
Standard foram evidenciadas aqui na comparação da prática 
NZ com  prática Rio de Janeiro e São Paulo. 

Ilustração 41 - IPSAS 17 Property, Plant and Equipment 
 

NOVA ZELÂNDIA  RIO DE JANEIRO  SÃO PAULO 

Adota na prática o IPSAS. Embora existam 
semelhanças entre a 
prática adotada no 
município e as do IPSAS, 
ambas em linha com os 
princípios fundamentais de 
contabilidade, este não 
efetua provisão para 
perdas sob a Dívida 
Pública; mesmo sendo este 
o padrão no Brasil, pela 
Portaria nº.564/04 da STN.  
Não foram percebidas 
qualificações das 
obrigações e passivos 
genuínos que poderiam ter 
sido consideradas como 
referenciais para a 
elaboração das provisões.  

Segue o regime de competência, 
porém não há qualquer menção 
de parâmetros para mensuração 
de riscos contingentes.  

Ilustração 42 - IPSAS 19 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 
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NOVA ZELÂNDIA  RIO DE JANEIRO  SÃO PAULO 

Adota na prática o IPSAS. Não há menções em Notas Explicativas da evidenciação de 
operações desta natureza. 

Ilustração 43 - IPSAS 21 Impairment of Non-Cash-Generating Assets 
 

NOVA ZELÂNDIA  RIO DE JANEIRO  SÃO PAULO 

Adota na prática o IPSAS. Não há menções em Notas Explicativas da evidenciação de 
práticas desta natureza. 

Ilustração 44 - IPSAS 25 Employee Benefits   
 

NOVA ZELÂNDIA  RIO DE JANEIRO  SÃO PAULO 

Adota na prática o IPSAS. Não há menções em Notas Explicativas da evidenciação de 
operações desta natureza. 

Ilustração 45 - IPSAS 26 Impairment of Non-Cash-Generating Assets   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta pesquisa se torna relevante na medida que a globalização vem impondo à profissão 

contábil a necessidade de estudar e se aprofundar nas questões relacionadas à convergência de 

padrões que possam ser adotados internacionalmente. A contabilidade pública inserida neste 

contexto deve, através de pesquisas como esta procurar identificar elementos que possam 

interferir na harmonização das práticas já adotadas e aquelas propostas internacionalmente. 

Diante disso, o problema desta pesquisa foi descrito através das seguintes questões: Quais são 

as principais diferenças entre os padrões contábeis internacionais e os aplicáveis ao setor 

público no Brasil? Quais são as principais diferenças entre os padrões internacionais 

aplicáveis ao setor público no Brasil e as práticas efetivamente adotadas no setor público 

brasileiro? E quais são as principais diferenças entre as práticas efetivamente adotadas pelas 

entidades do setor público brasileiro em relação às práticas adotadas por entidades do setor 

público de países que formalmente seguem os IPSASB? 

 

A metodologia adotada nesta pesquisa foi a de análise comparativa entre as atuais normas 

brasileiras para o setor público essencialmente exigidas pelas Leis nº4.320/64, Lei 

Complementar nº101/00; normativos da Secretaria do Tesouro Nacional disponíveis através 

do site www.tesouro.fazenda.gov.br, e resoluções do Conselho Federal de Contabilidade 

disponíveis através do site www.cfc.org.br; para as normas internacionais para o setor público 

foram acessados os principais pronunciamentos emitidos pela International Public Sector 

Accounting Standards Board – IPSASB através do site www.ifac.org.  

 

Nas análises comparativas que adotaram demonstrações contábeis nacionais foram utilizadas 

as demonstrações financeiras na data base de 31 de dezembro de 2007 dos municípios do Rio 
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de Janeiro e de São Paulo. Para as demonstrações contábeis internacionais utilizou-se as 

demonstrações financeiras da Nova Zelândia na data base de 30 de junho de 2008 por ser este 

país, de acordo com o International Federation of Accountants Committee – IFAC, um dos 

poucos países que adotam quase que na totalidade as normas internacionais de contabilidade 

para o setor público. 

 

Os resultados da pesquisa foram descritos nos capítulos 4, 5 e 6 na ordem das questões 

supracitadas e sua relevância é apresentada nos pontos que seguem: 

 

Após terem sido analisados os padrões internacionais e os brasileiros, considerando 

preponderantemente as características de mensuração e ainda, as principais características de 

evidenciação identificadas no IPSAS 1 - Presentation of Financial Statements e IPSAS 2 - 

Cash Flow Statements, evidenciou-se que os padrões internacionais estão orientados em sua 

maioria pela estrutura conceitual básica dos IASB que guiaram as normas internacionais para 

o setor privado. Os padrões brasileiros estão orientados sob formas legais que prevêem a 

adoção de princípios fundamentais de contabilidade; porém, estes sofrem significativas 

interferências promovidas também em forma legal oriundas dos registros da execução 

orçamentária.  

 

Em função dos poderes atribuídos à STN através da Portaria do Ministério da Fazenda Nº. 

184 de 25 de agosto de 2008 é percebido através desta pesquisa que as orientações da STN 

seguem resoluções do CFC que são aderentes aos padrões internacionais mas  a adoção é 

facultativa no ano de 2009. De onde se conclui que os padrões adotados no Brasil, na data 

deste trabalho apresentam significativas diferenças entre os padrões internacionais, 

essencialmente, em função dos impactos das normas de escrituração da execução 
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orçamentária sobre a contabilidade patrimonial, porém, o ambiente normativo no Brasil 

favorece a convergência.    

 

Na comparabilidade das principais orientações contábeis entre os IPSAS e as práticas 

contábeis adotadas pelos municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo; foi evidenciado que na 

prática a aderência aos padrões internacionais é mínima e a pesquisa percebe a ausência de 

procedimentos de mensuração e evidenciação relevantes, tais como a não evidenciação da 

utilização dos instrumentos financeiros; seus riscos e efeitos no patrimônio líquido quando 

houver, registro do leasing financeiro, ativo imobilizado registrado por valor justo, 

depreciação através da vida útil econômica, refletindo gastos operacionais destacados em 

grupos separados como diferido, provisão para recuperabilidade para ativos geradores de 

caixa e também para ativos não geradores de caixa. Percebeu-se também que os princípios 

fundamentais de contabilidade são feridos por consequência dos registros da execução 

orçamentária e na prática acontece na escrituração contábil, patrimonial, o reconhecimento 

das receitas tributárias pelo regime de caixa divergindo assim do IPSAS 23 que prevê o 

reconhecimento pelo regime de competência. Desta forma, esta fase da pesquisa evidenciou 

que na prática a não aderência às normas internacionais é ainda maior do que se podia esperar 

através da adoção dos padrões brasileiros. 

 

Ao comparar-se as práticas adotadas pelos municípios selecionados nesta pesquisa com as 

práticas adotadas na Nova Zelândia, observa-se um distanciamento ainda maior uma vez que 

o processo de convergência naquele país encontra-se em tamanho estágio de avanço que 

chegam a adotar padrões internacionais emitidos pelo IASB para o setor privado como por 

exemplo IAS 39 - Financial Instruments: Recognition and Measurement que ainda não é 
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requerido através do IPSASB para o setor público, que somente adota a versão de 

apresentação IAS 32.  

 

Considerando-se que o foco da pesquisa foi analisar comparativamente dados e os textos dos 

standards internacionais e a legislação brasileira, importantes limitações foram impostas, 

como por exemplo a não análise dos padrões e práticas em séries temporais não foram 

observadas; e não foram comparados possíveis impactos nos seus resultados consequentes das 

diferentes condições sócio econômicas do país e municípios comparados. É relevante 

considerar que não houve qualquer análise entre os sistemas legais de cada um dos elementos 

comparados e o arcabouço jurídico que suporta suas relações sociais e econômicas. 

 

Considerando-se especificidades do setor público e a responsabilidade legal dos seus gestores 

e também das ferramentas de gestão, esta pesquisa promove um vasto campo de 

oportunidades a serem exploradas pelo meio acadêmico, que poderá propor  linhas de estudo 

que passam por questões relevantes como: Existem no Brasil profissionais com adequado 

conhecimento técnico e em quantidade suficiente para promover e assegurar um processo de 

convergência ? A mensuração do custo benefício da adoção de padrões internacionais pode 

ser medida de maneira que garanta a sua implementação? O sistema legal brasileiro é capaz 

de alcançar as normas internacionais sem conflitos? Quais as implicações sócio econômicas 

para a população quando a entidade pública adota padrões internacionais? 
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Anexo A - Balanço Patrimonial Consolidado Município do Rio de Janeiro Exercício 2007 
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Anexo B - Balanço Orçamentário Município do Rio de Janeiro Exercício 2007 
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Anexo C - Balanço Financeiro Município do Rio de Janeiro Exercício 2007 
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Anexo D - Balanço Patrimonial Município do Rio de Janeiro Exercício 2007 
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Anexo E - Demonstração Variações Patrimoniais Município do Rio de Janeiro Exercício 2007 
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Anexo F - Balanço Orçamentário Município de São Paulo Exercício 2007 
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Anexo G - Balanço Financeiro Município de São Paulo Exercício 2007. 
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Anexo H - Balanço Patrimonial Município de São Paulo Exercício 2007 
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Anexo I - Demonstração Variações Patrimoniais Município de São Paulo Exercício de 2007 
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Anexo J - Financial Statements da Nova Zelândia em 30 de Junho de 2008 
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Anexo K - Analysis of Expenses da Nova Zelândia em 30 de Junho de 2008 
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Anexo L - Statement of Cash Flows da Nova Zelândia em 30 de Junho de 2008 
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Anexo M - Statement of Recognised Income and Expense da Nova Zelândia em 30 de Junho 

de 2008 
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Anexo N - Statement of Financial Position da Nova Zelândia em 30 de Junho de 2008 
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