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Resumo
Apesar da expectativa de isomorfismo normativo durante o processo de padronização contábil
e convergência às normas internacionais, encontram-se evidenciadas no modelo brasileiro de
contabilidade pública especificidades relativas ao cumprimento de formalidades legais de
natureza orçamentário-financeira e fiscal, cuja ausência de previsibilidade nas IPSAS abre
margem à divulgação de informações sequer harmonizadas aos preceitos contábeis expedidos
pelo IFAC. Assim, sendo o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP)
um compilado de todos os procedimentos contábeis do setor público brasileiro, levanta-se a
seguinte questão de pesquisa: quais as particularidades da contabilidade pública brasileira
frente à adoção das IPSAS? Para compreender esse fenômeno, utilizando-se da técnica de
análise de conteúdo de Bardin (1977) e com o auxílio do software NVivo Pro11, foi efetuado
estudo comparativo entre as IPSAS (Handbook 2016) e o MCASP (válido para o exercício de
2017) de forma a identificar as correlações existentes e as particularidades contábeis do
modelo brasileiro. Observou-se que o nível de aderência do MCASP e, consequentemente,
dos Brazilian Patterns às IPSAS ainda é baixo, em torno de 40%.
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1.

INTRODUÇÃO
Diversos especialistas entendem que em razão de ser um sistema aberto a

contabilidade é influenciada por diversos fatores, e a decisão de adotar ou não um padrão
internacional pode estar relacionada com o ambiente institucional de cada país, especialmente
seu sistema legal e suas características econômicas (LIMA, 2017; NOBES, PARKER, 2008;
RADEBAUGH, GRAY, BLACK, 2006; MAPURUNGA, MENESES, PETER, 2011). Na
visão de Pohlmann (1995), a harmonização de normas contábeis é um processo necessário e
natural.
A expansão dos mercados e a necessidade de uma linguagem comum estão entre os
fatores apontados na literatura para o processo de convergência dos padrões contábeis
aplicados ao Setor Privado (RIBEIRO, BIZERRA, 2011). No Setor Público, esse processo
pode ser visto como parte de uma reforma mais ampla (LIMA, 2017), onde as International
Public Sector Accounting Standards (IPSAS) editadas pela Federação Internacional de
Contadores (IFAC) têm desempenhado papel importante (BRUSCA, MARTINEZ, 2015) e se
tornado referência para o desenvolvimento de sistemas de contabilidade do Setor Público em
todo o mundo (CHRISTIAENS et al., 2015).
Brusca, Gómez-Villegas e Montesinos (2016) alertam que é importante esclarecer
como a informação financeira produzida nas IPSAS e outras informações como o orçamento,
as estatísticas das finanças públicas e da contabilidade nacional irão convergir de fato nesse
novo ambiente normativo. Ao realizar estudo no âmbito da América Latina, os pesquisadores
constataram que a convergência às IPSAS vem se dando por critérios diferentes, gerando
problemas de interpretação e avaliação por usuários e gestores, que não têm conhecimento
especializado de tais assuntos.
No Brasil, Lima (2017) apresenta que o processo de convergência teve início no ano
de 2007 com a publicação pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), órgão máximo de
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representação da classe de contabilistas, das Orientações Estratégicas para o Desenvolvimento
da Contabilidade Pública Brasileira. Mas, de acordo com a pesquisadora, somente em 2008 o
processo foi formalizado com a publicação das primeiras Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), editadas pelo CFC, e da primeira
edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), pela Secretaria do
Tesouro Nacional (STN).
Ressalte-se que o processo de padronização contábil do setor público brasileiro
instituído pelo CFC e pela STN busca adequar os diversos sistemas contábeis, financeiros e
estatísticos existentes em âmbito nacional e subnacional aos preceitos e às regras do
arcabouço normativo local, de modo a favorecer a devida mensuração, evidenciação e
comparabilidade informacional, de maneira tempestiva e íntegra. E que o objetivo explícito
das normas emitidas por esses atores é o de promover a convergência da contabilidade pública
brasileira às IPSAS (LIMA, 2017).
Na qualidade de Órgão Central de Contabilidade Pública da União, a STN buscou
através do MCASP padronizar o regramento contábil brasileiro ao conteúdo das IPSAS.
Apesar da expectativa de isomorfismo normativo esperada durante esse processo, na prática o
modelo brasileiro se depara com especificidades relativas ao cumprimento de formalidades
legais de natureza orçamentário-financeira e fiscal, cuja ausência de previsibilidade nas
IPSAS abre margem para a realização de um processo regulatório individualizado e
discricionário, com a divulgação de informações sequer harmonizadas aos preceitos contábeis
expedidos pelo IFAC, o que pode prejudicar sua qualidade e comparabilidade internacional
frente aos diversos usuários da contabilidade.
Convém ressaltar que por ser fonte primária de informação dos balanços nacionais, os
lançamentos contábeis regrados pelo MCASP sujeitam-se também, mais especificamente no
caso das estatísticas das finanças públicas, ao Manual de Estatísticas de Finanças Públicas do
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FMI (GSFM 2001) e ao Manual de Estatísticas Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional
(MEF 2015), harmonizados com o Sistema de Contas Nacionais (SNA 2008) da Organização
das Nações Unidas (ONU).
Nesse contexto, tendo em vista que o MCASP é um instrumento que representa o
compilado de todos os procedimentos contábeis do setor público brasileiro e que procura estar
alinhado aos novos padrões contábeis, levanta-se a seguinte questão de pesquisa: quais as
particularidades da contabilidade pública brasileira frente à adoção das IPSAS?
Sobressaem, ainda, algumas peculiaridades não regulamentadas pela IFAC, levando-se
a reflexão de como lidar com tal situação em um ambiente de padronização às IPSAS, uma
vez que essas peculiaridades não estão contempladas em seu conjunto de normas. Assim,
objetiva-se também promover uma discussão sobre como os países que possuem suas
peculiaridades em seus sistemas contábeis podem lidar com a mesma situação, e como a
IFAC pode ser manifestar a respeito do assunto.
Metodologicamente, com o uso da técnica de análise de conteúdo de Bardin (1977) e
com o auxílio do software NVivo Pro11, foi efetuado estudo comparativo entre as IPSAS
(Handbook 2016) e o MCASP (versão válida para o exercício de 2017) de forma a identificar
as correlações existentes e evidenciar as particularidades contábeis do modelo brasileiro,
denominado neste estudo de “Brazilian Patterns”. A expectativa é fomentar a discussão na
academia sobre como as particularidades de cada país podem ser trabalhadas no âmbito da
IFAC, de modo a refletir efetivamente em melhores práticas contábeis internacionais no
âmbito do Setor Público.
Registre-se que esta pesquisa também tem como objetivo contribuir para o estudo do
nível de aderência da contabilidade pública brasileira aos padrões internacionais, com ênfase
nos aspectos que não estão inseridos nas IPSAS em razão de suas peculiaridades,
incentivando a redução de divergências.
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Além dessa introdução, o estudo encontra-se estruturado nas seguintes seções:
referencial teórico, no qual se procura contextualizar a questão-problema, levantar estudos
anteriores, e fornecer o background teórico para dar suporte à pesquisa; metodologia, no qual
é detalhado o processo metodológico em que a pesquisa foi desenvolvida; e, finalmente,
resultados da análise, com os achados do estudo. No último tópico, conclusões, foram feitas
as considerações finais sobre a pesquisa, seguidas das referências utilizadas.

2.

REFERENCIAL TEÓRICO

2.1

Teoria Geral dos Sistemas e Teoria das Organizações1
Para Chiavenato (2003), uma Organização pode ser definida como a forma que se

dispõe um sistema para atingir os resultados pretendidos. Normalmente é formada por uma,
duas ou mais pessoas que executam funções de modo controlado e coordenado com a missão
de atingir um objetivo em comum com eficácia. As Organizações constituem-se, assim,
contínuo objeto de estudo por serem partes integrantes de nossas vidas, assim como também
fazemos parte da vida delas, tendo sido abordadas e analisadas por diversas abordagens
teóricas, em função da diversidade existente no âmbito da Teoria das Organizações
(CHIAVENATO, 2010).
Na visão de Chiavenato (2010), a Teoria das Organizações pode ser analisada sob
diversos aspectos, dentre os quais o da perspectiva sistêmica. Uhlmann (2002) comenta que o
conceito de sistemas proporciona uma visão compreensiva, abrangente, holística e
“gestáltica” de um conjunto de estruturas complexas, dando-lhes uma configuração e
identidade total.
A análise sistêmica das organizações revela o geral no particular, indicando as
propriedades gerais das organizações de maneira global e totalizante, que não são reveladas
1

Texto adaptado do livro Iniciação à Teoria das Organizações; CHIAVENATO, Idalberto; Editora Manole, São
Paulo, 2010.
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pelos métodos convencionais de análise científica. A Teoria dos Sistemas conceitua os
fenômenos dentro de uma abordagem global, permitindo a inter-relação e integração de
assuntos de naturezas completamente diferentes. Dessa forma, a abordagem sistêmica na
Teoria das Organizações pode ser descrita comparativamente à abordagem clássica e
neoclássica tradicional (CHIAVENATO, 2010).
Bogdanov citado por Capra (1999) concebeu uma Teoria Geral dos Sistemas,
intitulada Tectologia, entre os anos de 1912 e 1917, em que identificou a existência de três
tipos de sistemas: os complexos, em que o todo é maior que a soma das partes; os complexos
desorganizados, em que o todo é menor que a soma das partes; e os neutros, em que a
organização e a desorganização se anulam mutuamente.
Ao abordar os sistemas de forma dicotomizada, Uhlmann Günter (2002) apresenta a
seguinte classificação:
i. Abstrato (arranjo ordenado de ideias ou construtos interdependentes), ou Físico
(conjunto de elementos que operam juntos para atingir um objetivo - tangíveis,
materiais);
ii. Determinista (que funciona de maneira previsível, isto é, o estado do sistema, em um
dado ponto, e a descrição de sua operação leva idealmente à previsão do próximo
estado, sem erro), ou Probabilista (que opera dentro de condições prováveis de
comportamento, ou melhor, há uma margem de erro associada à previsão);
iii. Fechado (auto-contido, onde não há troca material, informação ou energia com o
ambiente) ou Aberto (onde há troca informações, materiais e energia com o meio
ambiente, ou seja, aquele que tem um ambiente, que são outros sistemas com os quais
ele se relaciona, efetua trocas, portanto se comunica.
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Dessa forma, sistemas abertos tendem à adaptação, pois, podem e necessitam ajustarse às mudanças ocorridas em seus ambientes, de forma a procurar garantir a sua própria
existência (a chamada homeostase ou homeostasia).
Registre-se que da perspectiva organizacional o Governo Brasileiro, em seus três
níveis (Federal, Estadual e Municipal), valendo-se da Teoria das Organizações sob a
perspectiva sistêmica (Teoria Geral dos Sistemas), encontra-se inserido em um sistema
complexo, probabilista e legaliforme frente ao processo de convergência às normas
internacionais de contabilidade, em razão do contexto a seguir:
a) Complexo e organizado, por se tratar de um contexto globalizado em que o
“todo” (conjunto de países com práticas contábeis internacionalmente
harmonizadas e relativos padrões de comparabilidade) é maior que a soma das
“partes” (países individualmente contextualizados adotando práticas contábeis
próprias);
b) Probabilista, porque os países integrantes do sistema contábil proposto pelas
normas do IFAC operam dentro de condições prováveis de comportamento, ou
melhor, há uma margem de erro associada à previsão dadas as peculiaridades
de cada Estado;
c) Legaliforme, por sujeitar-se a normas, padrões de comportamento e leis
específicas, visto que seus componentes regram-se por code law ou common
law.
Trata-se também um ambiente aberto, por trocar informações, materiais e energia com o meio
ambiente, ou seja, com os outros sistemas com os quais ele se relaciona (in casu verifica-se o ambiente
abrangido pelo processo de globalização, como a

New Public Management (NPM) e o de

convergência às Normas Internacionais de Contabilidade).
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2.2

Arcabouço normativo brasileiro
O modelo contábil adotado atualmente no setor público brasileiro possui grande

influência da Lei nº 4.320, de 1964, que estatui as normas de Direito Financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal.
A condição da Lei nº 4.320/1964 como marco legal da contabilidade pública brasileira
se deu em razão da promulgação da Constituição Federal brasileira de 1988, que estabeleceu
em seus artigos 163 e 165 que lei complementar disporia sobre finanças públicas: não
havendo uma lei complementar específica que tratasse desse tema na época, a referida lei foi
recepcionada para atender à demanda constitucional.
De acordo com Guimarães Júnior, Lima e Piscitelli (2015), apesar de recepcionada
com status de lei complementar pela CF de 1988, com o passar dos anos a Lei nº 4.320/1964
ficou desatualizada e superada nos seus dispositivos, uma vez que não disciplinava sobre
diversas matérias de finanças públicas e não garantia o alinhamento da contabilidade pública
com os princípios fundamentais da ciência, impedindo seu avanço conceitual e a convergência
ao padrão internacional.
No ano 2000, cobrindo parte dessa lacuna, foi promulgada a Lei Complementar nº
101, também conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Para Furtado (2002), a
LRF inovou a execução do orçamento e da contabilidade pública brasileira ao introduzir
limites de gastos tanto para as despesas do exercício (contingenciamento, limitação de
empenhos, etc.) como para o grau de endividamento das contas públicas.
No entendimento dos especialistas, a criação da LRF fez parte do esforço de reformas
de Estado promovido pelo Governo Federal para estabilizar a economia brasileira, reduzir o
risco país e estimular investimentos externos, a partir do Plano Real. Reston (2000) afirma
que a referida lei provocou uma mudança substancial na maneira de conduzir a gestão
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financeira dos três níveis de Governo. Na visão de Furtado (2002), com a edição da LRF
tornou-se preciso saber planejar o que deverá ser executado, pois, além da execução
orçamentária e financeira, devem ser controlados os custos envolvidos, de modo a cumprir o
que foi programado dentro do custo previsto.
Mesmo com a edição da Lei nº 4.320/1964 e da LRF, Guimarães Júnior, Lima e
Piscitelli (2015) trazem que não foi mais possível ignorar a tendência de convergência da
contabilidade pública brasileira aos padrões internacionais e a sua aproximação da
contabilidade societária. Nesse contexto, segundo os autores, tornou-se fundamental a
aprovação de um novo conjunto normativo que orientasse a contabilidade rumo à integração
com as normas internacionais e que garantisse a observância científica dos fenômenos e
transações da área.
Em 2007, em apoio ao aperfeiçoamento da gestão pública, o CFC apresentou um
conjunto de Orientações Estratégicas para a Contabilidade Aplicada ao Setor Público no
Brasil a partir de três diretrizes: (i) promover o desenvolvimento conceitual da contabilidade
aplicada ao setor público no Brasil; (ii) estimular a convergência às normas internacionais de
contabilidade aplicadas ao setor público; e (iii) fortalecer institucionalmente a contabilidade
aplicada ao setor público.
Em seu primeiro ato após a definição de tais diretrizes, por meio da Resolução CFC nº
1.111/2007, o CFC promoveu a leitura dos Princípios de Contabilidade sob a perspectiva do
Setor Público. No ano seguinte, o Governo Federal Brasileiro publicou a Portaria do
Ministério da Fazenda nº 184/2008 que estabeleceu as diretrizes para a convergência da
contabilidade pública às normas internacionais de contabilidade (BRAGA, FILHO, 2016).
Em 2008, foram editadas pelo CFC as dez primeiras Normas de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Para Castro (2010), a edição das NBCASP deu
sustentação às alterações conceituais promovidas pela STN nos registros contábeis do Setor
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Público brasileiro por meio da publicação do Plano de Contas Único para a Administração
Pública e das alterações das demonstrações contábeis da Lei nº 4320/1964.
Também no ano de 2008 foi editada pela STN a primeira edição do Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), com vigência a partir de 2009, visando
auxiliar a execução dos procedimentos contábeis patrimoniais na administração pública,
sendo de observância obrigatória nas esferas Federais, Estaduais, Municipais e Distrito
Federal. Atualmente, o MCASP encontra-se em sua sétima edição (STN, 2016), e as normas
brasileiras vêm sendo paulatinamente alteradas, com o uso das IPSAS como fonte normativa
(LIMA, 2017).

2.3

O processo de adoção às IPSAS
Segundo Roybark, Coffman e Previts (2012), apesar de existir outros padrões

contábeis internacionais aplicáveis ao setor público, a literatura aponta que o padrão da IFAC
se tornou referência internacional para o desenvolvimento de sistemas de contabilidade
governamentais em todo o mundo.
No entendimento de Chan (2008), as IPSAS tanto podem ser caracterizadas como uma
versão internacional das normas nacionais como uma versão governamental das normas de
contabilidade privada. Esse fenômeno se dá em razão de em sua primeira fase (período 19962002) as IPSAS terem essencialmente importado as normas do setor privado, passando, na
segunda fase (a partir de 2003), a focar em temais mais particulares, como tributos (CHAN,
2010).
Cristiaens et al (2015) e Chan (2010) comentam que entre as razões para que as
IPSAS sejam adotadas internacionalmente estão o fato de as mesmas terem seu processo de
adoção apoiado pelos organismos internacionais, a exemplo da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Outros pesquisadores apontam as
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mudanças na contabilidade pública como consequência de um contexto internacional e
político favorável à adoção das IPSAS (LIMA, 2017; GOMES, FERNANDES, CARVALHO,
2015).
Estudo realizado por Lima, Lima e Gonçalves (2017) mostra que a adoção das IPSAS
por parte dos Governos dos países tem ocorrido em sua maior parte mediante a harmonização
das normas nacionais aos padrões internacionais em detrimento da padronização, e que essa
tendência pela harmonização destaca a contabilidade como ciência social aplicada, que leva
em consideração na normatização características institucionais do país, tais como aspectos
culturais, sistemas legais e outros.
Ferreira e Lima (2012) afirmam que durante esse processo é comum que algumas
transações governamentais típicas de certos países não sejam abarcadas pelas normas da
IFAC, e que isso se dá em decorrência, sobretudo, das características do sistema jurídico, ou,
ainda, das necessidades exclusivas das entidades de cada país. No Governo Brasileiro, por
exemplo, a experiência inicial se deu com o desenvolvimento de padrões locais específicos
(NBCASP) para se preservarem os registros contábeis dessas transações peculiares. Os
autores exemplificam o caso dos “restos a pagar”, evento específico da contabilidade pública
brasileira não respaldada pelas IPSAS (Brazilian Pattern).
Lima (2017) comenta que apesar do avanço nos primeiros anos, o processo de
convergência da contabilidade pública brasileira aos padrões internacionais passou por uma
fase de esfriamento entre os anos de 2010 a 2014, marcado pela falta de mecanismos de
enforcement para o cumprimento da implementação das normas. Para a pesquisadora, isso
evidencia que o processo brasileiro tem sido lento e gradual, com a necessidade de
desinstitucionalização e institucionalização das novas práticas contábeis.
Contudo, no ano de 2016 o CFC publicou a Norma Brasileira de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público (NBC T SP) – Estrutura Conceitual, reconhecida como a primeira
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norma convergida às normas internacionais, revogando parte de suas normas locais. Essa ação
por parte do CFC evidenciou uma intenção mais clara de adoção às IPSAS, já que as normas
elaboradas anteriormente pelo órgão de classe, apesar de estarem alinhadas com as IPSAS,
apresentavam uma estrutura própria e peculiar, inclusive abordando diversos aspectos não
trazidos nas normas internacionais (LIMA, 2017).
No momento atual, há uma linha de trabalho que busca manter as NBC TSP o mais
similar possível às IPSAS, retirando apenas os itens que realmente não são aplicáveis, tendo
em vista o arcabouço brasileiro (LIMA, 2017).

3

METODOLOGIA
Maren (1995) citado por Oliveira (2011) apresenta que a metodologia trata de estudos

e pesquisas através da utilização de métodos, técnicas e discursos, sendo um conjunto de
operações sistematizadas e racionalmente encadeadas para operacionalização da pesquisa que
se pretende realizar, desde a fase inicial em que se escolhe o tema de pesquisa, até a fase final
com a análise dos dados coletados e as considerações finais, com possíveis recomendações.
Objetivando identificar as particularidades da contabilidade pública brasileira frente à
adoção das IPSAS, uma vez que essas peculiaridades não estão contempladas em seu
conjunto de normas, e, adicionalmente, promover uma discussão sobre como os países que
possuem suas especificidades podem lidar com a mesma situação, o presente estudo busca
identificar as correlações existentes e evidenciar as particularidades contábeis do modelo
brasileiro (“Brazilian Patterns”).
Os procedimentos utilizados no presente estudo consistiram em identificar, com base
na revisão da literatura e nos normativos vigentes específicos, subsidiado na técnica de análise
de conteúdo de Bardin (1977), todos os procedimentos constantes do MCASP editado pela
STN no ano de 2016 (7ª Edição), válida para o exercício de 2017, que representa um
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compilado de todos os procedimentos contábeis do setor público brasileiro. Assim, foi
realizado estudo de caso atualizado com relação às alterações que são realizadas
periodicamente ao manual, tendo em vista o constante processo de atualização das normas e
procedimentos contábeis, inclusive as mudanças referentes às IPSAS.
Após esse levantamento, foi realizada uma comparação entre o conteúdo do MCASP
com cada uma das IPSAS constante da última versão do Handbook IFAC 2016 de forma que
a análise dos procedimentos contábeis normatizados permitisse identificar as correlações
existentes entre os dois manuais e, principalmente, as omissões e particularidades do modelo
brasileiro, no sentido de elencar quais os processos e particularidades contábeis constantes do
MCASP não estão abarcados pelas IPSAS.
Paralelamente, objetivou-se ainda identificar o nível de aderência do MCASP às
referidas normas internacionais, de forma a evidenciar, ainda que quantitativamente, o quanto
o marco regulatório brasileiro precisa evoluir e se aprimorar para a conclusão do processo de
convergência às normas internacionais exigidos pela IFAC.
O comparativo foi realizado com o Handbook of International Public Sector
Accounting Pronouncements, última edição editada pela IFAC em 2016, a qual condensa
todas as IPSAS norteadoras do processo de convergência brasileiro de padronização, assim
definido pela STN.
Utilizou-se o software NVivo Pro11, que suporta métodos qualitativos e variados de
pesquisa para se validarem os níveis de aderência do MCASP 7ª Ed.(2016) ao Handbook
IFAC (2016), cujos inteiros teores serviram de fontes internas de informação na função
"pesquisa textual" do software. Para tanto, foi utilizado na parametrização do sistema o
critério mais abrangente de consulta "com sinônimos" e não apenas correspondências "exatas"
vocabulares, conforme esperado em um processo de padronização normativa.
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Assim, tendo em vista que alguns temas abordados pelas IPSAS (ex. receitas) são
abordados no MCASP em mais de um capítulo, ao invés de testar o conteúdo individualizado
dos capítulos temáticos do MCASP a cada uma das IPSAS, optou-se por testar o nível de
conformidade textual de cada norma internacional ao inteiro conteúdo do MCASP.

4

RESULTADO DA ANÁLISE
Na análise preliminar, ao realizar a pesquisa textual de similitude vocabular com o

software

NVivo Pro 11, constatou-se um nível de cobertura de cada título das IPSAS

constantes do Handbook (IFAC, 2016) pelo MCASP (2016) a uma taxa total de aderência de
28,98%, conforme Quadro 1.
Quadro 1 – Nível de aderência do MCASP às IPSAS
Norma Internacional de Contabilidade
(Handbook IFAC 2016)

Percentual de Correspondência
textual com sinônimos
(MCASP 7ª Ed. 2016)

IPSAS 1

Apresentação das demonstrações contábeis

0,49%

IPSAS 2

Demonstração dos fluxos de caixa

1,02%

IPSAS 3

Políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação
de erro

1,31%

IPSAS 4

Efeito das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de
demonstrações contábeis

1,52%

IPSAS 5

Custos de empréstimos

0,89%

IPSAS 6

Demonstrações consolidadas e separadas

0,30%

IPSAS 7

Investimentos em coligada e controlada

0,37%

IPSAS 8

Investimento em empreendimento controlado em
conjunto (joint venture)

0,21%

IPSAS 9

Receita de transação com contraprestação

1,30%

IPSAS 10

Contabilidade e evidenciação em economia altamente
inflacionária

0,67%

IPSAS 11

Contratos de Construção

0,88%

IPSAS 12

Estoques

0,03%

IPSAS 13

Operações de arrendamento mercantil

0,90%

IPSAS 14

Evento subsequente

0,03%

IPSAS 16

Propriedade para investimento

0,32%

IPSAS 17

Ativo imobilizado

0,31%
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IPSAS 18

Informações por segmento

0,21%

IPSAS 19

Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

0,65%

IPSAS 20

Divulgação sobre partes relacionadas

0,20%

IPSAS 21

Redução ao valor recuperável de ativo não gerador de
caixa

1,72%

IPSAS 22

Divulgação de informação financeira sobre o setor
governo geral

1,61%

IPSAS 23

Receita de transação sem contraprestação (tributos e
transferências)

1,74%

IPSAS 24

Apresentação de informação orçamentária nas
demonstrações contábeis

2,19%

IPSAS 25

Benefícios a empregados

0,10%

IPSAS 26

Redução ao valor recuperável de ativo gerador de caixa

1,57%

IPSAS 27

Ativo biológico e produto agrícola

0,45%

IPSAS 28

Instrumentos financeiros – apresentação

0,25%

IPSAS 29

Instrumentos financeiros – reconhecimento e mensuração

0,61%

IPSAS 30

Instrumentos financeiros – evidenciação

0,27%

IPSAS 31

Ativo intangível

0,29%

IPSAS 32

Contratos e acordos de concessão pelo concedente

1,23%

IPSAS 33

Adoção do regime de competência pela 1ª vez

0,92%

IPSAS 34

Investimentos em entidades controladas em
demonstrações contábeis individuais

0,98%

IPSAS 35

Demonstrações contábeis consolidadas

0,40%

IPSAS 36

Investimentos em associadas e empreendimentos
conjuntos (joint ventures)

0,38%

IPSAS 37

Entidades de interesse em controles comuns e controladas
em conjunto (joint arrangements)

1,53%

IPSAS 38

Disclosure de interesses em outras entidades

1,13%

∑(somatório) Nível de aderência do MCASP ao conteúdo das IPSAS

𝟐𝟖, 𝟗𝟖%

Fonte: construção dos autores com dados obtidos do Nvivo Pro 11.

Dessa forma, visto que a robustez das evidências de sinonímia vocabular esperadas em
um processo de padronização normativa demonstrou baixíssimo índice de conformidade
(28,98%), conforme apurado no Quadro 1, optou-se por complementar a metodologia
utilizando-se a técnica de análise de conteúdo de Bardin (1977).
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Na oportunidade, ao confrontar o conteúdo semântico dos manuais, verificou-se que
os referidos níveis de aderência do processo de convergência brasileiro materializados pelo
MCASP frente às normas internacionais de contabilidade do IFAC elevaram-se para 39,47%.
Nesse ínterim, norteados pelas diretrizes constantes das IPSAS, o Manual de
Contabilidade Aplicado ao Setor Público da STN, ainda que devendo sujeitar-se ao
pressuposto isomorfismo legal inerente aos processos de padronização, contempla diversas
situações peculiares à realidade da contabilidade pública brasileira as quais se encontram
elencadas nos itens a seguir.

4.1

Das características comuns a todos os procedimentos contábeis.
Conforme comentado anteriormente, visando atender aos diversos usuários da

informação contábil o MCASP foi constituído objetivando que os lançamentos contábeis
inerentes aos atos e fatos sujeitos à mensuração, evidenciação, registro e lançamentos se
dessem sob três aspectos: orçamentário, patrimonial e fiscal.
O aspecto orçamentário compreende o registro e a evidenciação do orçamento público,
tanto quanto à sua aprovação quanto à sua execução, e decorre essencialmente da observância
aos preceitos da Lei nº 4.320/1964, apresentada anteriormente. Da perspectiva orçamentária,
observa-se que apenas a IPSAS 24 – Presentation of budget information in financial
statements tangencia o tema, mas sob uma perspectiva diferente da apresentada no MCASP.
O aspecto patrimonial é o grande avanço do processo de convergência brasileiro, e os
registros baseados em competência resultam em benefícios informacionais para a tomada de
decisões e de gestão das entidades públicas, como as informações gerenciais relacionadas a
custos (GUERRA, FERNANDES, LIRA, KATSUMI, 2013).
Sobre o aspecto fiscal, o MCASP 2016 compreende a apuração e evidenciação de
outros indicadores estabelecidos pela LRF, dentre os quais se destacam os da despesa com
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pessoal, das operações de crédito e da dívida consolidada, além da apuração da
disponibilidade de caixa, do resultado primário e do resultado nominal, a fim de verificar-se o
equilíbrio das contas públicas.
Registre-se que o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) e o Relatório Resumido da
Execução Orçamentária (RREO) representam os principais instrumentos do aspecto fiscal,
que também não está abrangido no conteúdo das IPSAS. Há que se considerar, contudo, que o
mesmo insere-se ao contexto de comparabilidade internacional de Contas Nacionais, proposto
pelo Government Statistics Manual - GSM 2001 do Fundo Monetário Internacional (FMI) e
pelo System of National Accounts - SNA 2008 da Organização das Nações Unidas (ONU).

4.2

Dos Procedimentos Contábeis Orçamentários
Um dos primeiros brazilian patterns inerente ao processo de padronização às normas

internacionais refere-se à contabilização do aspecto orçamentário que permeia os lançamentos
contábeis referentes à receita orçamentária e à despesa orçamentária, em atendimento ao
disposto na Lei nº 4.320/1964.
Sob a ótica fiscal, a LRF estabelece a arrecadação como instrumento condicionante da
execução orçamentária da despesa. Dessa forma, a previsão da receita orçamentária limita a
autorização governamental da despesa orçamentária, estando abrangidas pelas receitas
orçamentárias aquelas decorrentes das operações de crédito. Em síntese, os estágios da receita
orçamentária podem ser descritos conforme Figura 1.
Figura 1 – Estágios da receita orçamentária no Brasil
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Fonte: MCASP (STN, 2016)

Registre-se que a Lei nº 4.320/1964 prevê em seu art. 35 que pertencem ao exercício
financeiro: I - as receitas nele arrecadadas; e II - as despesas nele legalmente empenhadas.
Estabelece-se assim no âmbito da contabilidade pública brasileira um regime contábil de
competência modificado, onde há o registro de todos os ativos e passivos, porém, com
limitações na mensuração, além de as transferências e subsídios governamentais
permanecerem sendo registrados com base no regime de caixa (BOTELHO, LIMA, 2015).
Para viabilizar o processo de convergência da contabilidade pública brasileira aos
padrões da IFAC, a STN criou um Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) que
pudesse abranger e evidenciar tanto as receitas e despesas sob o enfoque patrimonial
(variações patrimoniais diminutivas e variações patrimoniais aumentativas), quanto às receitas
e despesas sob o enfoque orçamentário, conforme as fases de planejamento e de execução
orçamentária. Um resumo do procedimento relativo ao ciclo orçamentário brasileiro pode ser
visualizado na Figura 2.
Figura 2 – Ciclo Orçamentário Brasileiro
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Fonte : Mognatti (2008)

Outra particularidade quanto ao aspecto orçamentário diz respeito às despesas
orçamentárias empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro do exercício financeiro,
denominadas no Brasil de restos a pagar. Na prática, mesmo que não haja a identificação do
fato gerador (quando não há entrega do bem ou serviço) encontra-se caracterizada a despesa
sob o aspecto orçamentário, em razão de atender ao regime de competência modificado
(empenho). Como se trata de um procedimento não contemplado nas IPSAS, trata-se de um
legítimo brazilian pattern.
A legislação brasileira também classifica no âmbito das despesas orçamentárias
aquelas cujo orçamento do exercício financeiro consignava crédito próprio com suficiência de
saldo para atendê-las, porém, não processadas na época própria, denominadas de despesas de
exercícios anteriores (DEA). Também são classificados como DEA os restos a pagar com
prescrição interrompida, e, ainda, os compromissos reconhecidos após o encerramento do
exercício financeiro correspondente.
Portanto, os procedimentos contábeis orçamentários diferenciam-se dos ajustes de
exercícios anteriores previstos pelas IPSAS, decorrentes de efeitos da mudança de critério
contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior que não possam
ser atribuídos a fatos subsequentes.

4.3

Dos Procedimentos Contábeis em Contas Específicas
Consoante o disposto no MCASP, o conceito de operação de crédito estabelecido na

LRF corresponde a compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito,
emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores
provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações
assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros.
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A dívida ativa, por sua vez, refere-se ao registro do não recebimento de créditos no
prazo de vencimento, somente após manifestação prévia do órgão ou entidade competente
para sua inscrição com observância dos prazos e procedimentos estabelecidos em lei, e não
pela ocorrência do fato gerador conforme previsto nas IPSAS. Na prática, a inscrição do
crédito em dívida ativa configura fato contábil permutativo, pois, não altera o valor do
patrimônio líquido do ente público. Dessa forma, considerando-se o ente como um todo, há
apenas a troca do crédito a receber não inscrito pelo crédito inscrito em dívida ativa, sem
alteração do valor do patrimônio líquido.
Tanto a operação de crédito quanto à dívida ativa, sofrem influência do ambiente fiscal
previsto no MCASP, cuja apuração tem como fonte as informações contábeis, na qual se
destacam as exigências da LRF, entre as quais os limites de despesa com pessoal, de
operações de crédito e da dívida consolidada, além da apuração da disponibilidade de caixa,
do resultado primário e do resultado nominal, a fim de verificar-se o equilíbrio das contas
públicas.
Os precatórios em regime especial – requisições de pagamento contra a Fazenda
Pública decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado, disciplinados pelo art. 100
da Constituição Federal brasileira de 1988 – também merecem destaque. Em razão da
peculiaridade do rito processual brasileiro e de sua respectiva contabilização somente após o
reconhecimento judicial da obrigação, e não pela ocorrência do fato gerador, também se
constituem um legítimo brazilian pattern não abrangido pelas IPSAS.

4.4

Do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público
O processo de convergência da contabilidade pública brasileira aos padrões

internacionais motivou a STN a editar o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP),
cuja versão mais recente encontra-se presente no MCASP 2016. Trata-se de plano de contas
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com foco na contabilidade patrimonial, com as adaptações do arcabouço normativo brasileiro,
conforme Quadro 2.
Quadro 2 – Estrutura do PCASP
PCASP
Natureza da informação

Classes
1.

Ativo

2.

Passivo

3.

Variações Patrimoniais
Diminutivas

4.

Variações
Patrimoniais
Aumentativas

Orçamentária

5.

Controles da Aprovação
do Planejamento

6.

Controles da Execução do
Planejamento

Controle

7.

Controle Devedores

8.

Controle Credores

Patrimonial

Fonte: MCASP (STN, 2016)

O desdobramento das classes relativas às naturezas de informação orçamentária e de
controle também se configura um brazilian pattern que evidencia os aspectos orçamentários e
fiscais no plano de contas, conforme Quadro 3.

Quadro 3 – Contas de Natureza Orçamentária e de Controle do PCASP
PCASP
5. Controles da Aprovação do Planejamento e 6. Controles da Execução do Planejamento e
Orçamento
Orçamento
5.1 Planejamento Aprovado

6.1 Execução do Planejamento

5.2 Orçamento Aprovado

6.2 Execução do Orçamento

5.3 Inscrição de Restos a Pagar

6.3 Execução de Restos a Pagar

7. Controle Devedores

8. Controle Credores

7.1 Atos Potenciais
7.2 Administração Financeira
7.3 Dívida Ativa
7.4 Riscos Fiscais
7.8 Custos
7.9 Outros Controles

8.1 Execução Atos Potenciais
8.2 Execução Administração Financeira
8.3 Execução Dívida Ativa
8.4 Execução dos Riscos Fiscais
8.8 Apuração de Custos
8.9 Outros Controles

Fonte : MCASP,STN (2016)

Quanto ao tratamento contábil dos passivos, mesmo na ocorrência do fato gerador
(regime de competência), é necessária a autorização legislativa prévia para seu
reconhecimento do ponto de vista orçamentário e consequente pagamento. Visando conciliar
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o “mundo orçamentário” com o “mundo patrimonial”, o MCASP criou a figura dos atributos
contábeis (brazilian patterns), estabelecendo que os passivos podem ser reconhecidos como
tal no momento da ocorrência do fato gerador, mas que devem ser marcados por um atributo
que o qualifique como financeiro (F) – passíveis de pagamento por já terem observado a
exigida execução orçamentária prévia – ou como patrimonial (P), não passíveis de pagamento
por não terem atendido a mesma exigência.
Dessa forma, tanto o PCASP quanto o MCASP utilizam as letras (F) ou (P) para
indicar se as contas pertencem ao ativo ou passivo financeiro (F) ou permanente (P). Caso a
conta possua a letra (X), significa que a mesma poderá conter saldos com atributos (F) e (P).
Outro diferencial do PCASP refere-se aos passivos que devem ser considerados no
cálculo da Dívida Consolidada Líquida - DCL e que não tenham execução orçamentária
associada. Tais obrigações são marcadas pelo atributo de valor zero (0) caso sejam
consideradas na apuração da DCL, ou valor um (1) caso não sejam consideradas.

4.5

Dos Balanços e Demonstrativos Contábeis
Em atendimento ao art. 113 da Lei nº 4.320/1964, a atualização dos anexos que

contemplam a referida Lei é exercida pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) devido à
competência estabelecida pela Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) de consolidação das
contas públicas, nacionais e por esfera de governo, bem como a competência estabelecida pela
Lei nº 10.180/2001 de Órgão Central do Sistema de Contabilidade e de Administração
Financeira Federal.
Assim, conforme preconiza o MCASP, as estruturas das demonstrações contábeis
contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram atualizadas pela STN em consonância com os
novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Dessa forma, somente os
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seguintes demonstrativos serão exigidos para fins de apresentação das demonstrações
contábeis:


Balanço Orçamentário (brazilian pattern);



Balanço Financeiro (brazilian pattern);



Balanço Patrimonial (Statement of Financial Position - IPSAS 1);



Demonstrativo

das

Variações

Patrimoniais

(Statement

of

Financial

Performance - IPSAS 1);


Demonstração dos Fluxos de Caixa (Cash Flow Statement - IPSAS 2);



Demonstração das Variações do Patrimônio Líquido (Statements of Changes in
Net Assets/Equity - IPSAS 1);



Notas Explicativas às DCASP (Notes - IPSAS 1);

Portanto os Brazillian Patterns, paradoxalmente ao processo de padronização
legalmente instituído pela STN, objetivam harmonizar (por meio do MCASP) as
peculiaridades contábeis do processo de convergência brasileiro às normas internacionais de
contabilidade do setor público reguladas pelo IFAC.

5

CONCLUSÕES

O presente estudo teve como objetivo compreender as particularidades da
contabilidade pública brasileira frente à adoção das IPSAS, a partir de estudo comparativo
entre as IPSAS (Handbook 2016) e o MCASP (válido para o exercício de 2017) de forma a
identificar as correlações existentes e evidenciar as particularidades contábeis do modelo
brasileiro, com o uso da técnica de análise de conteúdo e do software NVivo Pro11.
Valendo-se da Teoria Geral dos Sistemas, a revisão da literatura mostrou que da
perspectiva organizacional o Governo Brasileiro encontra-se em seus três níveis (Federal,
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Estadual e Municipal) inserido em um sistema complexo, probabilista e legaliforme frente ao
processo de convergência às normas internacionais de contabilidade.
Ao analisar o arcabouço normativo brasileiro, sobressaem a Lei nº 4.320/1964 e a Lei
de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) como os grandes marcos legais.
Contudo, a tendência de convergência da contabilidade pública aos padrões internacionais no
âmbito dos Governos do País passou a exigir a aprovação de um novo conjunto normativo,
que teve início com a elaboração das Orientações Estratégicas para a Contabilidade Aplicada
ao Setor Público, da Resolução CFC nº 1.111/2007 (com a leitura dos Princípios de
Contabilidade sob a perspectiva do Setor Público) e, em 2008, das primeiras Normas de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).
Constatou-se que no ano de 2008 também foi editada pela STN a primeira edição do
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), que se encontra atualmente
em sua sétima edição (STN, 2016). Observa-se, também, que as normas brasileiras editadas
pelo CFC em 2008 vêm sendo paulatinamente alteradas com o uso das IPSAS como fonte
normativa.
Quanto ao objeto do estudo, verificou-se que o nível de aderência do MCASP (STN,
2016) às IPSAS (IFAC, 2016) ainda é baixo, correspondendo a cerca de 40%, constando que
apenas 15 das 38 IPSAS vigentes se correlacionam com o conteúdo do MCASP.
Ademais, observam-se 11 tópicos não abrangidos pelas IPSAS, relativos às
peculiaridades do regime contábil brasileiro regulamentadas pelo MCASP, decorrentes da
necessidade de atendimento, durante o processo de convergência para a contabilidade
patrimonial, das situações específicas do regime brasileiro regulamentadas: o aspecto
orçamentário dos lançamentos contábeis; o aspecto fiscal dos lançamentos contábeis; os
procedimentos contábeis orçamentários relativos à receita; os procedimentos contábeis
orçamentários relativos à despesa; os lançamentos relativos as despesas de exercícios
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anteriores (DEA), notadamente quando referentes aos restos a pagar com prescrição
interrompida; os lançamentos relativos aos Restos a Pagar; as operações de crédito e a dívida
ativa; os precatórios em regime especial; o plano de contas aplicado ao setor público –
PCASP evidenciando os aspectos orçamentários e fiscais dos registros contábeis; os atributos
contábeis das contas contábeis do PCASP; e, os balanços orçamentário e financeiro para fins
de apresentação das demonstrações contábeis.
Resta evidenciado, assim, a ausência do pressuposto isomórfico do critério de
padronização contábil legalmente constituído no processo de convergência brasileiro às
IPSAS. Tal fato decorre, principalmente, das peculiaridades do modelo brasileiro
concernentes aos "brazilian patterns" e respectivas adaptações normativas inerentes, bem
como do baixo índice de aderência do MCASP frente às IPSAS.

6
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