REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO DE
PRINCIPIOS DE CONTABILIDADE E
APROVAÇÃO DA ESTRUTURA
CONCEITUAL DO SETOR PÚBLICO
Dra. Janyluce Rezende Gama
Dezembro de 2016

PROGRAMA
Contextualização
Resolução de Princ. Contábeis
Estrutura Conceitual
2

PROGRAMA

1. Contextualização
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Processo de Convergência no Setor
Público
“Processo de adoção de regras e
procedimentos contábeis sob
uma mesma base conceitual
visando a comparabilidade da
situação econômico-financeira
de vários países ou de entidades
do setor público nacionais e/ou
internacionais.”
Fonte: STN
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Processo de Convergência no Setor
Público

Princípios

NBCASP

NBC TSP

2007

2008

2016
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Processo de Convergência no Setor
Público

IPSAS

Fontes normativas
internacionais

Fonte: STN

NBC TSP
convergência e
adaptação à
realidade brasileira

MCASP
normas para a
consolidação das
contas da
Federação
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Estrutura Conceitual e o cronograma
A norma é a primeira da área convergida às internacionalmente aceitas e vai
nortear toda a contabilidade pública.
A partir daí serão publicadas as demais normas, num total de 32.
O CFC optou por convergir as normas brasileiras às Ipsas de maneira escalonada.
Conforme cronograma elaborado pelo Grupo Assessor (GA) do CFC para a área
pública:

I. 2016 - Estrutura Conceitual, NBC TSP 01 – Receita de Transação sem
Contraprestação, NBC TSP 02 – Receita de Transação com Contraprestação e da
NBC TSP 03 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. Serão 5
normas nesse ano.
II. 2018 - 13 normas;
III. 2021 - as demais até 2021, completando a convergência de 32 normas
internacionais do setor público editadas pela International Federation of
Accountants (Ifac).
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Estrutura Normativa: Ponto de partida
Princípios de Contabilidade: Histórico
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Histórico dos Princípios de Contabilidade
Ano Resolução CFC Princípios
1981
530
16
1993
750
7
2007
1111
7
2010
1282
6
2011
1367
6
9

Resolução CFC 530/1981: 16 princípios
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.

DA ENTIDADE
DA QUALIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS
DA EXPRESSÃO MONETÁRIA
DA COMPETÊNCIA
DA OPORTUNIDADE
DA FORMALIZAÇÃO DOS REGISTROS CONTÁBEIS
DA TERMINOLOGIA CONTÁBIL
DA EQÜIDADE
DA CONTINUIDADE
DA PERIODICIDADE
DA PRUDÊNCIA
DA UNIFORMIDADE
DA INFORMAÇÃO
DOS ATOS E FATOS ALEATÓRIOS
DA CORREÇÃO MONETÁRIA
DA INTEGRAÇÃO
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Resolução CFC 750/1993: 7 Princípios
I)

ENTIDADE;

II) CONTINUIDADE;

III) OPORTUNIDADE;
IV) REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL;
V) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA; (Revogado pela
Resolução CFC nº. 1.282/10)
VI) COMPETÊNCIA; e

VII) PRUDÊNCIA.
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Resolução CFC 1282/2010: 6 Princípios
I)

ENTIDADE;

II) CONTINUIDADE;

III) OPORTUNIDADE;
IV) REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL;
V) Revogado!
VI) COMPETÊNCIA; e
VII) PRUDÊNCIA.
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2. Resolução de
Princípios de
Contabilidade no
Setor Público
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Resolução CFC n.° 1111/07 – Setor
Público
Entidade:
O Princípio da Entidade se afirma, para o ente público, pela
autonomia e responsabilização do patrimônio a ele pertencente.
A autonomia patrimonial tem origem na destinação social do
patrimônio e a responsabilização pela obrigatoriedade da
prestação de contas pelos agentes públicos.
Continuidade:
No âmbito da entidade pública, a continuidade está vinculada ao
estrito cumprimento da destinação social do seu patrimônio, ou seja,
a continuidade da entidade se dá enquanto perdurar sua finalidade.
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Resolução CFC n.° 1111/07 – Setor
Público
Oportunidade:
O Princípio da Oportunidade é base indispensável à integridade
e à fidedignidade dos processos de reconhecimento,
mensuração e evidenciação da informação contábil, dos atos e
dos fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio da
entidade pública.
A integridade e a fidedignidade dizem respeito à necessidade
de as variações serem reconhecidas na sua totalidade,
independentemente do cumprimento das formalidades legais
para sua ocorrência, visando ao completo atendimento da
essência sobre a forma.
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Resolução CFC n.° 1111/07 – Setor
Público
Registro pelo valor original:
Nos registros dos atos e fatos contábeis será considerado o valor
original dos componentes patrimoniais.
Valor Original, que ao longo do tempo não se confunde com o
custo histórico, corresponde ao valor resultante de consensos
de mensuração com agentes internos ou externos, com base em
valores de entrada – a exemplo de custo histórico, custo
histórico corrigido e custo corrente; ou valores de saída – a
exemplo de valor de liquidação, valor de realização, valor
presente do fluxo de benefício do ativo e valor justo.
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Resolução CFC n.° 1111/07 – Setor
Público
Competência:
O Princípio da Competência determina que os efeitos das
transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a
que se referem, independentemente do recebimento ou
pagamento.
O Princípio da Competência aplica-se integralmente ao Setor
Público. (Redação dada pela Resolução CFC nº. 1.367/11)
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Resolução CFC n.° 1111/07 – Setor
Público
Prudência:
As estimativas de valores que afetam o patrimônio devem
refletir a aplicação de procedimentos de mensuração que
prefiram montantes, menores para ativos, entre alternativas
igualmente válidas, e valores maiores para passivos.
A aplicação do Princípio da Prudência não deve levar a excessos
ou a situações classificáveis como manipulação do resultado,
ocultação de passivos, super ou subavaliação de ativos. Pelo
contrário, em consonância com os Princípios Constitucionais da
Administração Pública, deve constituir garantia de inexistência
de valores fictícios, de interesses de grupos ou pessoas,
especialmente gestores, ordenadores e controladores.
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Estrutura Normativa: Segundo passo
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Estrutura Normativa: EC

20

Nova estrutura normativa –
Correlação com as IPSAS
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Nova estrutura normativa –
Correlação com as IPSAS
E os temas inseridos nas NBCASP revogadas?

NBC T
16
16.1

Temas
Conceituação, Objeto e Campo de
Aplicação

16.2

Patrimonio e Sistemas Contábeis

16.3

Planejamento e seus instrumentos
sob enfoque contábil

16.4

Transações no setor público

16.5

Registro contábil

E a Estrutura
Conceitual?
Campo de aplicação
parcial e integral?
Sistemas e
subsistemas?
Programas e ações?
variações quali e
quantitativas?
características
qualitativas
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Revogação parcial NBC T 16.6
O que foi revogado?
(a)
ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos
passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a
entidade; (Redação dada pela Resolução CFC n.º 1.437/13) (Eliminada pela NBC
TSP ESTRUTURA CONCEITUAL)
(b)
passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos
passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade
capazes de gerar benefícios econômicos; (Redação dada pela Resolução CFC n.º
1.437/13) (Eliminada pela NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL)
(c)
patrimônio líquido é o interesse residual nos ativos da entidade depois de
deduzidos todos os seus passivos. (Redação dada pela Resolução CFC n.º
1.437/13) (Eliminada pela NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL)

(d)
Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir a afetar
o patrimônio. (Eliminada pela NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL)

Revogação parcial NBC T 16.6
27.
As variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público
que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio
líquido. (Eliminado pela NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL)

28.
Para fins de apresentação na Demonstração das Variações Patrimoniais,
as variações devem ser segregadas em quantitativas e qualitativas. (Redação
dada pela Resolução CFC n.º 1.268/09) (Eliminado pela NBC TSP ESTRUTURA
CONCEITUAL)

E O PCASP 2017???

Estrutura Normativa: Nova

E O MCASP 2017???
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Processo de Convergência no Setor
Público
PLANEJAMENTO DAS EDIÇÕES
DO MCASP:

Fonte: STN

EDIÇÕES DO
MCASP

Válido para os
exercícios:

6ª edição (atual)

2015 e 2016

7ª edição
(nov/2016)
8ª edição
(jul/2018)
9ª edição
(jul/2021)

2017 e 2018
2019, 2020 e
2021
2022 (...)
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Processo de Convergência no Setor
Público
DCASP

Procedime Procedime Consolidaç
Procedimento
ntos
ntos
ão das
s Contábeis
Contábeis Contábeis contas dos
Patrimoniais
Específicos Orçamentá entes da
PCP
PCE
rios PCO
Federação

Implantados em
toda a Federação

Prazos a
serem
definidos
Aplicabilida Aplicabilida Aplicabilida
conforme ato
de imediata de imediata de imediata
normativo
específico da
STN

PCASP

Portaria
nº
634/2013
Prazos
atuais:

Fonte: Adaptado de STN

Plano de Implantação
dos PCP
(IN TCE ES 36/2016)
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3. Estrutura
Conceitual
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Estrutura Conceitual
O que é uma Estrutura Conceitual?
• Conceitos-base para a elaboração
das Demonstrações Contábeis e
outros demonstrativos
• Conceitos-base para a elaboração
das demais normas (“norma das
normas”)

• Texto com 61 páginas.
Fonte: Adaptado de STN
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Estrutura Conceitual
Relatório Contábil de Propósito Geral das Entidades do
Setor Público (RCPG):
Demonstrações
Contábeis e
Notas
Explicativas
Relatórios para
os fins de
Transparência

RCPG

Demonstrativo
s Fiscais
(quando elaborados
com base na
Contabilidade)

Relatórios
Gerenciais
(quando elaborados
com base na
Contabilidade)
Fonte: STN
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Conteúdo da Estrutura Conceitual
Função, Autoridade e Alcance da EC e das NBC TSP

• Peculiaridades das entidades do setor público

Objetivos e Usuários dos RCPG

• Situação patrimonial, Desempenho e Fluxos de Caixa
Informação que aprimora, complementa e suplementa as
Demonstrações

Características Qualitativas da Informação Contábil

Fonte: STN

• Relevância, representação fidedigna, compreensibilidade,
tempestividade, comparabilidade, verificabilidade
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Conteúdo da Estrutura Conceitual
Entidade que reporta a informação contábil

• Características-chave

Elementos das Demonst. Contábeis
• Ativo
Passivo
Receita
Despesa
Contribuições dos proprietários
Distribuições aos proprietários
Reconhecimento nas Demonst. Contábeis
• Reconhecimento
Desreconhecimento
Fonte: STN
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Conteúdo da Estrutura Conceitual
Mensuração de Ativos e Passivos

• Bases de mensuração
Ausência do valor justo
Apresentação da Informação nos RCPG

• Seleção da informação
Localização da Informação
Organização da informação
Disposições

Finais

• Revogação integral da Res. CFC 1.111/07
Revogação integral das NBC T 16.1 a 16.5
Revogação parcial da NBC T 16.6
Fonte: STN

41

Conteúdo da Estrutura Conceitual
• Prefácio
• Capítulo 1 – Função, Autoridade e Alcance da Estrutura Conceitual
• Capítulo 2 – Objetivos e Usuários da Informação Contábil de
Propósito Geral das Entidades do Setor Público
• Capítulo 3 – Características Qualitativas
• Capítulo 4 – Entidade que Reporta a Informação Contábil
• Capítulo 5 – Elementos das Demonstrações Contábeis
• Capítulo 6 – Reconhecimento nas Demonstrações Contábeis
• Capítulo 7 – Mensuração de Ativos e Passivos nas Demonstrações
Contábeis
• Capítulo 8 – Apresentação de Informações nos RCPG
• Disposições Finais
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Prefácio
• Volume e Materialidade das Transações Sem Contraprestação
• Tributação e sua importância
• Importância do Orçamento Público Aprovado
• Orçamento (Previsão e realização) x Contabilidade
• Natureza dos Programas e Longevidade do Setor Público
• Continuidade das entidades do setor público
• Natureza e Propósito dos Ativos e Passivos no Setor Público
• Setor Público (orientado a serviços) x Setor Privado (orientado ao
lucro)
• Papel Regulador de Entidades do Setor Público
• Assegurar o interesse público de acordo com objetivos definidos
nas políticas públicas

Fonte: STN
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Capítulo 1 – Função, Autoridade e Alcance da
Estrutura Conceitual
• Função
• Fundamentar a elaboração e a divulgação dos
Relatórios Contábeis
• Autoridade
• Em caso conflito entre esta EC e outras NBCs TSP,
prevalecem as disposições específicas vigentes
nestas últimas em relação às constantes na
primeira
• Relatório Contábil de Propósito Geral das Entidades do
Setor Público (RCPG)
• Os RCPGs abrangem as demonstrações contábeis,
incluindo as suas notas explicativas
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Capítulo 1 – Função, Autoridade e Alcance da
Estrutura Conceitual
• Alcance
Os governos nacionais, estaduais, distrital e municipais e
seus respectivos poderes (abrangidos os tribunais de
contas, as defensorias e o Ministério Público), órgãos,
secretarias, departamentos, agências, autarquias, fundações
(instituídas e mantidas pelo poder público), fundos,
consórcios públicos e outras repartições públicas
congêneres das administrações direta e indireta (inclusive
as empresas estatais dependentes).
As empresas estatais independentes, poderão aplicar esta
estrutura conceitual e as demais NBCs TSP de maneira
facultativa ou por determinação dos respectivos órgãos
reguladores, fiscalizadores e congêneres.
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Capítulo 2 – Objetivos e Usuários dos
RCPG
• Objetivos
• Prestação de Contas e Tomada de Decisão
• Usuários
• Caracterização de cada um dos usuários da
informação contábil. (Um dos principais pontos da
norma é a definição da sociedade como usuária
principal da informação contábil, isso eleva a
importância da transparência da informação pública
e do controle social). Contribuintes, doadores,
credores por empréstimos e de outros provedores
de recursos para serem utilizados na prestação de
serviços aos cidadãos e aos outros usuários.
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Capítulo 2 – Objetivos e Usuários dos
RCPG
• Prestação de Contas e Tomada de Decisão
• O atendimento das obrigações relacionadas à
prestação de contas e responsabilização requer o
fornecimento de informações sobre a gestão dos
recursos da entidade confiados com a finalidade de
prestação de serviços aos cidadãos e aos outros
indivíduos, bem como a sua adequação à legislação,
regulamentação ou outra norma que disponha sobre
a prestação dos serviços e outras operações.
• requer também o fornecimento de informação sobre o
desempenho da prestação dos serviços durante o
exercício e a capacidade de continuidade dos
mesmos em exercícios futuros.
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Capítulo 2 – Objetivos e Usuários dos
RCPG
• Prestação de Contas e Tomada de Decisão

• As informações sobre os custos, a eficiência ou a
eficácia das atividades de prestação de serviços no
passado, o montante e as fontes de recuperação de
custos e os recursos disponíveis para dar suporte às
atividades futuras.
• Informações sobre liquidez (por exemplo, a
capacidade de satisfazer as obrigações atuais) e a
solvência (por exemplo, a capacidade de satisfazer
as obrigações em longo prazo) da entidade.

Será que a Prestação de Contas no Brasil está
conforme a EC? O que precisa mudar?
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Capítulo 3 – Características
Qualitativas
• Relevância
• influenciar significativamente o cumprimento dos
objetivos da elaboração e da divulgação da
informação contábil
• Representação Fidedigna
• Completa, neutra e livre de erro material
• Compreensibilidade
• linguagem simples e apresentadas de maneira que
sejam prontamente compreensíveis pelos usuários.
Espera-se que os usuários dos RCPGs tenham
conhecimento razoável das atividades da entidade
e do ambiente no qual ela funciona, além de serem
capazes e preparados para lerem os RCPGs e
revisar e analisar a informação apresentada com a
diligência apropriada.
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Capítulo 3 – Características
Qualitativas
Tempestividade
significa ter informação disponível para os usuários antes que
ela perca a sua capacidade de ser útil para fins de prestação
de contas e responsabilização e tomada de decisão
Comparabilidade
Semelhanças e diferenças
fenômenos

entre

dois

conjuntos

de

Verificabilidade
Representação fidedigna mais reconhecimento correto e sem
viés. Adequabilidade das premissas e sobre o método de
compilação, mensuração, representação e interpretação da
informação.
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Capítulo 4 – Entidade que Reporta a
Informação
• A entidade do setor público que reporta a
informação contábil é um ente governamental ou
outra organização, programa ou outra área
identificável de atividade (doravante referida como
entidade ou entidade do setor público) que elabora
os RCPG.
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Capítulo 5 – Elementos das
Demonstrações Contábeis
• Ativo

• Passivo
• Receita

• Despesa
• Contribuição dos Proprietários

• Distribuição aos Proprietários
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Capítulo 5 – Elementos das
Demonstrações Contábeis
Passivo
Ativo
Receita e Despesa
Contribuições dos
Proprietários

Elementos das
Demonstrações
• São evidenciados nas
Demonstrações

Distribuições aos
Proprietários

Outros Recursos

Fonte: STN

Outras
Obrigações

Não são elementos
•
Não compõem as Demonstrações
•
Podem (ou não) serem evidenciados
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Capítulo 5 – Elementos das
Demonstrações Contábeis
Ativo

Passivo
Ativo

Receita e
Despesa
Contribuições
dos
Proprietários

Outros Recursos

Fonte: STN

Distribuições
aos
Proprietários
Outras
Obrigações

• Um recurso controlado pela
entidade no presente
resultante de um evento
passado
•

Recurso – gera potencial de
serviços ou benefícios econômicos

•

Controle – capacidade de utilizar o
recurso ou controlar terceiros na
54
utilização

Capítulo 5 – Elementos das
Demonstrações Contábeis
Passivo

Passivo
Ativo

Receita e Despesa

•

Uma obrigação presente, derivada
de um evento passado, cuja extinção
resulte em uma saída de recursos da
entidade.

•

Obrigação presente – por força de lei
ou não e que não possa ser evitada

•

Saída de recursos – deve,
necessariamente, ocasionar a saída
de recursos para ser extinto

Contribuições dos
Proprietários
Distribuições aos
Proprietários

Outros Recursos

Fonte: STN

Outras
Obrigações
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Capítulo 5 – Elementos das
Demonstrações Contábeis
Receita (VPA)

Passivo
Ativo

Outros Recursos

Fonte: STN

•

Receita e Despesa

Aumentos na situação
patrimonial líquida da entidade,
não oriundos das contribuições
dos proprietários

Contribuições dos
Proprietários

Despesa (VPD)

Distribuições aos
Proprietários

•

Outras
Obrigações

Diminuições na situação
patrimonial líquida da entidade,
não oriundas das distribuições
aos proprietários
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Capítulo 5 – Elementos das
Demonstrações Contábeis
Passivo
Ativo

Receita e Despesa
Contribuições dos
Proprietários
Distribuições aos
Proprietários

Outros Recursos

Fonte: STN

Outras
Obrigações

Contribuições dos Proprietários
• Entradas de recursos para uma
entidade a título de contribuição
externa por partes investidas na
qualidade de proprietárias, as quais
estabelecem ou aumentam sua
participação no patrimônio líquido da
entidade
Distribuições aos Proprietários
• Saídas de recursos de uma entidade a
título de distribuição a partes investidas
na qualidade de proprietárias, as quais
representam retorno sobre uma
participação ou reduzem essa
participação no patrimônio líquido da
entidade
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Capítulo 5 – Elementos das
Demonstrações Contábeis
Outros Recursos e Outras
Obrigações

Passivo
Ativo

Receita e Despesa
Contribuições dos
Proprietários
Distribuições aos
Proprietários

Outros Recursos

Fonte: STN

Outras
Obrigações

• Para alcançar os objetivos da
informação contábil, um
recurso ou uma obrigação que
não satisfaça a definição de
um elemento deve ser
evidenciado
• Ex.: ativos e passivos
contingentes
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Capítulo 6 – Reconhecimento nas
Demonstrações Contábeis
• Reconhecimento:
• Um item deve ser reconhecido nas demonstrações
contábeis quando:
(a)
Satisfaça a definição de um elemento; e
(b)
Possa ser mensurado de uma maneira que
observe as características qualitativas, levando em
consideração as restrições sobre a informação incluída
nos RCPG.
•

Desreconhecimento
• Ato de se retirar das demonstrações contábeis um
item previamente evidenciado e que deixou de se
constituir em um elemento.
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Capítulo 7 – Mensuração nas
Demonstrações Contábeis
• Objetivo da mensuração:

• Selecionar bases de mensuração que
reflitam de modo mais adequado o custo
dos serviços, a capacidade operacional e a
capacidade financeira da entidade de forma
que seja útil para a prestação de contas e
para a tomada de decisão.
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Capítulo 8 – Apresentação de
Informações nos RCPG
• Seleção da Informação
• Exposição (mensagens-chave) x Evidenciação
(entendimento da informação exposta)
• Princípios: objetivos, características qualitativas e
fenômenos relevantes
• Localização da Informação
• Princípios: natureza, especificidade, conexão
• Organização da Informação
• Referência cruzada, quadros, tabelas, gráficos,
cabeçalhos, numeração e o arranjo dos itens dentro de
um determinado componente de um relatório
• Princípios: características qualitativas, relacionamento e
comparação, proeminência de determinada informação
61
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3. O que mudou?
Exemplos
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O que mudou?
PCASP
MCASP
NBCASP

O que mudou?
Temas antes encontrados em várias normas, agora estão na EC.

Temas da EC (Onde estavam?) NBC T 16
Situação
Conceituação, Objeto e Campo 16.1 (Res. CFC n.
de Aplicação.
1.128/08)
Revogada
Conceitos de elementos
16.2 (Res. CFC n.
patrimoniais
1.129/08)
Revogada
Registro contábil e características 16.5 (Res. CFC n.
qualitativas
1.132/08)
Revogada
Mensuração dos elementos
16.10 (Res. CFC n.
patrimoniais
1.137/10)
Vigente
*Sistemas e subsistemas de CASP (16.2) / EC - Informação financeira
e não financeira
*Transações no SP (Variações patrimoniais ) – 16.4

Exemplos do uso de Princípios em
relatórios de CI ou NE. E agora, o que
usar?
Exemplo 3 – Princípio da prudência e passivo contingente

Exemplos de Princípios em relatórios
de CI ou NE
Exemplo 1 – Parecer Geral

Exemplo 2 – Escrituração e Consolidação das Contas

Considerações Finais
Os Princípios são bases de qualquer ciência. Contudo, com a
aprovação da Estrutura Conceitual não se faz mais necessária a
existência de uma Resolução de Princípios Contábeis, uma vez que a
nova
norma
abrange,
em
seu
conteúdo,
todos
os conceitos, características, bases de mensuração e outros regras
gerais de maneira suficiente para nortear a elaboração de normas
contábeis específicas, bem como orientar no julgamento profissional
do contador naquilo que se fizer necessário.
Assim, embora a resolução dos princípios tenha sido revogada, na
essência, seus conceitos estão inseridos, implicitamente, no bojo da
Estrutura Conceitual.

Obrigada!

Dra. Janyluce Rezende Gama
UFES (Universidade Federal do Espírito Santo)
Comissão de CASP – CRC ES

