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IPSAS
Fontes normativas 

internacionais

NBC TSP
convergência e adaptação à 

realidade brasileira

MCASP
normas para a consolidação 

das contas da Federação

VISÃO GERAL PROCESSO DE CONVERGÊNCIA 
NO SETOR PÚBLICO
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VISÃO GERAL PROCESSO DE CONVERGÊNCIA 
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VISÃO GERAL PROCESSO DE CONVERGÊNCIA 
NO SETOR PÚBLICO
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PLANEJAMENTO DAS EDIÇÕES DO MCASP:
EDIÇÕES DO 

MCASP
Válido para os 

exercícios:
NBC TSP 

convergidas

7ª edição (2016) 2017 e 2018 EC e mais 5 NBC 
TSP

8ª edição (2018) 2019, 2020 e 2021 10 NBC TSP

9ª edição (2021) 2022 e 2023 A definir

VISÃO GERAL PROCESSO DE CONVERGÊNCIA 
NO SETOR PÚBLICO
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MCASP 7ª edição 
(dezembro/2016):

• NBC TSP Estrutura Conceitual

• NBC TSP 1 / IPSAS 23 – Receita de Transações Sem
Contraprestação

• NBC TSP 2 / IPSAS 9 - Receita de Transações Com Contraprestação

• NBC TSP 3 / IPSAS 19 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos
Contingentes

• NBC TSP 4 / IPSAS 12 - Estoques

• NBC TSP 5 / IPSAS 32 – Concessões de Serviços Públicos:
Concedente

PROCESSO DE CONVERGÊNCIA NO SETOR 
PÚBLICO



AGENDA

01 VISÃO GERAL DO PROCESSO DE CONVERGÊNCIA NO 
SETOR PÚBLICO

02 CONTEXTUALIZAÇÃO

03 CARACTERÍSTICAS DO SETOR PÚBLICO E O IMPACTO 
NA CONTABILIDADE (RCPGs)

05
ELEMENTOS: CONCEITO, RECONHECIMENTO E 
MENSURAÇÃO

04 FINALIDADES E CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS



9

Projeto Conceptual Framework
• Iniciado em nov/2006 e concluído em out/2014

(quase 8 anos de duração!)

• Assegurar que as IPSAS fossem editadas a partir de um
núcleo (metáfora da “cebola”)

• A sua observância não é compulsória. Não é uma IPSAS.

• Projeto dividido em 4 fases (1. características gerais; 
2.reconhecimento; 3.elementos e sua mensuração; e 
4.evidenciação).

HISTÓRICO SOB A ÓTICA DO IPSASB/IFAC
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Projeto Estrutura Conceitual

Contexto:

• Diretrizes para retomar o processo
de convergência no setor público

• Reestruturação do GA/NBC TSP
• Adequação ao Acordo com a IFAC

(Statement of Member Obligations -
SMOs)
• Necessidade de convergência como

norma

HISTÓRICO SOB A ÓTICA DO CFC/STN



Postulados, princípios 
e convenções

Contabilidade como 
ciência

Estrutura Conceitual Voltada para a 
expectativa dos usuários

Não há 
concorrência

Uma não 
invalida a outra

CONTABILIDADE COMO CIÊNCIA X EC
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O que é uma Estrutura Conceitual?

• Conceitos-base para a elaboração das
Demonstrações Contábeis e outros
demonstrativos (RCPGs)

• Conceitos-base para a elaboração das
demais normas (“norma das normas”)

• Características: Generalidade e relativa 
estabilidade

ESTRUTURA CONCEITUAL
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• 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 Informação nos RCPGs
• Disposições Finais

ASPECTOS GERAIS E CONCEITUAIS

TÉCNICA CONTÁBIL

EVIDENCIAÇÃO

VIGÊNCIA E REVOGAÇÕES

CONTEÚDO DA ESTRUTURA CONCEITUAL 
CONVERGIDA
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RCPG

Demonstrações 
Contábeis e Notas 

Explicativas

Relatórios 
Gerenciais

(quando elaborados 
com base na 

Contabilidade)

Relatórios para os 
fins de 

Transparência

Demonstrativos 
Fiscais 

(quando elaborados 
com base na 

Contabilidade)

EXEMPLOS:

RELATÓRIO CONTÁBIL DE PROPÓSITO GERAL (RCPG)
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RCP
G

Situação 
Patrimonial

Desempenh
o

Fluxos de 
Caixa

RELATÓRIO CONTÁBIL DE PROPÓSITO GERAL (RCPG)



Decisões dos 
investidores

Retorno 
esperado dos 
investimentos

Decisões dos 
credores

Retorno esperado 
do principal e 

juros

Isto se 
aplica 

nas 
entidade

s do 
setor 

público??

OBJETIVOS E USUÁRIOS DA CONTABILIDADE EMPRESARIAL
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• Tributação e sua importância
• Desproporcionalidade entre o serviço e o valor 

pago

• Tributação e sua importância
• Desproporcionalidade entre o serviço e o valor 

pago

Transações sem 
contraprestação

Estatística de 
Finanças 
Públicas

Orçamento 
Público

Natureza e 
longevidade das 

entidades

Natureza dos 
ativos e passivos

Papel regulador Transações sem 
contraprestação

Estatística de 
Finanças 
Públicas

Orçamento 
Público

Natureza e 
longevidade das 

entidades

Natureza dos 
ativos e passivos

Papel regulador Transações sem 
contraprestação

Estatística de 
Finanças 
Públicas

Orçamento 
Público

Natureza e 
longevidade das 

entidades

Natureza dos 
ativos e passivos

Papel regulador Transações sem 
contraprestação

Estatística de 
Finanças 
Públicas

Orçamento 
Público

Natureza e 
longevidade das 

entidades

Natureza dos 
ativos e passivos

Papel regulador Transações sem 
contraprestação

Estatística de 
Finanças 
Públicas

Orçamento 
Público

Natureza e 
longevidade das 

entidades

Natureza dos 
ativos e passivos

Papel regulador Transações sem 
contraprestação

Estatística de 
Finanças 
Públicas

Orçamento 
Público

Natureza e 
longevidade das 

entidades

Natureza dos 
ativos e passivos

Papel regulador Transações sem 
contraprestação

Estatística de 
Finanças 
Públicas

Orçamento 
Público

Natureza e 
longevidade das 

entidades

Natureza dos 
ativos e passivos

Papel regulador

• Objetivos distintos
• Compatibilização e eliminação de diferenças
• Objetivos distintos
• Compatibilização e eliminação de diferenças

• Base de definição da tributação e do gasto público
• A CASP deve levar em consideração a informação 

orçamentária sem interferir na contabilidade 
patrimonial

• Base de definição da tributação e do gasto público
• A CASP deve levar em consideração a informação 

orçamentária sem interferir na contabilidade 
patrimonial

• Programas de longo prazo e reconhecimento de 
ativos e passivos

• Continuidade das entidades do setor público

• Programas de longo prazo e reconhecimento de 
ativos e passivos

• Continuidade das entidades do setor público

• Orientação a serviços x Orientação à geração de 
fluxo de caixa

• Peculiaridades (mercado limitado: ativos militares, 
de infraestrutura, patrimônio cultural, benefícios 
sociais etc)

• Orientação a serviços x Orientação à geração de 
fluxo de caixa

• Peculiaridades (mercado limitado: ativos militares, 
de infraestrutura, patrimônio cultural, benefícios 
sociais etc)

• Assegurar o interesse público
• Criação de direitos e obrigações
• Assegurar o interesse público
• Criação de direitos e obrigações

PREFÁCIO (CARACTERÍSTICAS DO SETOR PÚBLICO)
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Informação útil para:

• Provedores de recursos
• Usuários dos serviços 

públicos
• Sociedade em geral

Prestação de Contas 
e Responsabilização 
(accountability)

• Controles interno, externo e 
social

Tomada de decisão

Sob os pontos de vista:
• Operacional

• (ex.: alocação de recursos, 
custos, sustentabilidade 
dos serviços)

• Financeiro
• (ex.: capacidade de 

autofinanciamento ou 
financiamento de 
contribuintes ou partes 
externas)

OBJETIVOS E USUÁRIOS DOS RCPGs
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• Item 2.21 d NBC TSP EC:

• A inclusão nos RCPGs de informação que auxilia os usuários na avaliação da
extensão na qual as receitas, as despesas, os fluxos de caixa e os resultados
financeiros da entidade devem estar em conformidade com as estimativas
refletidas nos orçamentos aprovados, bem como a aderência da entidade à
legislação ou outra regulamentação acerca da captação e da utilização
dos recursos, é importante para a determinação de quão bem a entidade do
setor público alcançou os seus objetivos financeiros. Tal informação é
necessária para a prestação de contas e responsabilização
(accountability) do governo ou de outra entidade do setor público perante
os administrados, para o aprimoramento da avaliação do desempenho da
entidade e para a tomada de decisão.

RELACIONAMENTO DOS RCPG COM OS 
DEMONSTRATIVOS FISCAIS
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• São relatórios de propósito geral (item 1.4)

• São informações que aprimoram, complementam ou suplementam as
demonstrações contábeis (item 1.6)

• Trazem informação útil para a prestação de contas e responsabilização
(accountability) e para a tomada de decisão (item 2.1)

• Tendência de aproximação com a informação contábil em razão da Matriz 
de Saldos Contábeis (MSC)

• PCASP e mapeamentos dos Demonstrativos

RELACIONAMENTO DOS RCPG COM OS 
DEMONSTRATIVOS FISCAIS
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• Item 1.1 da NBC TSP EC:

• A estrutura conceitual estabelece os conceitos que fundamentam a elaboração e a
divulgação dos Relatórios Contábeis de Propósito Geral das Entidades do Setor
Público (RCPGs), os quais devem ser elaborados com base no regime de
competência. O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aplicará estes conceitos
no desenvolvimento das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor
Público (NBCs TSP) e nas demais disposições aplicáveis à elaboração e divulgação
dos RCPGs.

• Alcança os Demonstrativos Fiscais no momento atual?

RELACIONAMENTO DOS RCPG COM OS 
DEMONSTRATIVOS FISCAIS
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• 20A. Os objetivos das informações contábeis e das estatísticas de finanças
públicas são distintos e podem ocasionar interpretações diferentes para o
mesmo fenômeno, mas deve-se buscar, sempre que possível, o alinhamento
entre essas informações.

• 24. Os objetivos e o alcance distintos levam ao tratamento também distinto de 
algumas transações e eventos. A eliminação das diferenças não fundamentais
[...] e a utilização de um único sistema de informação contábil integrado para 
gerar tanto as demonstrações contábeis quanto os relatórios de EFP podem 
proporcionar benefícios aos usuários em termos de qualidade, tempestividade e 
compreensibilidade dos relatórios.

RELACIONAMENTO COM AS ESTATÍSTICAS DE 
FINANÇAS PÚBLICAS (EFP)
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• Aplicação obrigatória, mas subsidiária

• Julgamento profissional em aspectos residuais das demais normas

• Relação com as demais NBC TSP (e as antigas NBC T 16) e MCASP
• Ordem de observância:

MCASP NBC TSP
NBC T 16

(nas partes não 
revogadas)

NBC TSP 
Estrutura 

Conceitual

IPSAS não convergidas
Caráter complementar, 

interpretativo e não 
obrigatório

AUTORIDADE DA NBC TSP EC
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• 1.3Esta estrutura conceitual pode fornecer orientações para lidar com
situações a serem evidenciadas pelas entidades do setor público que não
são tratadas por outras NBCs TSP ou por outras disposições do CFC
aplicáveis às entidades do setor público. Nessas circunstâncias, os
profissionais da contabilidade podem consultar e considerar a
aplicabilidade das definições, dos critérios de reconhecimento, dos
princípios de mensuração e de outros conceitos identificados nesta
estrutura conceitual.

JULGAMENTO PROFISSIONAL
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• Entidades do setor público: Governos 
federal, 

estaduais, 
distrital e 

municipais

Poderes, 
abrangidos 

TCs, 
Defensorias 

e MP

Órgãos, 
secretarias, 
departame

n-tos, 
agências

Autarquias, 
fundações 
públicas

Fundos, 
consórcios, 
empresas 
estatais 

dependentes e 
outras 

repartições 
públicas

conselhos 
profissionai

s (*)

Fora do escopo (observância facultativa 
ou por força de órgão regulador ou 
fiscalizador):

- Empresas estatais independentes
- Sistema “S” (Acórdão TCU 669/16)*
- Entidades privadas

(*) MCASP não obrigatório

ALCANCE DA EC E DEMAIS NBC TSP
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FINALIDADE



FINALIDADE



Os efeitos das transações e outros eventos 
são reconhecidos quando ocorrem e são 
lançados nos registros contábeis e 
reportados nas demonstrações contábeis 
dos períodos a que se referem.

Regime de 
competência
Regime de 
competência

Informação orçamentária sem interferir na 
contabilidade patrimonial

Informação orçamentária sem interferir na 
contabilidade patrimonial

FINALIDADE



Podem ser derivados de registro por competência?

Provisão de férias Valores de impostos 
pagos a maior por 

contribuinte

Custos de preparação de 
um local para instalação 
de infraestrutura ainda 

não pago

Valores a receber por 
aumento das taxas de 
impostos derivados de 

Medida Provisória

FINALIDADE
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Representação Fidedigna 

Compreensibilidade

Comparabilidade

Tempestividade

Verificabilidade

Relevância

Características
Qualitativas

Da Informação
Contábil

Restrições Materialidade, custo-benefício e equilíbrio das 
características

CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS



A informação pode ser considerada relevante quando for capaz de  
influenciar significativamente o cumprimento dos objetivos da 

elaboração e da divulgação da informação contábil.

Proposta de Privatização

Se um item não for material não registro? 
Não divulgo?

Omissão

RELEVÂNCIA



Para ser útil, a informação deve ser completa, neutra e livre de erros 
materiais ou vieses e refletir adequadamente aquilo que se propõe a 

representar.

Princípio da Prudência e seu relacionamento com a neutralidade versus 
Representação Fidedigna

Forma jurídica Fenômeno econômico

REPRESENTAÇÃO FIDEDIGNA



As demonstrações contábeis devem ser preparadas com o intuito 
de atender e serem entendidas pelos seus usuários

COMPREENSIBILIDADE



A comparabilidade possibilita aos usuários identificar 
semelhanças e diferenças entre dois conjuntos de 

fenômenos.

Consistência (mesmos princípios ou políticas contábeis) e 
Uniformidade (coisas semelhantes e distintas)

COMPARABILIDADE



A comparabilidade possibilita aos usuários identificar semelhanças e 
diferenças entre dois conjuntos de fenômenos.

Consistência (mesmos princípios ou políticas contábeis) e Uniformidade 
(coisas semelhantes e distintas)

2020 - Custo

2021 – Reavaliação

2022 - Reavaliação

COMPARABILIDADE



A verificabilidade é a qualidade da informação que ajuda a assegurar aos 
usuários que a informação contida nos RCPGs representa fielmente os 

fenômenos ou de outra natureza que se propõe a representar.

(a) a informação representa os fenômenos econômicos e de outra
natureza, os quais se pretende representar sem erro material ou viés;
ou

(b) o reconhecimento apropriado, a mensuração ou o método de
representação foi aplicado sem erro material ou viés.

Custo de reposição de 
estoque / orçamento

Custo de aquisição do 
estoque / histórico

VERIFICABILIDADE



Informação na Época 
Oportuna

Verificabilidade

Antes 
de

Perder utilidade / 
Relevância

Uso

Estimativas

Qual a melhor forma para satisfazer as necessidades dos usuários?

TEMPESTIVIDADE



 Os benefícios da informação devem exceder o custo de 
produzi-la. 

Custo x 
benefício

Equilíbrio entre 
características 

qualitativas

 A importância relativa das características em diferentes casos
é uma questão de julgamento profissional.

CUSTOS X BENEFÍCIOS E EQUILÍBRO
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Informação sobre 
a situação patrimonial

Informação sobre 
o desempenho

Informação sobre 
os fluxos de caixa

Informação orçamentária

Legislação sobre captação e 
utilização de recursos

Informação prospectivaInformação explicativa

Demonstrações Contábeis

Resultado da 
prestação de serviços

Outros Demonstrativos

A INFORMAÇÃO FORNECIDA PELOS RCPG



Para as demonstrações contábeis, a informação exposta é mostrada 
na demonstração apropriada, enquanto as evidenciações encontram-se 

nas notas explicativas. 

Para outros RCPGs, a informação exposta pode estar localizada 
separadamente da informação evidenciada ou no mesmo local, com o 

devido destaque dado por meio de outra técnica de apresentação.

A INFORMAÇÃO FORNECIDA PELOS RCPG
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• Elementos são estruturas básicas a partir das quais se elaboram as 
Demonstrações Contábeis;

• Essas estruturas fornecem um ponto inicial para reconhecer, classificar e agregar 
dados e atividades econômicas 

• As NBC TSP específicas tratam de casos particulares relacionado a cada element;

• A Escrituração Contábil apresenta formas de caracterização dos elementos nas 
Demonstrações Contábeis;

• As subclassificações dos itens individuais dentro de um elemento e as agregações 
de itens são utilizadas para aprimorar a compreensibilidade das demonstrações 
contábeis.

ELEMENTOS DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS
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ELEMENTOS DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS
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Receitas

Despesas

Ativo Passivo

Contribuição e distribuição
dos proprietários;

ELEMENTOS DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS
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Ativo é um recurso controlado no presente
pela entidade como resultado de evento
passado.

Passivo é uma obrigação presente, derivada de
evento passado, cuja extinção deva resultar na
saída de recursos da entidade.

EVENTO
PASSADO

GERAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

ELEMENTOS DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS
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Recurso – item com potencial de serviços ou capacidade de gerar benefícios
econômicos.

Características:
• Potencial de serviços ou benefícios econômicos podem ser oriundos do recurso

ou dos direitos de sua utilização;
• Forma física não é necessária;
• Características de alguns recursos que geram benefícios à entidade:

- utilizar o recurso para a prestação de serviços;
- utilizar os recursos de terceiros para prestar serviços (arrendamento

mercantil);
- converter o recurso em caixa por meio da sua alienação;
- beneficiar-se da valorização do recurso; ou
- receber fluxos de caixa.

ELEMENTOS DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS
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Controle – capacidade da entidade em utilizar o recurso (ou controlar o uso por
parte de terceiros) de modo a gerar potencial de serviços ou benefícios econômicos
para cumprimento de seus objetivos.

Alguns indicativos/sinais de controle:

• Propriedade legal (geralmente, mas nem sempre);
• acesso ao recurso ou capacidade de restringir o acesso de terceiros;
• instrumentos que assegurem que o recurso seja usado para atingir seus

objetivos.
• a existência de direito legítimo ao potencial de serviços ou à capacidade para

gerar os benefícios econômicos advindos do recurso.

ELEMENTOS DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS
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Eventos Passados

Alguns indicativos/sinais de ocorrência de eventos passados:

• transação com contraprestação;
• direitos soberanos (ex: poder de tributar):

- a capacidade geral para exercer o poder;
- a constituição de poder por meio de lei, estatuto ou instrumento

congênere;
- o exercício do poder de criar um direito; e
- o evento que dá origem ao direito de receber recursos de terceiros.

ELEMENTOS DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS





Reconheço Um Ativo?

Infra estrutura de 
uma concessão de 

rodovia
Valores a receber de 
impostos atrasados 

mas parcelados

Edifício onde fica 
uma creche

Edifício alugado de 
terceiros para montar 

um hospital de 
campanha

ELEMENTOS DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS
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Obrigação Presente
i. Ocorre por força de lei (obrigação legalmente vinculada); ou
ii. Não ocorre por força de lei (não legalmente vinculada / construtiva)

Características:
- Vinculada ou não, a obrigação não pode ser evitada pela entidade;
- A obrigação deve estar relacionada a um terceiro
- Não há necessidade de prazo certo de liquidação para que uma obrigação seja

reconhecida.

Atenção:
Obrigação patrimonial x Obrigação contratual x Obrigação orçamentária

!

ELEMENTOS DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS
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Saída de Recursos

Necessária para obrigação ser extinta/liquidada;

Atenção:
Liquidação orçamentária x Fato gerador da
obrigação patrimonial

Evento Passado

Eventos cujo fato gerador já tenha ocorrido.

ELEMENTOS DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS
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• Há obrigações decorrentes de transação com contraprestação que devem ser
registradas mesmo não sendo liquidadas (orçamentário) imediatamente, e que
serão exigíveis sem que o terceiro tenha que satisfazer qualquer condição;

• O Poder Soberano, por si só, não faz com que uma obrigação se enquadre ou não
como passivo – há de ser observada a situação jurídica do caso específico;

• Obrigações não legalmente vinculadas podem originar passivos decorrentes de:
- Calamidade pública;
- Padrões estabelecidos de práticas passadas.

ELEMENTOS DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS



Reconheço Um Passivo?

Assinatura de 
Convênio

Pagamento de 
fornecedores mesmo 

sem dotação 
orçamentária?

Promessa Eleitoral
Ações cíveis de 
pagamento de 

indenização

ELEMENTOS DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS



57

• Alguns recursos ou obrigações podem não satisfazer a definição de elemento das
DC, mas havendo disposições em NBC TSP específicas, esses itens poderão ser
reconhecidos como outros recursos / outras obrigações;

• Situação Patrimonial Líquida é o valor residual entre ativos e passivos;

• Superávit ou Déficit é o resultado do confronto entre receitas e despesas.

ELEMENTOS DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS
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CARACTERÍSTICA RECEITA DESPESA

Benefícios Econômicos

Período de apuração

Relação com entrada / saída de 
recursos

Possíveis reflexos no ativo

Possíveis reflexos no passivo

Reflexo na Situação Patrimonial 
Líquida

Relações com os proprietários

Aumento Redução

Período contábil 
(exercício)

Período contábil 
(exercício)

Entrada Saída

Aumento Redução

Redução Aumento

Aumento Redução

Não se confundem com 
contribuições dos propr.

Não se confundem com 
distribuições aos propr.

Receita “patrimonial” x Receita “orçamentária” 

ELEMENTOS DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS:

RECEITAS E DESPESAS
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Contribuição dos proprietários: entrada de recursos de partes
externas, aumentando sua participação no PL da entidade;

Distribuição aos proprietários: saída de recursos da entidade a título
de distribuição a partes externas, reduzindo sua participação no PL;

Além do aporte de recursos e do pagamento de dividendos que podem ocorrer, é relativamente 
comum que ativos e passivos sejam transferidos entre entidades do setor público.

ELEMENTOS DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS
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Reconhecimento dos atos, fatos, transações ocorrem quando:

a) satisfazem a definição de elemento e;

b) puderem ser mensurados com confiança

RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO
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A Mensuração pode estar permeada por incertezas – estimativas
podem ser necessárias

A Evidenciação pode ajudar a entender as incertezas relacionadas à
mensuração, como as técnicas de estimativas empregadas

Desreconhecimento é a baixa de um elemento previamente
reconhecido, por meio da avaliação acerca de mudanças que
justifiquem a remoção do elemento.

RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO
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Governos cedem o fluxo de recebimentos da Dívida Ativa tributária para um fundo,
que negocia cotas em mercado, gerando um fluxo de entrada de caixa nos cofres
públicos.

A transação corresponde a um desreconhecimento de ativo?

RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO



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.

RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO



Bases de mensuração para os 
ativos

Bases de mensuração para os 
passivos

Custo histórico

Valor de mercado (*)

Custo de reposição ou substituição

Preço líquido de venda

Valor em uso

Custo histórico

Valor de mercado

Preço presumido

Custo de liberação

Custo do cumprimento da obrigação

Há relação

Há relação

Há relação

Há relação
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RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO



• A estrutura conceitual não propôs o valor justo (fair value) como uma das
bases de mensuração para ativos e passivos.

• O IPSASB/IFAC alega que o valor justo, no contexto do setor público, é
semelhante ao valor de mercado e a inclusão de ambas as bases de
mensuração poderia ser confusa para os usuários dos RCPGs.

• No entanto, ressalta-se que a base de mensuração sob o valor justo ainda
deverá permanecer em algumas NBCs TSP convergidas, pois o IPSASB/IFAC,
gradualmente, irá rever as bases de mensuração constante das IPSAS.

65

RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO
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Custo de reposição ou substituição Valor de mercado

Valor de entrada que reflete o custo 
de reposição do potencial de 

serviços do ativo.

Inclui todos os custos que seriam, 
necessariamente, incorridos na 

reposição do potencial de serviços 
do ativo.

É específico à entidade e, portanto, 
reflete a posição econômica da 

entidade em vez da posição 
predominante em mercado 

hipotético.

O custo de liberação é o 
montante que o credor 

aceita no cumprimento da 
sua demanda, ou que 

terceiros cobrariam para 
aceitar a transferência do 

passivo do devedor. 

Se refere ao montante que 
corresponde à baixa 

imediata da obrigação. 

RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO
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O custo de cumprimento da obrigação é relevante para mensurar passivos, com 
exceção das seguintes circunstâncias:

(a) quando a entidade puder ser dispensada da 
obrigação em montante menor do que o custo 
de seu cumprimento

Custo de liberação

(b) no caso dos passivos assumidos por 
determinada importância, quando o preço 
presumido for maior que o custo de 
cumprimento da obrigação e o custo da 
liberação

Preço presumido

RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO



Valores de Entrada Valores de Saída

Para o ativo, refletem o 
custo da compra.

Para o passivo, se 
relacionam à transação na 

qual a obrigação é contraída 
ou ao montante que a 
entidade aceitaria para 

assumir um passivo.

Custo histórico

Custo de reposição ou 
substituição

Valor de mercado

Custo histórico

Custo de cumprimento da 
obrigação (*)

Valor de mercado

Para o ativo, refletem os 
benefícios econômicos da 

venda e também o 
montante que será obtido 
com a utilização do ativo.

Para o passivo, refletem o 
montante exigido para 

cumprir a obrigação ou o 
montante exigido para 
liberar a entidade da 

obrigação.Preço presumido

Valor de mercado

Valor em uso

Preço líquido de venda

Custo da liberação

Valor de mercado

RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO



EXEMPLOS 
ILUSTRATIVOS 
DE APLICAÇÃO



#1. Dupla contabilização de terreno:

Extinção de Holding - Terreno duplamente contabilizado,
tanto pela Empresa Estatal Dependente “A”, que detém a
“posse” do terreno, quanto pela Empresa Estatal
Dependente “B”, que detém sua propriedade legal.

Fonte: STN/MF

EC: APLICAÇÕES PRÁTICAS

À luz da EC, o terreno é um ativo
de qual empresa, “A” ou “B”?



#2. Parceria Público Privada:

Governo celebra parceria com parceiro privado para que
este construa e explore serviços metroviários.

Fonte: STN/MF

EC: APLICAÇÕES PRÁTICAS

Há incorporação de elementos – ativos e 
passivos – no patrimônio do ente

público?



#3. Cessão de Direitos Creditórios:

Governos cedem o fluxo de recebimentos da Dívida Ativa
tributária para um fundo, que negocia cotas em mercado,
gerando um fluxo de entrada de caixa nos cofres públicos.

Fonte: STN/MF

EC: APLICAÇÕES PRÁTICAS

A transação corresponde a uma venda
(alienação) de ativos?



#4. Créditos tributários incobráveis:
Em um determinado Estado, no seu Balanço Patrimonial de
31/12/X1, há o registro de créditos a receber de tributos e relativos à
dívida ativa (tributos não pagos no vencimento) oriundos da empresa
“Frigorífico Papelão Ltda.” Após um grande escândalo, a empresa
pediu falência, e todos os seus sócios foram presos sem identificação
do patrimônio, sendo improvável a chance de recuperação desses
créditos.

EC: APLICAÇÕES PRÁTICAS

Qual o procedimento correto à luz da EC?



#5. Certificados de Potencial Adicional de Construção
(CEPAC)

Uma Prefeitura delimita uma área da cidade, na qual pode
haver autorização para a construção além do gabarito
definido pelas leis locais (6 andares). Ocorre que para ter
esse direito (ex.: constuir um prédio de 12 andares), há
necessidade de que o proprietário do imóvel seja o detentor
do CEPAC. OS CEPACs são considerados valores mobiliários
(títulos) e são negociados no Mercado.

EC: APLICAÇÕES PRÁTICAS

A receita da venda desses títulos pela Prefeitura é 
considerada alienação de ativos ou operação de 

crédito (receitas de capital)? 



#6. Militares inativos:

Em relação aos militares inativos das Forças Armadas, é conferido o
direito a proventos quando de sua transferência para a inatividade.
Há uma interpretação que diz que não se trata de um passivo
atuarial, pois não seria um regime previdenciário, não há
contribuições de custeio a serem efetuadas pelos militares e não há
um fundo com recursos vinculados a tal finalidade. Quando de sua
inatividade, o Governo Federal deve arcar integralmente com os
proventos dos inativos com recursos oriundos do orçamento.

EC: APLICAÇÕES PRÁTICAS

Em qual momento surge a obrigação (no ingresso 
na inatividade ou quando o militar está na 

“ativa”)? Deve haver reconhecimento de passivo?



#7. Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e Regime Próprio de
Previdência Social dos Servidores Públicos (RPPS):

A Previdência Social (RGPS) tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios
indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego
involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou
morte daqueles de quem dependiam economicamente. O RGPS garante a
cobertura de todas as situações anteriormente descritas com poucas exceções.
Uma pequena alteração na taxa de desconto utilizada pode acarretar uma
diferença de dezenas de bilhões de reais no cálculo.

O RPPS O RPPS é o Regime Próprio de Previdência legalmente instituído que
concede os proventos de aposentadorias e pensões e outros direitos.

EC: APLICAÇÕES PRÁTICAS

Há diferença, sob o ponto de vista contábil, entre 
aposentadorias concedidas conforme os dois regimes? 

Podem ser considerados passivos? Os dois regimes 
podem ser reconhecidos nas demonstrações contábeis?


