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RESUMO 
 
As recentes alterações na economia mundial impulsionaram a adoção de novas ações em 
prol da modernização e da austeridade da contabilidade e das finanças públicas, 
destacando-se dois grandes marcos: a promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal – 
LRF e a convergência do setor público às normas internacionais de Contabilidade e sua 
aplicação. O presente artigo tem o objetivo de analisar as nuances da Lei complementar nº. 
101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal e IFRS na Gestão Pública, lançando luzes à 
questão da convergência do setor público às normas internacionais (IFRS) de 
Contabilidade. As normas IFRS foram adotadas pela União Européia (regulamento (CE) n.° 
25/2003 da Comissão Européia) com o propósito de harmonizar e padronizar as 
demonstrações financeiras consolidadas publicadas pelas empresas abertas européias. 
Trata-se de pesquisa descritiva, identificando as principais falhas e erros, tendências e 
essencialmente reconhecer interesses e tendências na gestão pública. Os resultados 
indicam que o processo de convergência das normas contábeis nacionais para as 
internacionais teve forte influência da mudança do Estado patrimonial para o Estado 
coordenador e na necessidade de controle e gestão de recursos públicos, com base na 
NGP. 
 
Palavras-chave : Gestão Pública, Lei de Responsabilidade Fiscal, IFRS. 
 



Gestión Joven 
Revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de  
Contabilidad y Administración de Empresas (AJOICA) 
________________________________________________________________________________________ 
 

 3

Nº 10 – 2013 
ISSN 1988-9011 
pp. 2 - 14 

 
RESUMEN 

 
Los recientes cambios en la economía mundial impulsaron la adopción de nuevas acciones 
a favor de la austeridad y la modernización de la contabilidad y las finanzas públicas, 
destacando dos grandes hitos: la promulgación de la Ley de Responsabilidad Fiscal - LRF y 
la convergencia del sector público a las Normas Internacionales Contabilidad y su 
aplicación. Este artículo tiene como objetivo analizar los matices de la Ley Complementaria 
n. 101/2000 - Ley de Responsabilidad Fiscal en la Administración Pública, arrojando luz 
sobre tema de la convergencia del sector público a las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIIF/IFRS). Lãs NIIF fueron adoptadas por la Unión Europea (Reglamento 
(CE) n. ° 25/2003 de la Comisión Europea) con el fi n de armonizar y normalizar los estados 
financieros publicados por las empresas públicas europeas. Se procederá a la identificación 
de los principales problemas y errores, así como a ver las tendencias e intereses de la 
gestión pública. Los resultados nos indican que la convergencia de las normas contables 
nacionales a las internacional tiene una fuerte influencia de la variación de la Coordinadora 
Estatal patrimonial para el Estado y la necesidad de control y gestión de los recursos 
públicos, a partir de la NGP. 
 
Palabras clave:  Gestión Pública, Ley de Responsabilidad Fiscal, NIIF. 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
A necessidade de mudança da gestão do Estado de Modelo Estatal para o Modelo 
Regulatório e consequentemente para o Modelo do Estado Coordenador, na Nova Gestão 
Pública (NGP), impulsionou a transposição da adoção do ponto de vista da estratégia de 
governo.  
Na concepção de Matias-Pereira (2003), os fatores que medem o nível de competitividade 
de um país no cenário mundial são: desempenho econômico, eficiência, eficácia e 
efetividade do governo; ambiente de negócio e infra-estrutura. Em todos eles, direta ou 
indiretamente, o Estado, por meio da Administração Pública, está presente. A interface entre 
a economia e a Administração Pública é a ligação do planejamento estratégico com o 
desenvolvimento sustentável do país, de tal modo que a amplitude e a complexidade do 
desenvolvimento econômico contemplam variáveis como: bases do desenvolvimento 
(liderança empresarial, ambientes institucional e regulatório, saúde e educação); processos 
e atividades (expansão da base industrial, inserção internacional, gestão empresarial e 
produtividade, inovação e responsabilidade social e ambiental); resultados para o país 
(crescimento econômico, mais emprego e renda, elevação da qualidade de vida, diminuição 
das desigualdade regionais e sociais, expansão de negócios com geração de valor). Esse 
contexto, traduzido em um mapa estratégico fundamenta o desenvolvimento sustentável 
(CNI, 2005).  
A partir do mapa estratégico, acima mencionado, são utilizadas duas variáveis: ambiente 
institucional e regulatório na base do desenvolvimento (LRF) e a outra, a inserção 
internacional nos processos e atividade (normas internacionais de Contabilidade) e sua 
convergência no setor Público. De tal modo que o presente artigo tem o objetivo de analisar 
as nuances da Lei de Responsabilidade Fiscal e IFRS na Gestão Pública, lançando luzes à 
questão da convergência do setor público às normas internacionais (IFRS) de Contabilidade. 
As normas IFRS foram adotadas pela União Européia (regulamento (CE) n.° 1725/2003 da 
Comissão Européia) com o propósito de harmonizar e padronizar as demonstrações 
financeiras consolidadas publicadas pelas empresas abertas européias.  
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O Brasil, a partir da criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), em 2005, 
iniciou o processo de harmonizar as normas contábeis brasileiras com as IFRS. Nesse 
sentido, de acordo com Marini (2009), a chegada do novo milênio alavancou o implemento 
de novas ações em prol da modernização e da austeridade da contabilidade e das finanças 
públicas, destacando-se dois grandes marcos: a promulgação da Lei de Responsabilidade 
Fiscal – LRF e a convergência do setor público às normas internacionais de Contabilidade e 
sua aplicação.  
Ainda conforme o mesmo autor o estabelecimento de padrões contábeis e fiscais contribuirá 
para a melhoria da consolidação das contas públicas conforme previsto na LRF. Esse 
resultado estabelecido através das parcerias e debates com a classe contábil, representa o 
passo mais significativo para a implementação de um novo modelo de contabilidade pública 
a ser adotado em todo o país. 
Para o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (2009), a necessidade de harmonização de 
normas contábeis passou a fazer parte das preocupações dos principais organismos 
envolvidos com tais assuntos – com o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Instituto 
dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON), Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais 
(Apimec), a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecaf) e 
Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca).  O objetivo destes e também de 
outras instituições que contribuem nessa convergência buscam soluções regulamentares 
inovando e reunindo representantes de entidades da área privada, do mundo acadêmico e 
do setor governamental.   
 
2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 O Estado 
Para Dallari (1995), respeitando o quantum de subjetividade, o conceito de Estado está 
inserido na ordem jurídica soberana que tem, por fim, o bem comum de um povo situado em 
determinado território. Nesse sentido, bem comum consiste no bem supremo da 
comunidade, o fim mais elevado das ações do homem, e que constitui critério de elaboração 
das leis justas. Em se tratando de leis justas é válido ressaltar o artigo 3º da CF/88, a seguir, 
em que o governo democrático, nos tempos atuais, só atinge seus fins quando logra realizar 
o bem-estar da comunidade. É um regime muito mais de conteúdo que de forma (SALVETTI 
NETTO, 1981).  
Art. 3º - Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
(...) 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
(...) 
Nesse sentido, em países como o Brasil em que grande parte da população ainda vive na 
pobreza, se não na miséria, é imperiosa a luta em prol do desenvolvimento econômico 
(FERREIRA FILHO, 1982). Haja vista que vinte e nove por cento da população do país 
sobrevivem com menos de oitenta reais mensais, conforme FGV RJ (2010). Portanto, com o 
objetivo de conquistar este desenvolvimento e envidar esforços buscando o bem comum, o 
Estado passou por diversas transformações ao longo do tempo. A reforma do Estado, de 
acordo com Di Pietro (2002), designa a tendência, hoje praticamente universal, de reformar 
o aparelhamento estatal, em especial, o aparelhamento administrativo, representado pela 
Administração Pública em sentido amplo, abrangendo todos os órgãos, dos três Poderes, 
que exercem a função administrativa, bem como as entidades da administração indireta. 
A partir das mudanças decorrentes do novo papel do Estado abrem-se oportunidades de 
combinar ações públicas e privadas para objetivos de administração pública. Assim, os 
programas criados pelos Planos Plurianuais - PPAs, além de definirem as ações financiadas 
com recursos fiscais, da seguridade social e das empresas estatais, todos subordinados aos 
imperativos do equilíbrio fiscal, trazem incorporados também as parcerias externas, os 
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recursos da iniciativa privada, do terceiro setor e das unidades subnacionais, estados e 
municípios (PARES e SILVEIRA, 2002). 
A transição do Estado Patrimonial para o Estado Gerencial foi ampla e plena de 
contradições. A política deixou de ser uma mera política de elites para começar a ser uma 
democracia da sociedade civil, onde a opinião pública passa a ter importância crescente, 
mas ainda se fazem presentes os traços elitistas e a baixa representatividade dos 
governantes (BRESSER PEREIRA, 2001). No tocante a modernização gerencial, após 
1964, devido à modernização das empresas estatais, houve a retomada dos investimentos. 
A intervenção estatal direta via controle dos investimentos, promoveu na segunda metade 
dos anos 1960 e nos anos 1970, uma grande expansão das redes de transportes, energia e 
comunicações (LEVY e DRAGO, 2005).  
Este período durou até o início dos anos 1980, quando novamente o arrocho tarifário e o 
endividamento elevado provocaram uma crise nesses setores, pois a incapacidade 
financeira do Estado, aliada às mudanças nas prioridades do governo, acentuaram a 
tendência de queda dos investimentos na primeira metade dos anos 90 (LEVY e DRAGO, 
2005). Em resposta, procurou-se aumentar a participação da iniciativa privada por meio da 
privatização e da concessão de serviços públicos. Paralelamente, importantes mudanças na 
área de regulação deverão permitir o aumento dos investimentos e da qualidade na provisão 
dos serviços, baseadas em regras claras e permanentes.  
A necessidade de tornar o Estado mais eficaz e eficiente é marcante. O debate sobre a crise 
do Estado e a necessidade de sua reconstrução teve início nos anos 80 nos países 
industrializados. No Brasil, essa discussão tomou vigor na década de 90, com a superação 
do Estado burocrático, produtor-empresário, com a introdução do Estado gerencial, 
regulador e, principalmente, democrático.  
Considerando o objetivo de tornar o Estado mais dinâmico e efetivo, foi apresentado um 
novo desenho das atribuições do Estado, ilustrado pelo Quadro 1. Este novo modelo de 
administração do Estado inclui a implementação de novos sistemas de gestão e controle 
sobre as entidades governamentais.  

 
Natureza das 

Atividades 
 

Política 
 

Instrumentos 
     

Núcleo Estratégico 
do Governo 

 
Reforço de sua capacidade 
formuladora, regulamentadora e 
avaliadora de políticas públicas. 

 
Reestruturação, informatização, 
capacitação e sistemas de 
carreiras.  

     

Atividades 
Exclusivas do 

Estado 

 Introdução de novo formato 
institucional, com maior 
flexibilidade e autonomia de 
gestão. 

 
Agências Executivas e Agências 
Reguladoras, sob contratos de 
gestão.  

     

Atividades Não-
Exclusivas do 

Estado 

 Transferência de entidades não-
governamentais e/ou 
transformação de entidades 
públicas em entidades privadas, 
sem fins lucrativos. 

 
Organizações sociais, sob 
contrato de gestão.  

     
Produção de Bens e 

Serviços 
 

Privatizações.   
Programa Nacional de 
Desestatização.  

 
Quadro 1: Natureza das Atividades Governamentais versus política e instrumentos 

Fonte: Adaptado de Mare, (1998) 
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Segundo Riani (1997) o setor público poderia não existir se todos os recursos e bens de 
mercado fossem alocados perfeitamente. A existência de sistemas políticos mais abertos e 
mais modernos se torna fundamental para as discussões de problemas brasileiros, 
sobretudo aqueles relacionados ao processo de intervenção do governo na economia. É 
pouco provável que o país reencontre seu processo de crescimento sem que haja uma 
presença mais atuante, porém não opressora, do Governo, inclusive nas atividades 
produtivas. 
Bresser Pereira e Spink (1998) fizeram um relato das reformas realizadas em nosso país, 
onde enfatizam a reforma iniciada em 1936, denominada de reforma burocrática; a de 1967, 
por meio do Decreto Lei nº. 20, denominada de reforma desenvolvimentista e por fim a 
Reforma do Estado iniciada nos anos 90, eclodindo com a reforma gerencial em 1995. A 
chamada Reforma Gerencial do Aparelho do Estado, no Brasil, iniciou com a posse do 
presidente Fernando Henrique Cardoso em 1995, com o objetivo de resgatar a autonomia 
financeira e capacidade de implementar políticas públicas.  
Este novo modelo expõe a relação de dupla função do Estado, composta em Estado-
Empresário e Estado-Regulador, em que a função de Estado-Regulador é mais adequada 
na atuação estatal. A justificativa é que a iniciativa privada, teoricamente, dispõe de mais 
competência para exercer as funções empresariais do que o Estado, conforme apresentado 
na Figura 1. 

 
Figura 1 - Argumentos para a transição do Modelo Estatal para o Modelo Regulatório 

Fonte: FARIA (2003) 
 

Essa predisposição do Estado para exercer funções reguladoras, mais do que empresariais, 
mencionada anteriormente, destacam-se com as agências reguladoras, analisadas a seguir. 

 
2.2 O Estado Coordenador 
A administração pública gerencial surge na segunda metade do século XX, como uma 
resposta à crise do Estado, como modo de enfrentar a crise fiscal, como estratégia para 
reduzir o custo e tornar mais eficiente a administração dos imensos serviços que cabiam ao 
Estado, como forma de proteger o patrimônio público contra os interesses da corrupção 
aberta (BRESSER PEREIRA e SPINK, 1998). 
A Nova Gestão Pública (NGP) é um conjunto de argumentos e filosofias administrativas, 
aceitos em determinados contextos e propostos como novo paradigma de gestão pública, a 
partir da emergência do tema ‘crise e reforma do Estado’ (HOOD e JACKSON, 1991). 
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Em se tratando de mudanças, constata Drucker (1998), que os anos 90 são marcados por 
mudanças de amplas conseqüências nos ambientes social e econômico, nas estratégias e 
nas estruturas. Tais mudanças estão inseridas nas relações econômicas em bloco, 
integração na economia mundial por meio de alianças, reestruturação das empresas, 
controle das empresas e a descontinuidade política.  
Uma gestão pública deve ser dotada das seguintes características: a) caráter estratégico ou 
orientado por resultado do processo decisório; b) descentralização; c) flexibilidade; d) 
desempenho crescente e pagamento por desempenho/produtividade; e) competitividade 
interna e externa; f) direcionamento estratégico; g) transparência e cobrança de resultado 
(accountability); h) padrões diferenciados de delegação e discricionariedade decisória; i) 
separação da política e da sua gestão; j) desenvolvimento de habilidades gerenciais; k) 
terceirização; l) limitação da estabilidade de servidores e regimes temporários de emprego; 
m) estruturas diferenciadas (HOLMES e SHAND, 1995; HOOD e JACKSON, 1991). 
Bresser Pereira (1997) definiu quatro processos básicos da reforma do Estado nos anos 90, 
que podem levar ao Estado Social-Liberal do século XXI: 
 
• A delimitação das funções do estado, reduzindo seu tamanho em termos principalmente 
de pessoal via programas de privatização, terceirização e “publicização”, mais 
especificamente, transferência para o setor público não-estatal dos serviços sociais e 
científicos prestados pelo Estado; 
• A redução do grau de interferência do Estado, que efetivamente se faz necessária por 
intermédio de programas de desregulação que aumentem o recurso aos mecanismos de 
controle via mercado, transformando o Estado em um promotor da capacidade de 
competição do país a nível internacional ao invés de protetor da economia nacional contra a 
competição internacional; 
• O aumento da governança do Estado, mais especificamente, da sua capacidade de 
tornar efetivas as decisões do governo, por meio do ajuste fiscal, que devolve autonomia 
financeira ao Estado, da reforma administrativa rumo a uma administração gerencial (ao 
invés de burocrática) e a separação, dentro do estado, ao nível das atividades exclusivas de 
Estado, entre a formulação de políticas públicas e sua execução; e, finalmente, 
• O aumento da governabilidade, mais especificamente, do poder do governo, graças à 
existência de instituições políticas que garantam uma melhor intermediação de interesses e 
tornem mais legítimos e democráticos os governos, aperfeiçoando a democracia 
representativa e abrindo espaço para o controle social e democracia direta. 

 
O Estado Coordenador busca promover alianças que possam constituir um crescimento 
econômico sustentável. Uma das alternativas encontradas foi a instituição da Lei das 
Concessões, de nº. 8 987, de 13 de fevereiro de 1995. Trata-se de uma lei de utilidade 
pública, que prometia garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos princípios das 
concessões e outorgas dos serviços de contrato, bem como a prestação de serviço de boa 
qualidade, já que estabelece normas para outorga e prorrogação das concessões e 
permissões dos serviços públicos previsto no art. 175 da CF. Nesse ínterim, do ponto de 
vista da estratégia de governo, é necessário resgatar a dimensão do processo nacional, 
preferencialmente expresso sob a forma de um plano de desenvolvimento, mais abrangente 
do ponto de vista temático e temporal que um plano de governo, sem prejuízo de formas de 
promoção do pensamento estratégico (MARTINS, 2003). O plano deve ser uma referência 
estratégica, programática dinâmica e flexível, com destaque para as normas IFRS e CPC, 
em que o diferencial da instituição destes instrumentos se encontra na necessidade de 
promover a elevação da harmonização contábil e promover investimentos de forma 
crescente no país diante da contínua queda de investimento público.  
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2.3 A Lei de Responsabilidade Fiscal 
A Lei Complementar nº. 101 de 4 de maio de 2000, popularmente difundida como Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), vem para contribuir com uma administração gerencial, 
enfatizando o princípio do equilíbrio e da eficiência. A Constituição Federal (CF), em seu 
artigo 37, expõe que a administração pública seja de forma direta ou indireta, obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Visa o 
estabelecimento de instrumentos que facilitem a Administração Pública na busca de 
angariar recursos que elevem os índices de crescimento do Brasil, em geral ações e 
incentivos (fiscais ou não), desenvolvendo o crescimento em especial no setor de infra-
estrutura. Para a obtenção de sucesso nesta busca, é necessário que se façam algumas 
mudanças, objetivando possibilidades que possam gerar progresso, mesmo com a limitação 
de recursos do Estado. As PPPs se mostram como iniciativas que objetivam o crescimento. 
No Brasil, existem limitações estabelecidas pela Lei Complementar nº. 101 de 2000, 
consubstanciadas em normas de finanças públicas voltadas à gestão fiscal. 
O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, ao editar o manual da LRF, a classificou 
como sendo um “código de conduta para administradores públicos que passarão a obedecer 
a normas e limites para administrar as finanças, prestando contas de quanto e como gastam 
os recursos da sociedade” (TCE/SC, 2002a, p.13). 
Para Chagas (2003), a LRF traz em seu texto várias medidas que exigem especial atenção 
do gestor público, entre as quais se podem citar a forma de elaboração da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), o orçamento anual, a execução orçamentária, a publicação de atos 
oficiais, a renúncia de receitas, pagamento de dívida e determinações sobre endividamento.  
No relato de Silva et al (2000), foi preciso um longo e dispendioso período de gestões 
orçamentárias e financeiras desastrosas, embora não generalizadas, responsáveis, em 
grande parte, pela difícil situação econômica que o país enfrenta nos dias atuais, para que a 
comunidade política brasileira percebesse a necessidade de se fazer algo para pôr fim a 
essas práticas.  
Segundo o então Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Marcus 
Tavares “a sociedade não tolera mais conviver com administradores irresponsáveis e hoje 
está cada vez mais consciente de que quem paga a conta do mau uso do dinheiro público é 
o cidadão, o contribuinte” (VILLAÇA, 2001, p.8). 
Diante desse contexto, Guedes (2001) descreve que o legislador, ao aprovar a LRF, estava 
em busca de uma norma capaz de subordinar a ação da Administração Pública aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, entre outros, estabelecidos 
no art. 37 da CF, cuja comprovação condiciona-se ao efetivo exercício do controle. 
Deve ser observada a eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego dos 
recursos da sociedade; o respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e 
dos entes privados incumbidos da sua execução; a indelegabilidade das funções de 
regulação, jurisdicional, do exercício do poder de polícia e de outras atividades exclusivas 
do Estado; a transparência dos procedimentos e das decisões; a repartição objetiva de 
riscos entre as partes; e a sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos 
projetos de parceria (FERREIRA e REBELO, 2003). 
O parágrafo 1º do artigo primeiro da LRF trata que a responsabilidade na gestão fiscal 
pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios 
capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de 
resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições, no que tange a 
renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, 
dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, 
concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 
Valle (2005) assevera que se extrai da LRF, sob a análise do seu núcleo fundamental, a 
ação planejada e transparente do orçamento governamental, finalisticamente orientada à 
prevenção de riscos e correção de desvios, capazes de afetar o equilíbrio das contas 
públicas.  
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Diante desse contexto, nos parâmetros adotados pela LRF, notadamente as questões de 
planejamento e riscos, ressaltam-se a tolerância aos riscos nos contratos de PPP que 
necessariamente são compartilhados e de longa duração, influindo também no que tange ao 
planejamento. 
Assim, a responsabilidade fiscal representa uma diretriz a ser seguida pela Administração. A 
conjugação das diretrizes do IFRS, dos CPCs e da Lei Complementar nº. 101/00 é 
fundamental para a administração responsável que vise crescimento de forma racional e de 
vanguarda do Estado. 
Na concepção de Valle (2005) desnudar essa inter-relação entre o poder público e a 
iniciativa privada, como possível - e por via de conseqüência, como necessariamente 
controlável, - é o primeiro passo para a sua integração do Estado, considerando que ambos 
os setores possuem elementos que, combinados, podem gerar resultados relevantes, 
principalmente em termos de infra-estrutura.  
Vale destacar que o setor público tem como características básicas o poder concedente com 
a administração direta, contingenciamento orçamentário, disponibilidade de recursos no 
futuro, redução do risco de mercado, participação tutelar, e principalmente a necessidade de 
investir. Já o setor privado possui a disponibilidade de recursos próprios ou capacidade de 
endividamento, reduzida disposição para risco em infra-estrutura, e exige garantia comercial 
e participação do setor público, e disposição para executar obras. 
  
2.4 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas a o Setor Público 
As normas do CPC são basilares para o processo de mudança, a partir do envolvimento dos 
diversos segmentos da economia, e, sobretudo, no que tange ao tema suscitado neste 
artigo. O Comitê do Setor Público, que posteriormente veio a ser denominado de 
International Public Sector Accounting Standards Board (IPSAS). Por meio deste, o IFAC 
emite pronunciamentos, as chamadas IPSAS, que visam orientar e harmonizar a 
contabilidade pública nos mais diversos países, a participação do setor público convergindo 
às normas internacionais da contabilidade, via membro integrante ao comitê, com o intuito 
de inserir a gestão pública nas normas e mudanças internacionais. 
 

Quadro 1 – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público NBC TSP  
 

   NORMA 
NBC - TSP 

TEOR 

16.1 Conceituação, Objeto e Campo de Aplicação  
16.2 Patrimônio e Sistemas Contábeis  
16.3 Planejamento e seus Instrumentos sob o Enfoque Contábil  
16.4 Transações no Setor Público  
16.5 Registro Contábil  
16.6 Demonstrações Contábeis  
16.7 Consolidação das Demonstrações Contábeis  
16.8 Controle Interno  
16.9 Depreciação, Amortização e Exaustão  

16.10 Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades 
do Setor Público  

 
A inserção dessa diversidade de normas, imbuída de conceitos contábeis que revolucionam 
o controle da administração pública, contribuem para a harmonização internacional dos 
procedimentos contábeis no Brasil e no setor público. 
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3. METODOLOGIA  
 
Sob a ótica dos procedimentos técnicos, os dados dessa pesquisa foram obtidos por meio 
da combinação de dois métodos: a pesquisa documental e a análise de conteúdo. A 
pesquisa documental é aquela em que a fonte de coleta de dados está restrita a 
documentos, escritos ou não, constituindo-se em dados primários (LAKATOS; MARCONI, 
1995). Já a análise de conteúdo caracteriza-se por ser um conjunto de técnicas de análise 
das comunicações, que visa obter através de procedimentos sistemáticos e objetivos de 
descrição de conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) desta mensagem (BARDIN, 1977). Para Silva (2006) a pesquisa exploratória é 
realizada em área na qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado e tem como 
objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, para torná-lo mais explícito. E na 
descritiva, o objetivo principal é a descrição as características de determinado fenômeno, 
estabelecendo relações. 
Nesse sentido, este trabalho estabelece como método o qualitativo, com objetivo 
exploratório-descritivo. Trata-se de pesquisa descritiva, identificando as principais falhas e 
erros e essencialmente reconhecer interesses e tendências. As informações são 
concentradas nas analises da Lei de Responsabilidade Fiscal e IFRS na Gestão Pública, 
lançando luzes à questão da convergência do setor público às normas internacionais (IFRS) 
de Contabilidade. Para tanto foi realizada a revisão e o reflexo da literatura pertinente sobre 
o tema.  
 
4. RESULTADOS DA PESQUISA 
Considerando o fato de os relatórios contábeis serem a principal linguagem de comunicação 
dos agentes econômicos para a avaliação de investimentos ou do risco de suas transações, 
o uso de práticas contábeis distintas tem trazido dificuldades para a compreensão e para a 
comparabilidade das informações de natureza econômico-financeira em nível internacional. 
Isso tem reforçado a busca pela convergência das normas contábeis para as entidades que 
tenham interesse em que suas demonstrações contábeis sejam adequadamente avaliadas 
também no exterior.  
Nesse sentido, visando reduzir as diferenças nas práticas contábeis entre os países 
proveniente das divergências nas regulamentações e dos interesses particulares de cada 
usuário, estabeleceu-se a constituição de um processo de convergência das normas 
contábeis, existentes em cada país, para uma norma internacional, de caráter unificador (EL 
HAJJ e LISBOA, 2001). Nesse sentido, com as possibilidades de transações entre 
investidores de diversas nacionalidades, em empresas de diferentes países, a contabilidade 
internacional tornou-se relevante uma vez que essa área do conhecimento fornece 
informações para auxiliar os administradores, investidores e acionistas, entre outros, no 
processo decisório (WEFFORT, 2005). 
Deste modo, fez-se necessário um conjunto de normas contábeis internacionais as quais 
permitissem a convergência das demonstrações financeiras, em bases comuns de 
apresentação, para os diversos países. Esse evento permitiria o aumento na confiabilidade 
dos dados e o acesso ao capital internacional a custos mais baixos. 
Ainda contextualizando, verifica-se que o crescimento da economia e o sucesso dos 
investimentos produtivos estão relacionados à participação dos acionistas, cujos interesses 
de participação nos resultados impulsionam o crescimento das empresas. Esta participação 
acontece por meio do mercado de capitais que proporciona desenvolvimento econômico às 
organizações ao intermediar recursos financeiros de médio e longo prazo entre os agentes 
poupadores e os que apresentam déficit de investimentos (ASSAF NETO, 2003). Do mesmo 
modo, observa-se que os recursos financeiros podem ser oriundos de qualquer parte do 
mundo, assim sendo, eles prescindem de uma estrutura segura e confiável para 
regulamentar essa intermediação.  
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Dentro dessa perspectiva, nota-se que as bolsas de valores, por meio de órgãos 
reguladores como a Financial Services Authority (FSA) em Londres, a CVM, no Brasil, a 
SEC, nos Estados Unidos, procuram adotar as melhores práticas de controle para a 
publicação dos demonstrativos financeiros para, dentre outros fatores, coibirem processos 
fraudulentos que, apesar das imposições legais e a fiscalização dos órgãos reguladores, 
ainda persistem nas corporações. Nesse sentido, o mercado de capitais configura-se como 
um importante aliado para proteger os interesses dos acionistas e dos investidores. Para 
tanto, a Junta de Normas Internacionais de Contabilidade (IASB) ofereceu um conjunto de 
Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS) visando prestar assistência, de 
modo geral às empresas e aos governos, e de modo particular aos contadores, para a 
publicação dos relatórios contábeis em uma linguagem homogênea, confiável e sem 
distorções culturais e legais de cada país. 
O processo de convergência das normas contábeis nacionais para as internacionais teve 
forte influência da tradição do sistema contábil europeu, principalmente, o classificado no 
modelo Anglo-Saxão. As principais características predominantes desse modelo são, de 
acordo com Niyama, (2005): a atuação dos profissionais da área, a participação dos 
mercados de capitais no desenvolvimento das organizações, a baixa interferência do 
governo na definição das práticas contábeis e na importância das Demonstrações Contábeis 
para os investidores. Os principais países que desenvolveram o sistema contábil de acordo 
com esta classificação são: Inglaterra, País de Gales, Irlanda, Escócia, Austrália, Nova 
Zelândia, Estados Unidos, Canadá, Malásia, Índia, África do sul e Cingapura. 
A Grã-Bretanha possui um sistema contábil baseado em forte atuação profissional, 
regulamentado, altamente organizado e voltado para os investidores. Esta tradição faz com 
que os relatórios contábeis sejam elaborados de acordo com o fair and true view, maior 
transparência para os acionistas, e  com base no common-low. Ou seja, um sistema legal 
baseado na tradição onde tudo é permitido, desde que não esteja explicitamente proibido 
pela lei. (NIYAMA, 2005). 
Essa decisão foi estimulada, também, devido a casos de manipulação de informações e a 
existência de impunidade nas situações em que foram descumpridos os regulamentos 
pertinentes. Como exemplos das afirmativas realizadas encontram se os casos da Enron e 
da WorldCom, nos Estados Unidos. Esses eventos intensificaram as discussões para a 
aceitação da Norma Internacional de Relatórios Financeiros, considerando a relevante 
existência e a aplicação da contabilidade para manter o controle do patrimônio, em seus 
aspectos qualitativo e quantitativo, de maneira uniforme, e com base nos Princípios de 
Contabilidade Geralmente Aceitos (GAAP - Generally Accepted Accounting Principles).  
Com a regulamentação das ações contábeis pelo IASB, pressupõe-se que as organizações, 
sejam elas públicas ou privadas, efetuem a aplicação das normas citadas, tornando dentre 
outros fatores, os usuários em geral, mais seguros quanto ao uso dos dados em suas 
decisões.  
Contudo, o processo de adoção dessas normas pelas principais economias do mundo, 
Estados Unidos e Japão, não é obrigatório. Porém, a União Européia, através da 
Regulamentação 1606/2002, na tentativa de reduzir as diferenças e melhorar o controle 
sobre as demonstrações financeiras consolidadas, adotou as Normas Internacionais de 
Relatórios Financeiros em 2005, de forma obrigatória, para todas as empresas que 
transacionam ações nos mercados de capitais em sua área de atuação.  
Dentro dessa perspectiva, é válido salientar a importância assumida pela União Européia, 
para a realização de pesquisas relativas a adoção e ao uso das normas em questão. Uma 
vez que, de acordo com dados de 2005 do Banco Mundial, este Bloco agrega as grandes 
economias do mundo, em relação ao Produto Nacional Bruto; possui o terceiro maior 
mercado financeiro do globo e conta com a Bolsa de Londres (FTSE) na qual transacionam-
se os principais papéis de 2.750 empresas. 
No Brasil, a Lei nº 11.638, sancionada pelo Governo Federal brasileiro no final de 2007, 
altera a antiga lei das Sociedades por Ações, de 1976, e determina que todas as empresas 
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brasileiras de capital aberto deverão apresentar seus demonstrativos financeiros elaborados 
segundo a norma internacional de contabilidade, a IFRS.  
A contabilidade pública tem se limitado ao uso da contabilidade orçamentária e o estrito 
cumprimento da legislação vigente essencialmente com base na Lei 4.320/64 e na LRF, tal 
fato acarreta no distanciamento das novas tendências contábeis que estão inseridas nas 
IFRS.  
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Neste artigo analisamos a necessidade de convergência do setor público às normas 
internacionais (International Financial Reporting Standards - IFRS) de contabilidade e, 
sobretudo seguindo os lineamentos da Lei de Responsabilidade Fiscal, com intuito de tornar 
o Brasil mais atraente e transparente para os investidores estrangeiros é um dos principais 
desafios dos governantes.  
É possível destacar, que a responsabilidade de uma organização é uma forma de gerir 
muito além de obrigação social, é uma forma de garantir o compromisso com a sociedade 
em adotar ética e garantir o desenvolvimento social. Esta afirmação é amplamente válida 
para o setor privado, no entanto quando tratamos do setor público, essa sentença é escopo 
básico das prioridades do setor público. O controle e gestão de recursos públicos, com base 
na NGP não devem ser praticados apenas com o objetivo de manter o patrimônio e suas 
variações, além do orçamento e sua execução (previsão e arrecadação de receita e a 
fixação e a execução da despesa). A contabilidade pública gera informações que apoiam a 
tomada de decisão dos gestores públicos, que precisam demonstrar a partir de um relatório 
fiscal demonstrando se as metas e limites foram alcançados a partir dos lineamentos 
estabelecidos pela LRF.  
Atender simultaneamente os lineamentos da Lei 4.320/64, da LRF e das novas normas de 
contabilidade aplicadas ao setor público, IFRS, tendem a ser uma dificuldade pela simples 
convergência de diversas normas, além de se tratarem de normas promulgadas em 
períodos diferentes, com destaque para concepção patrimonial, por exemplo, que são 
tratados de forma diferente entre normas IFRS e Lei 4.320/64. Mas as instituições 
governamentais e as entidades responsáveis pelas emissões de normas contábeis no Brasil 
através do CPC têm destinado instrução através de maior quantidade de disciplinas no que 
tange à gestão pública e à contabilidade pública, além de treinar os profissionais da área 
voltados para a gestão pública e as IFRS. 
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