
Plano de Trabalho do IPSASB e do 
GA/NBC TSP 

 



REFORMAS CONTÁBEIS NO SETOR PÚBLICO 

Contexto Internacional: Reformas Contábeis 
- Adoção do Regime de Competência; 
- Adoção de Padrões Contábeis Internacionais: IPSAS, IFRS. 

 

Contexto Nacional: Desafios e Motivações 
- Dados pouco confiáveis; 
- Informação declaratória, não verificável; 
- Foco maior na legalidade que na essência: incapacidade de uso gerencial das 
informações contábeis; 
- Desalinhamento conceitual e existência de vieses; 
- Dificuldade de interpretação da informação contábil pela sociedade: pouca 
transparência e accountability. 
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Pesquisa da PwC* 

Fonte: : 2016 
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Pesquisa da PwC* 

Fonte: : 2016 
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Processo de Convergência no Setor Público 

IPSAS 

fontes normativas 
internacionais 

(cerca de 80 países adotaram 
ou estão em vias de adotar) 

NBC TSP 

convergência e adaptação à 
realidade brasileira 

(Decreto-Lei nº 9.295/1946 e 
Lei nº 12.249/2010) 

MCASP 

normas para a consolidação 
das contas da Federação 

(arts 50 e 51 da LRF) 
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IPSAS 

Análise da aplicabilidade 
no Brasil 

Consulta pública de 
aspectos relevantes 

(*) 

Análise das contribuições e 
elaboração de minuta de 

NBC TSP 

(*) 

Consulta pública de 
minuta de NBC TSP 

NBC TSP Publicada 

Análise das alterações 
necessárias no MCASP e 

consulta pública 

MCASP Publicado com 
vigência para o exercício 

seguinte 

Revisão da taxonomia para 
incorporação de novas 

validações 

Validação dos novos 
procedimentos na MSC ou 

DCA 

Processo de Convergência no Setor Público 
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Calibrando o Processo de Convergência 

Filtro normativo 

PIPCP 

IPSAS 
NBC TSP 

- Aplicabilidade 
- Operacionalidade 
- Maturidade contábil dos 

entes 
- Materialidade na 

consolidação 
- Diretrizes institucionais 

Implantação 
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CASP hoje: 

CASP 

Criatividade 
fiscal 

Questioname
nto sobre o 

papel dos TCs 

Crise Fiscal 

PIS/PASEP 

Depósitos 
judiciais 

Securitização 
de Recebíveis 

(Direitos 
Creditórios) 

Créditos 
tributários e 

da DA 

Passivo 
atuarial 

Cessão de 
bens 

Concessões e 
PPP 

Consórcios 
públicos 

Exploração 
econômica da 

folha de 
pagamento 

Investimentos 
nas empresas 

estatais 
Transferências 
constitucionais 
e voluntárias 

Complexidade das transações do 
setor público 

Crise fiscal e institucional 
 

Necessidade de controle mais 
efetivo das contas públicas Solução: 
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Por que IPSAS? 
• Adequação ao Acordo do CFC com a IFAC  
     (Statement of Membership Obligations - SMOs) 

• Cerca de 80 países as adotaram ou estão em vias de adotá-las (comparabilidade). Países 
desenvolvidos que não adotaram: resistência de cunho político e não técnico (ex. Alemanha) 

• Comparabilidade internacional é fundamental no contexto atual!  
(Banco Mundial, BID, OCDE, FMI, agências de classificação de risco etc)   

• É necessário “reinventar a roda”?  
• Um padrão exclusivo é adequado em quais circunstâncias? 

• Normas complexas para tratarem de situações e transações complexas. É necessário evitar o livre 
julgamento profissional e a “criatividade”. 

• Permite troca de experiências e benchmarks internacionais em práticas contábeis e de auditoria no 
setor público. 
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a) Harmonização de conceitos e procedimentos contábeis e de  
gestão fiscal e  outros presentes neste Acordo; 
b) Aprimoramento da Matriz de Saldos Contábeis, bem como a 
disseminação do conhecimento da linguagem XBRL no setor 
público brasileiro; 
c) Validação dos processos de coleta e de transformação dos 
dados, utilizando a linguagem XBRL, aplicados às necessidades 
dos Tribunais de Contas;  
d) Compartilhamento dos dados recebidos pelos sistemas de 
transferência de dados; 
e) Observância da legislação de transparência e de requisitos 
mínimos dos Sistemas de Administração Financeira e Controle 
(SIAFICs); 
f) Propor adoção de providências necessárias à convergência 
do MCASP às NBCs TSP: auditoria financeira. 
 

Resultados 
esperados 

Acordo de Cooperação Técnica STN/IRB/ATRICON/TCs 



Obrigado! 


