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RESUMO 

Consolidação de contas no Setor Público Brasileiro frente às IPSAS: 
O estudo da prestação de contas do Comando da Aeronáutica 

A New Public Management é a resposta à falência do Welfare State que, além de dar outro 

enfoque para a accountabilitity, reforça a adoção das boas práticas do setor privado para o setor 

público, dentre elas, as alicerçadas práticas da contabilidade, como é o caso da consolidação de 

contas. Esse cenário faz com que o International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) 

passe a ser uma entidade de referência internacional quanto à normatização contábil, inclusive para 

consolidação de contas, fazendo com que muitos países adotem as International Public Sector 

Accounting Standards (IPSAS) por meio de um processo isomórfico de convergência, como é o caso 

da República Federativa do Brasil, desde 2008. Como resultado da busca das melhores políticas e 

práticas contábeis influenciadas pelo processo de convergência, o governo brasileiro, por meio da 

Secretaria do Tesouro Nacional (STN), aprovou seu último Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor 

Público (MCASP) em dezembro de 2014, ratificando uma metodologia de consolidação de contas. 

Contudo, em janeiro de 2015, o IPSASB publica a IPSAS 35 – Demonstrações Financeiras 

Consolidadas, o que poderia trazer conflitos com a nova edição do MCASP. Diante disso, o objetivo 

geral desta pesquisa é analisar o processo de consolidação de contas no setor público brasileiro, 

utilizando como método de estudo o caso particular do Comando da Aeronáutica (COMAER), de forma 

tornar tácita a avaliação da aderência por parte do governo brasileiro às IPSAS. Após uma revisão da 

IPSAS 35 e das dificuldades de apresentação de demonstrativos consolidados, os recursos de 

evidência documentais, do artefato físico e da entrevista, mostraram, por meio de uma análise 

qualitativa interpretativa perante a própria IPSAS 35, que o COMAER não percebe a sua convergência 

específica, o que não acontece com as demais IPSAS, que gradualmente influenciam, de maneira 

isomórfica, seu manual de contabilidade. O COMAER ratifica o controle e a formação do perímetro de 

consolidação estabelecido de forma legal com base na detenção do patrimônio público em sentido 

amplo, visando a necessidade de prestar contas no cenário brasileiro. O estudo também ratifica a 

importância de um sistema contábil que conte com Tecnologia da Informação para obtenção das 

contas consolidadas, bem como da uniformidade das políticas contábeis. Contudo, o estudo do 

COMAER não conseguiu demonstrar por si algumas dificuldades, como a adoção do regime de 

competência para as receitas e a inclusão de todos os entes na consolidação. Observa-se no contexto 

geral brasileiro, verificado também no COMAER, uma evolução no processo de consolidação, contudo 

uma preocupação mais imediata quanto à qualidade da informação do que a própria convergência à 

IPSAS 35. 

Palavras-chave: Consolidação de contas, IPSAS, Brasil, Comando da Aeronáutica. 
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ABSTRACT 

Consolidation of financial statements in the Brazilian Public Sector front of IPSAS: 
A study of financial reporting in the Aeronautics Command 

The New Public Management was the answer to the failure of the Welfare State. Besides 

emphasizing accountability, it also reinforces the need to adopt good management practices within 

the private sector. Among those practices can be highlighted accounting practices such as the 

consolidation of financial statements. With such a perspective, the International Public Sector 

Accounting Standards Board (IPSASB) appears as an international reference entity on the 

standardization of accounting, including the consolidation of financial statements. Following the 

international trend, International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) have been adopted 

through an isomorphic process of convergence, as it has been happening since 2008 in the Federal 

Republic of Brazil. As a result of a search for better policies and accounting practices, influenced by 

such a convergence process, the National Treasury Secretariat of the Brazilian government (STN) 

approved, in December 2014, the Manual of Accounting for the Public Sector (MCASP), ratifying a 

methodology for the consolidation of financial statements. However, the publication, in January 2015, 

of IPSAS 35 – Consolidated Financial Statements – might conflict with the new Manual of Accounting. 

Faced with this, the main goal of this research is to analyze the process of accounting financial 

consolidation in the Brazilian public sector through the study of the Aeronautics Command (COMAER) 

in order to assess the tacit adherence of the Brazilian government to IPSAS. After presenting an 

overview of IPSAS 35, and all the difficulties in the presentation of consolidated financial statements, 

a qualitative analysis was conducted through documents and interviews, performed with different 

people in charge in the COMAER. Conversely to what has happened in the adoption of other standards 

that has gradually influenced the COMAER accounting manual in an isomorphic way, the study of this 

entity does not show evidence of specific convergence in the adoption of IPSAS 35. The study shows 

that the COMAER confirms the concept of control and the formation of perimeter of consolidation on 

legal grounds based on the holding of public property in a broad sense, aiming the need to be 

accountable in the Brazilian context. The study also confirms the importance of an accounting system 

that relies on Information Technology and the need to follow uniform accounting policies, all to achieve 

consolidated accounting statements. However, the study was not able to show evidence to the 

difficulties in the adoption of accrual basis in revenues and for the inclusion of all entities in the 

perimeter of consolidation. Finally, it can be said that despite the positive evolution in the process of 

the consolidation financial statements in the Brazilian public sector, including the COMAER, the main 

concern relates to the quality of financial information and not the convergence process to IPSAS 35. 

Keywords: Consolidated Financial Statements, IPSAS, Brazil, Aeronautics Command. 
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1. INTRODUÇÃO 

Na presente década ainda são evidentes as consequências da New Public Management 

(NPM) (Hood, 1991, 1995) para os Estados no trato da máquina pública, onde por meio de uma nova 

perspectiva para a accountability, ensejam mudanças na contabilidade pública de forma a aproximá-

la à realidade do setor privado (Fatemi & Behmanesh, 2012; Haque, 2004; Hood, 1991, 1995). 

Como reflexo dessa aproximação, encontram-se as International Public Sector Accounting Standards, 

as IPSAS (Benito, Brusca & Montesinos, 2007; Chan, 2003; Grossi, 2015; Jones, 2007), que se 

apresentam como uma solução (Meyer & Rowan, 1977) num processo isomórfico de convergência 

internacional (Dimaggio & Powell, 1983; Rodrigues & Craig, 2007), sobretudo em países em 

desenvolvimento (Chan, 2006). 

Das boas práticas contábeis do setor privado que compõem as IPSAS emitidas pelo 

International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) com vistas à aplicação no setor 

público, a prática de consolidação de contas ganha especial atenção. Embora seja de origem anterior 

à própria NPM (Hawkins, 1963), a técnica possibilita uma visão geral do governo para usuários 

internos e externos (Grossi, 2015; Jones, 2007) e, no contexto geral, objetiva suprir a busca de 

conhecimento para viabilizar a transparência governamental e garantir o aperfeiçoamento da 

accountability (Fatemi & Behmanesh, 2012). Nesse contexto, muitos estudos evidenciam problemas 

na obtenção de demonstrativos consolidados, onde cita-se os que envolvem a formação do perímetro 

de consolidação e a questão da definição do controle (Grossi & Soverchia, 2011; Grossi & Tagesson, 

2007; Grossi & Steccolini, 2015; Heald & Georgiou, 2000; Robb & Newberry, 2007). Contudo, não 

muitas dessas pesquisas estão sob o enfoque da adoção das IPSAS (Matiş & Cîrstea, 2015), o que 

se torna uma das motivações para o presente estudo. 

1.1. JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

A adoção das IPSAS pelos países da América Latina tem ganhado evidência (IPSASB, 

2015b). A República Federativa do Brasil, país com características latentes de desenvolvimento, 

iniciou o seu processo de convergências às IPSAS em 2008 (Chan, 2006), ano a partir do qual se 

destacam as ações da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), órgão central da contabilidade pública 

federal. Dentre as ações, cita-se a 6ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público 

(MCASP), publicado em dezembro de 2014, já sob influência do processo de convergência às IPSAS, 

que, além de principalmente normatizar as políticas contábeis, ratifica uma metodologia de 

consolidação de contas a níveis da União, Estados e Municípios. Contudo, em janeiro de 2015, é 
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publicada a IPSAS 35 – Consolidated Financial Statements (Demonstrações Financeiras 

Consolidadas) (IPSASB, 2015c), normatização contábil mais atual sobre o tema consolidação de 

contas, o que poderia implicar divergências com o próprio MCASP. 

Por fim, perante essa dúvida, além da atualidade do tema e da necessidade de mais 

registros de experiências (IPSASB, 2015c; Matiş & Cîrstea, 2015), torna-se justificável o estudo no 

cenário brasileiro quanto à consolidação de contas públicas, sob a luz do processo de convergência 

às IPSAS. Diante das dimensões continentais do Brasil e suas inúmeras atividades governamentais 

desenvolvidas, de forma a viabilizar o estudo, escolheu-se o Comando da Aeronáutica (COMAER) 

como alvo de um estudo de caso, pois se trata de uma organização militar de alcance a todo território 

brasileiro, possui igualmente diversos ramos de atividades dentro de um propósito único de defesa e 

soberania estatal, além de se destacar contabilmente, sendo reconhecido pela própria STN (Brasil, 

STN, 2014d). 

1.2. OBJETIVO DO ESTUDO E QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO 

O objetivo geral da pesquisa é analisar o processo de consolidação de contas no setor 

público brasileiro, utilizando como método de estudo o caso particular do Comando da Aeronáutica, 

de forma a tornar tácita a avaliação da aderência por parte do governo brasileiro às IPSAS emitidas 

pelo IPSASB. 

Como objetivos específicos, a realização da pesquisa pretende caracterizar a adoção da 

IPSAS 35 (IPSASB, 2015c) no Brasil e a opinião dos agentes responsáveis pela sua convergência no 

cenário brasileiro; caracterizar o modo como o normativo internacional está a ser aplicado no processo 

de consolidação de contas no COMAER; caracterizar de que forma os procedimentos e os sistemas 

de gestão adotados pelo COMAER conseguem acomodar a necessidade de elaboração de contas 

consolidadas e seus objetivos; bem como averiguar a opinião dos seus agentes organizacionais 

relativamente às necessidades, abrangendo questões de eficiência e de eficácia dos procedimentos 

de consolidação de contas. 

Outrossim, o estudo possibilita evidenciar as dificuldades e o registro de experiências na 

obtenção de contas consolidadas como esforço no alcance dos objetivos estipulados pelo IPSASB 

para fins de consolidação de contas no setor público por parte da República Federativa do Brasil. 

Para atingir o objetivo proposto, o estudo foca sua análise na resposta da seguinte questão 

de investigação: 
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Como é que se caracteriza o processo de consolidação de contas no setor público brasileiro 

e como é avaliada a aderência às Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 

emitidas pelo IPSASB? 

Para responder essa questão, listam-se as seguintes questões específicas: 

a) Como é que se caracteriza a adoção da IPSAS 35 (IPSASB, 2015c) e o processo 

de consolidação de contas pelo setor público brasileiro? 

b) Qual a visão dos agentes responsáveis pela convergência às IPSAS no nível nacional 

brasileiro quanto aos benefícios e às dificuldades encontradas, esperadas ou não, 

para o tema consolidação de contas no seu setor público? 

c) Como se reflete a adoção das IPSAS no processo de consolidação de contas do 

COMAER? 

d) Como se apresentam os procedimentos e os sistemas de gestão adotados pelo 

COMAER no alcance da necessidade de elaboração de contas consolidadas e seus 

objetivos organizacionais? 

e) Qual a opinião dos agentes do COMAER envolvidos no processo de consolidação de 

contas quanto às necessidades, internas e externas, abrangendo questões de 

eficiência e de eficácia dos procedimentos de consolidação de contas? 

1.3. ESTRUTURA DA PESQUISA 

A pesquisa está estruturada em sete capítulos, sendo o primeiro e presente capítulo 

destinado à contextualização e à motivação da escolha do tema, bem como à justificação do cenário 

brasileiro e à adoção do estudo de caso do Comando da Aeronáutica. É neste capítulo que se estrutura 

todo o desenvolvimento da pesquisa, pois se estabelecem os objetivos gerais e específicos, além das 

questões específicas com vistas à solução. 

No segundo capítulo, a revisão de literatura solidifica a contextualização da pesquisa, 

trazendo desde a origem os conceitos da NPM e Accountability e suas consequências para a 

contabilidade. Igualmente, mostra o surgimento da prática contábil da consolidação de contas, 

analisando sua normatização recente por meio da IPSAS 35 (IPSASB, 2015c), seguido das 

problemáticas que abordam o tema, elucidadas tanto pelo IPSASB como por estudos anteriores. No 

fim do capítulo, explora-se o surgimento da teoria institucional até chegar ao conceito de isomorfismo, 
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muito evidente e presente no âmbito da convergência às IPSAS em muitos países, que também serve 

como balisamento desta pesquisa. 

O terceiro capítulo trata da metodologia, o qual descreve a execução da pesquisa diante de 

uma abordagem qualitativa por meio da linha interpretativa, os meios de obtenção dos dados, bem 

como a justificação do uso da teoria institucional. 

Os dois capítulos seguintes dão início à parte empírica. O quarto capítulo faz o 

enquadramento da contabilidade pública brasileira sob um enfoque normativo que delimita a trajetória 

da adoção das IPSAS e como se verifica a prática da consolidação de contas públicas no Brasil, além 

das dificuldades esperadas ou não nesses processos pela STN, tudo para fins de transparência e 

accountability na contabilidade governamental. Já o quinto capítulo explora a formação dos dados 

contábeis consolidados no COMAER, como resultado da prestação de contas da própria organização, 

a percepção dos agentes nesse processo e a procura por evidências da convergência às IPSAS na 

adoção do MCASP. 

O sexto capítulo é o que dá prumo à conclusão desta pesquisa, discutindo os dados obtidos, 

mediante o contexto e os conhecimentos adquiridos na revisão de literatura. 

Por fim, o sétimo capítulo, além de expor as limitações do trabalho, as contribuições e as 

sugestões para investigação futura, traz a conclusão da pesquisa, onde após responder às questões 

específicas, faz uma comparação entre o cenário brasileiro e o estudo de caso do COMAER para fins 

de consolidação de contas, sob o processo de convergência às IPSAS. 

De acordo com a estruturação anteriormente apresentada, segue-se o segundo capítulo 

destinado à revisão de literatura. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

Muitos dos Estados carregam nas suas estruturas atuais os efeitos da globalização da NPM, 

que, dentre outras medidas, propiciou uma ênfase na utilização da accountability para fins de um 

setor público mais eficiente (Fatemi & Behmanesh, 2012; Haque, 2004; Hood, 1991, 1995). Isso 

também trouxe consequências para a contabilidade pública, pois no contexto da NPM precisou se 

adequar de forma a buscar meios para o exercício da accountability (Guthrie & Humphrey, 1996; 

Hood, 1995; Olson, Guthrie & Humphrey, 1998). Como exemplo da busca constante e mais recente 

desse objetivo, observa-se uma institucionalização isomórfica no processo de convergência às IPSAS 

pelos Estados, onde também estão incluídas as normas de consolidação de contas públicas (Dimaggio 

& Powell, 1983; IPSASB, 2015b, 2015c; Rodrigues & Craig, 2007). 

2.1. NEW PUBLIC MANAGEMENT E ACCOUNTABILITY 

Após a 2ª Guerra Mundial, a estruturação dos Estados e as relações internacionais eram 

voltadas para evitar ameaça ao sistema capitalista, como ocorreu durante a depressão na década de 

1930 (Harvey, 2005). Nesse pós-guerra, era comum os Estados se focarem na empregabilidade, no 

crescimento econômico e no bem-estar da sociedade, além de contarem com uma forte presença do 

seu poder, de forma a garantir tais objetivos, intervindo ou substituindo processos mercantis (Harvey, 

2005). Era o Welfare State (Estado de Bem-Estar Social) que “significou mais que um incremento das 

políticas sociais no mundo industrial desenvolvido” (Esping-Andersen, 1995, p. 73), além de ser 

politicamente uma forma de afastar o fascismo e o bolchevismo, representando o “abandono da pura 

lógica do mercado” (Esping-Andersen, 1995, p. 73) e o comprometimento com a “justiça social, 

solidariedade e universalismo” (Esping-Andersen, 1995, p. 73). Esse cenário desencadeou um grande 

crescimento econômico a nível mundial, sobretudo nas décadas de 1950 e 1960 (Abrucio, 1997). 

A repetição de tal feito não seria constatada a partir de meados dos anos 70, e começou a 

entrar num período recessivo na década de 1980 (Abrucio, 1997). As crises do petróleo de 1973 e 

1979, esta ainda mais rigorosa; as crises fiscais que evidenciavam um aumento de tributos para 

financiar os déficits do Estado que sustentariam o modelo Welfare State, onde cita-se a revolta dos 

contribuintes (taxpayers) americanos e ingleses; a própria incapacidade do governo de lidar com essas 

crises; a globalização e os incrementos tecnológicos que mudaram a lógica da produção; e o 

enfraquecimento do poder estatal sobre fluxos financeiros e comerciais, bem como o de orientar 

políticas macroeconômicas, vieram a estabelecer uma crise nos Estados de forma a afetar as suas 

organizações burocráticas (Abrucio, 1997). 
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Nesse momento, foi necessária uma quebra da ideologia estatal a favor de uma 

estruturação neoliberal que, dentre outras questões, se opusesse ao Welfare State e à abrangência 

ampla dos setores públicos, suprisse a dúvida da capacidade dos Estados, creditasse na 

superioridade do setor privado e admitisse a competição de mercado na prestação de serviços, ou 

seja, a motivação para o surgimento da NPM, onde o Estado passaria teoricamente a ser menos 

“weberiano”, deixando de ser moroso e excessivamente normativo (Abrucio, 1997; Haque, 2004). 

Perante as adversidades e as novas necessidades, a ação dos Estados foi adotar um 

conjunto de doutrinas administrativas que preponderaram uma reforma burocrática, sendo esse 

conjunto oportunamente chamado de NPM (Hood, 1991, 1995; Lapsley & Pallot, 2000). Foi 

justamente no final da década de 1970 que a NPM apareceu, sendo praticada inicialmente no âmbito 

inglês, sob o governo da Primeira-Ministra Margaret Thatcher, e no âmbito americano, por ocasião do 

governo municipal de Sunnyvale, California, que sofreram mais com a recessão e as revoltas dos 

contribuintes (Gruening, 2001). Posteriormente, a NPM chegou à Nova Zelândia e à Austrália, o que 

ao lograr resultados, passou a constar da pauta de países pertencentes à Organisation for Economic 

Co-operation and Development (OECD), organização cujo objetivo “é promover políticas que 

melhorem o bem-estar econômico e social de pessoas em todo o mundo” (Gruening, 2001; OECD, 

n.d., n.p.). 

Como relatado por Hodd (1991, p. 3), a NPM é composta por “doutrinas administrativas 

similares”, que na verdade refletem as tendências administrativas precedentes ao próprio movimento, 

onde elencam-se: a frenagem do crescimento do governo em termos de gastos públicos e o 

pagamento de pessoal; a privatização total ou parcial de forma a subsidiar a prestação de serviços; o 

desenvolvimento de automação para ser aplicado na tecnologia da informação, na produção e 

distribuição de serviços; e no desenvolvimento de uma agenda internacional focada em questões da 

administração pública, cooperação inter-governamentais e estilos políticos e de tomadas de decisão. 

Verifica-se que a NPM, além de ser um “guarda-chuva” de soluções administrativas, também se 

baseia em precedentes teóricos, destacando-se o Managerialismo (desenvolvido a partir das teorias 

da escolha-pública, de direitos de propriedade, do principal-agente, bem como na nova economia 

austríaca e dos custos das transações) e a Nova Economia Institucional, além de outras, como a 

administração pública clássica e neoclássica, estas citadas tendo em vista os cenários americanos 

na década de 1920 e pós 2ª Guerra Mundial (Gruening, 2001; Hood, 1991). Já para Barberis (1998) 
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é mais evidente a presença das teorias da escolha pública, da bureau-shaping (modelo burocrático 

racionalizado), do desconstrucionismo e do pós-modernismo. 

Como componentes doutrinários do NPM, Hood (1995) cita os itens a seguir: 

a) segregar o setor público em unidades organizadas por produtos, possibilitando uma 

melhor administração e uma melhor identificação de problemas, dividindo a 

provisão da produção com vista a incutir o não desperdício; 

b) celebrar mais contratos com base numa aquisição competitiva, pois a competição 

entre fornecedores melhora os padrões dos produtos e baixam os seus custos; 

c) realçar a prática dos comprovados estilos e ferramentas de gestão do setor privado; 

d) realçar uma disciplina de trabalho e uma produção eficiente, eliminando custos 

diretos e produzindo mais com menos recursos; 

e) enfatizar uma gestão visível por parte da alta administração, pois a accountability 

depende da clara atribuição de responsabilidade; 

f) tornar notório padrões formais de mensuração e medidas de performance e de 

sucesso, pois a accountability depende de objetivos bem definidos; e 

g) realçar mais o controle dos resultados. 

Do contexto desses componentes, subtrai-se o termo accountability, que por meio do 

entendimento do seu conceito, assegura-se a importância de sua aplicabilidade para o setor público, 

o que consequentemente influencia a contabilidade desse setor. Então: o que é accountability? 

Incialmente, a tradução do termo accountability não é contabilidade, nem tão pouco possui 

uma tradução para a língua portuguesa, não existindo uma única palavra na língua portuguesa que a 

traduza, onde mesmo em alguns dicionários de língua inglesa, essa palavra nem é encontrada, tendo 

que se remeter à explicação da palavra “accountable” (Campos, 1990; Pinho & Sacramento, 2009). 

Por exemplo, cita-se o dicionário Oxford (Hornby & Wehmeier, 2005, p. 10): “Accountable: 

responsável por suas decisões ou ações e espera-se que as explique quando lhe for perguntado: Os 

políticos são, em última instância, responsáveis perante os eleitores.” 

Segundo Seidman (2004), o conceito de accountability começa a ser moldado na Inglaterra 

no início do século XIII, onde o fato do seu território ser uma ilha, propiciou um isolamento da 

influência direta do poder de Roma e da Igreja Católica, o que restringia a competição pelo poder 

entre o Rei, Barões e, mais tarde, o Parlamento. Durante o reinado do Rei John, houve grandes perdas 
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em termos de território e poder que, perante compromissos, viu o seu poder enfraquecido e a sua 

transferência para os Barões e a Igreja, esta última fazendo constar a assinatura papal na reedição 

da Magna Carta inglesa em 1215, fazendo incluir leis e costumes que iriam nortear seu reinado e 

responsabilizá-lo (Seidman, 2004). Seu sucessor, o Rei Henry III, foi um espectador da hegemonia 

dos Barões e do Papa, pois tinha apenas nove anos quando da morte do pai (Seidman, 2004). 

Somente em 1227, com dezenove anos de idade, Henry assumiu o reinado, contudo sob limitações 

e controles engatilhados na Magna Carta, todos notórios das elites inglesas (Seidman, 2004). O 

Parlamento, criado pelo Rei Edward I, vem possiblitar a busca de fundos de modo a custear as 

atividades públicas e pessoais do Rei, que seria também responsável por imputar os agentes reais 

em más condutas, já que o senso inglês até certo momento permitia que o Rei cometesse erros, pois 

a própria Coroa trataria de puní-lo (Seidman, 2004). Com a proliferação das atividades 

governamentais e o advento da doutrina da responsabilidade ministerial, tanto o Parlamento como a 

Corte de Justiça passaram a responsabilizar seus agentes, tendo o impeachment como ferramenta 

(Seidman, 2004). Em 1366, no reinado do Rei Edward III, o Parlamento rompe unilateralmete com 

as reinvindicações de respeito à Igreja, isolando cada vez mais o poder da realeza (Seidman, 2004). 

Diante de um cenário mais contemporâneo e de um referencial mais próximo da 

representação ativa (Mosher, 1968), a accountability preenche o hiato entre os representantes e os 

representados, tendo em vista que a deliberação, a identificação e a similitude apenas resultam numa 

relação sociologicamente aceitável em que não há uma obrigação de comprometimento para com os 

interesses dos representados (Arato, 2002). Já diante de uma representação passiva (Mosher, 1968), 

a prática da accountability nos serviços públicos é motivada pela salvaguarda da sociedade perante 

aos poderes empossados pelos funcionários públicos que, embora não sejam eleitos, representam 

as estruturas dos serviços públicos criadas para atender as obrigações do Estado (Campos, 1990). 

Observa-se que “há uma relação de causalidade entre desenvolvimento político e a competente 

vigilância do serviço público” (Campos, 1990, p. 48), onde o nível da sua utilização é diretamente 

proporcional ao amadurecimento social e ao seu desenvolvimento democrático (Campos, 1990). 

“Accountability Pública é um sinal das modernas democracias” (Fatemi & Behmanesh, 2012, p. 46). 

Nota-se então que a existência da accountability é antiga, devendo-se levar em consideração 

o seu entendimento como conceito e a forma como é vista, na medida em que é mencionada nas 

mudanças ocorridas na sociedade que, por sua vez, implicam mudanças nos setores públicos. Como 

observado no estudo de Gruening (2001), muitas das abordagens teóricas e escolas que 
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influenciaram a NPM servem como novas lentes que dão diferentes perspectivas de entender ou usar 

a accountability, sendo aqui citadas de forma não exaustiva pelo autor: a administração pública 

clássica e a neo-clássica, teoria do principal-agente, escolas (disciplinas) de análises políticas, a 

administração pública racional e a orgânica. 

Para fins deste trabalho e para atender o contexto da NPM, procura-se compreender o 

conceito da seguinte forma: 

Accountability significa manter a responsabilização de indivíduos e de organizações pelas 
medidas de seus desempenhos da forma mais objetiva possível. Accountability pública se 
refere ao conjunto de abordagens, mecanismos e práticas usados pelos interessados nos 
serviços públicos para garantir um nível e um tipo desejado de desempenho (Paul, 1992, 
p. 1047). 

Segundo Fatemi e Behmanesh (2012, p. 46), “em outras palavras, o conceito accountability 

está para uma das tarefas mais singulares do governo e o direito da accountability está para os 

cidadãos como um dos direitos de cidadania mais singulares no setor público”. 

Ressalta Fatemi e Behmanesh (2012) que a NPM deve comportar dois tipos de 

accountability, a perante políticos e a perante clientes, sendo que esta última é detentora dos objetivos 

mais voltados para a própria NPM, já que se foca na eficiência e nos resultados. A accountability da 

NPM deve focar a produção, a concorrência, a transparência e as relações contratuais, afastando-se 

de processos, procedimentos, controles hierárquicos e questões culturais e de confiança (Christensen 

& Laegreid, 2001, 2002; Gregory, 2001). Entretanto, observa-se que “a preocupação com a eficiência 

tende a supervalorizar a necessidade da accountability administrativa, em vez de promover a 

responsabilidade política” (Christensen & Laegreid, 2002, p. 288), o que não garante julgamentos 

políticos e sociais adequados por parte dos servidores públicos e, consequentemente, nas instituições 

públicas, também essenciais no Estado democrático (Christensen & Laegreid, 2002; Gregory, 1998). 

Quanto à importância da contabilidade para a NPM, a mesma se consolida no cenário de 

mudanças, na medida em que possibilita a evidência da quantificação e dos resultados (Lapsley, 

Mussari & Paulsson, 2009). A NPM e seu reforço na accountability vem trazer consequências para a 

contabilidade do setor público, pois uma das características também presente é o seu próprio 

aperfeiçoamento (Gruening, 2001). Isso verifica-se por meio das literaturas que envolvem a NPM (o 

que para Hood (1995) eram menos desenvolvidas e menos esparsas), pois têm reforçado as 

expectativas na contabilidade, onde sistemas contábeis mais abrangentes e avançados propiciam um 

melhor controle das atividades e das finanças do setor público, de forma a resultar em eficiência do 

próprio setor (Chan, 2003; Guthrie, Olson & Humphrey, 1999). O conjunto de técnicas contábeis 
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associadas com a NPM receberam o nome de New Public Financial Management (NPFM), visando a 

evolução de estruturas e sistemas de gestão voltados para o lado comercial e mercantil, bem como 

o incentivo na utilização do regime de competência (em Portugal conhecido como regime do 

acréscimo) nos demonstrativos dos setores públicos e na utilização de normas contábeis (Guthrie & 

Humphrey, 1996; Olson, Guthrie & Humphrey, 1998; Potter, 2002). Para Anessi-Pessina, Nasi e 

Steccolini (2008), observados os estudos de Hood (1995) e Guthrie (1998), as orientações comuns 

que permeiam as mudanças no âmbito da contabilidade giram em torno da adoção do regime de 

competência, do controle de gestão, além da mensuração de desempenhos e da ênfase em 

demonstrações externas. 

De forma resumida, segundo Guthrie et al. (1999), o Quadro 1 expõe cinco categorias 

referentes às reformas atribuídas a NPFM, condensando os jargões atribuídos à mesma, onde pode 

se depreender as consequências para a contabilidade: 

Quadro 1: Categorias da New Public Financial Management 

1 – Mudanças para sistemas de demonstrações financeiras: 

Promover o uso do regime de competência por todo governo e a dependência dos contadores às normas contábeis. 

2 – Desenvolvimento de sistemas de gestão e estruturas orientados ao mercado e ao comércio: 

Possibilitar a fixação de preços e a prestação de serviços públicos. 

3 – Desenvolvimento de uma abordagem de mensuração de desempenho: 

Utilização de indicadores financeiros ou não, tabelas classificatórias, benchmarking e medidas de desempenho. 

4 – Devolução, descentralização ou delegação de orçamentos: 

Adicionado à integração entre sistemas de contabilidade financeira, de gestão e informações econômicas, busca  
propiciar o relato de resultados do orçamento em termos financeiros e não financeiros. 

5 – Alterações internas e externas para os setores públicos de auditoria: 

Propiciar o monitoramento e avaliações das prestações de serviços públicos. 

Fonte: Baseado em Guthrie et al. (1999, pp. 210-211) 

Quanto às alterações contábeis decorrentes da NPM, a adoção do regime de competência 

é a mais relevante (Anessi-Pessina et al., 2008), pois fornece uma avaliação precisa dos custos das 

prestações de serviços e pode servir como indicador de desempenho (Guthrie, 1998). Seu uso é tanto 

útil para usuários internos (“e.g. políticos, administradores, empregados” segundo Grossi e Tagesson 

(2007, p. 1)) e externos (“e.g. cidadãos, eleitores, contribuintes, fornecedores, outras administrações 

públicas, bancos” de acordo com Grossi e Tagesson (2007, p. 2)), embora, dentre outras 

controvérsias, para o governo central continue sendo mais importante informações de contabilidade 

orçamental, como é o caso dos governos locais italianos (Anessi-Pessina & Steccolini, 2007). 

Conforme as palavras utilizadas por Hood (1995, p. 94), a contabilidade “deveria” 

desempenhar um papel importante para a accountability, na medida em que impulsionou o uso de 
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técnicas contábeis consagradas no mercado e no setor privado, além de descreditar os servidores 

públicos, que seriam avaliados quanto às suas performances, segundo o exercício de suas atividades 

pela contabilidade. Apesar da disseminação da NPM ser considerada global, tendo em vista os vários 

nomes que a mesma recebeu (citam-se Projet de Service na França; Financial Management Initiative 

e Next Steps na Inglaterra; Public Service 2000 e Public Service Reform Act no Canadá; Financial 

Management Improvement Programme e Programme Management and Budgeting na Austrália; the 

Grace Commission e National Performance Review nos Estados Unidos; e Plano Diretor da Reforma 

do Aparelho do Estado no Brasil – (Abrucio, 1997; Haque, 2004; Hood, 1995; Pereira, 1997, 1998)) 

e em consequência da influência de agências e de organizações regionais a níveis internacionais 

(Banco Mundial; Fundo Monetário Internacional; Organização Mundial do Comércio; Programa de 

Desenvolvimento das Nações Unidas; Bancos de Desenvolvimento Asiático, Africano e Inter-

Americano; União Européia (UE); Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA); Cooperação 

Econômica Ásia-Pacífico (APEC); e OECD – (Haque, 2004)), a afirmação de globalização deve ser 

feita com cautela quanto às implicações das mudanças estruturais e organizacionais dos Estados 

para a contabilidade, ou para a NPFM (Haque, 2004; Hood, 1995). Para Hood (1995), embora seja 

uma conclusão que envolva especulação e utilizando-se como exemplo o universo dos países 

pertencentes a OECD, não é preciso afirmar que o exercício da accountability anterior à NPM fosse 

insatisfatório, onde resquícios de outras políticas públicas ao serem institucionalizadas poderiam fazer 

com que as mudanças e a uniformização da contabilidade do setor público não fossem constatadas 

em níveis globais, servindo a NPM apenas para justificar (ou não) propósitos políticos de cada um 

dos Estados, como é o caso das privatizações. 

Apesar da “cautela” de Hood (1995, pp. 106-107) referente à NPFM, observa-se uma 

globalização e não uma uniformização (Guthrie et al., 1999), ou melhor, um processo de 

institucionalização isomórfica evidenciado em outros estudos quanto à adoção da NPM como produto 

mitificado para as individuais soluções estruturais e econômicas dos Estados, bem dizer o 

aperfeiçoamento responsável (accountable) da prestação dos serviços públicos (Anessi-Pessina et al., 

2008; Anessi-Pessina & Steccolini, 2007; Ashworth, Boyne & Delbridge, 2009; Brignall & Modell, 

2000; Christensen, Lie & Laegreid, 2008; Dimaggio & Powell, 1983; Haque, 2004; Lapsley & Pallot, 

2000; Meyer & Rowan, 1977). 
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2.1.1. New Public Management e Accountability no Brasil 

No Brasil, o Decreto Lei nº 200, em 1967, no seu artigo 5º (Brasil, PR, 1967), embora num 

contexto anterior à NPM, foi o primeiro indício legal que permitia uma descentralização da 

administração pública, consentindo a possibilidade, por exemplo, às autarquias e empresas públicas 

do exercício de atividades até então tipicamente exercidas de forma direta pelo governo (Abrucio, 

1997; Pereira, 1997). Entretanto, diante de um modelo administrativo problemático, onde citam-se 

conflitos entre a administração direta e indireta, não se logrou êxito numa possível reforma 

administrativa (Abrucio, 1997), ficando apenas o legado conceitual. 

Quanto à contabilidade pública brasileira, até 1986, problemas estruturais comprometiam 

o exercício da própria contabilidade na gestão do orçamento público, pois este não era controlado 

uniformemente nem de forma centralizada (Valente & Dumont, 2003). O tempo entre o fato gerador 

e o seu reflexo em demonstrativos era de quase 45 dias, evidenciando uma defasagem na 

escrituração; a não utilização da contabilidade como fonte de informações gerava inconsistências na 

execução do orçamento; o controle orçamentário era incipiente, muitas das vezes manual; em 

consequência, não era exercível o controle por meio de uma conta única; e não havia uma cultura 

organizacional de forma a entender e reconhecer a importância da contabilidade (Saldanha, 1998 in 

Valente & Dumont, 2003). Essas situações especificamente só vieram a mudar com a criação da 

STN, já em 1986, e a implantação do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 

Federal (SIAFI), em 1987, o que viabilizou a operação de uma conta única, unificando os recursos na 

caixa do Tesouro Nacional (Valente & Dumont, 2003). Segundo Abrucio (2007), tais mudanças no 

final da década de 1980 eram motivadas por um processo de redemocratização, pois o governo 

militar tinha potencializado problemas já existentes, como o descontrole financeiro, a falta da 

accountability, a politização da burocracia nos seus Estados e Municípios, bem como a fragmentação 

demasiada das empresas públicas, que fez perder a atuação governamental. 

A nova Constituição Federal (CF) de 1988 (Brasil, 1988) veio combater a herança negativa 

do regime militar (Abrucio, 2007). Contudo, não resolveu satisfatoriamente a democratização e 

descentralização política, neste caso exemplificado pelo crescimento de Municípios e sem essência 

de cooperação intergovernamental (Abrucio, 2007). Os incentivos constitucionais em favor da 

profissionalização dos serviços públicos resultaram em “empregados públicos” e não em “servidores 

públicos”, concentrando a burocratização e distanciando esta dos fins sociais (Abrucio, 2007). Aliado 

à crise fiscal da década de 1990, o setor público ficou contaminado pela visão da aposentadoria 



 

15 
 

integral por parte dos servidores e das gratificações de cunho político recebidas, e não de 

desempenho, que davam uma ilusão de aumento de salários, onde na verdade se perdia poder 

aquisitivo (Abrucio, 2007). 

A partir do governo de 1990, diante de um aparente fracasso da CF (Brasil, 1988) quanto 

ao trato da administração pública, a percepção dos brasileiros foi direcionada a “dois raciocínios 

falsos”: “a ideia de Estado mínimo e o conceito de marajás”, o que acarretou “o desmantelamento 

de diversos setores e políticas públicas, além da redução de atividades estatais essenciais”, isso tudo 

somado a uma crise fiscal (Abrucio, 2007, p. 70). 

Nesse meio tempo, em 1992, temos o impeachment do então Presidente da República, 

Fernando Collor de Mello, como um ícone recente da prática da accountability no Brasil, 

caracterizando uma “politics of societal accountability” (“política social para fins de accountability”), 

exemplificada pelo crescimento de direitos de discursos politizados, movimentos sociais voltados para 

a realização de processos e a exposição da corrupção pela media (Peruzzotti & Smulovitz, 2000, p. 

147). Ressalta-se aqui, talvez um efeito voltado mais para o lado da accountability política, e não para 

o cliente, este mais alinhado pela NPM. 

Na sequência, na gestão do novo governo eleito em 1994, foi criado o Ministério da 

Administração e Reforma do Estado (MARE), onde o seu Ministro (Pereira, Luiz Carlos Bresser – autor 

de artigos citados neste trabalho) procurou entender os problemas decorrentes da CF (Brasil, 1988) 

e se apoiar nas novas tendências internacionais de administração pública, a NPM (Abrucio, 2007). 

Mesmo diante de um cenário aparentemente evolutivo da máquina pública, somente em 

1995 é caracterizada a NPM no Brasil, por ocasião do “Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado”, que tinha como objetivo tornar a administração pública brasileira “administrativa” e não 

“burocrática” (Pereira, 1997, pp. 7-8; 1998). Como consequência, deu-se início a um período de 

redução de concursos para cargos públicos, programas de demissões voluntárias e privatizações 

(Peci, Pieranti & Rodrigues, 2008). Segundo Abrucio (2007), o referido plano também não teria 

logrado êxito. Contudo, seu estudo evidencia a contínua busca por uma melhor administração pública. 

No cenário mais recente, como exemplo da procura de uma melhor administração pública 

por meio específico (não único) da contabilidade pública, verifica-se o processo de convergência às 

IPSAS, citando como marco a Portaria nº 184, de 25 de agosto de 2008, que dispõe sobre as 

diretrizes que visam esse fim (Brasil, MF, 2008, n.p.), fato objeto da parte empírica deste trabalho. 



 

16 
 

2.2. CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS 

A consolidação de contas tem a sua importância tanto na esfera pública como na privada, na 

medida em que busca fornecer informação contábil, consubstanciada e relevante, de grupos 

econômicos ou de Estados, além da necessidade de representá-la de forma fidedígna para seus 

usuários. 

2.2.1. Origem 

Segundo Hawkins (1963), entre o final da 1ª Guerra Mundial e a quebra da bolsa de valores 

de Nova Iorque em 1929, os Estados Unidos da América passaram por um período de acentuada 

prosperidade em várias áreas, dentre elas na esfera econômica. 

As grandes combinações industriais (ou big business), que já vinham ocorrendo desde os 

anos de 1880, viriam a demandar “divulgações financeiras corporativas mais completas e mais 

confiáveis” (Hawkins, 1963, p. 145). Inicia-se assim a prática da consolidação de contas, onde apesar 

da discordância de alguns autores, porém segundo o consenso da maioria, credita-se à United States 

Steel Corporation, em 1901, o primeiro exemplo de publicação de demonstrativo de contas 

consolidadas (Edwards & Webb, 1984; hÓgartaigh, 2009; Rathore, 2009). Segundo Hendriksen 

(1977), um dos mais referenciados nessa concordância (onde se inclui Greidinger, 1950 in 

hÓgartaigh, 2009), a United States Steel Corporation foi a primeira a fornecer informações financeiras 

anuais de forma adequada aos seus acionistas. Cita-se também aqui Arthur Lowes Dickinson, como 

contador britânico da Price Waterhouse and Company em Nova Iorque, influente na divulgação da 

técnica contábil da consolidação de contas, onde o seu livro, “Accounting Practices and Procedures” 

de 1914, tinha o capítulo oito dedicado à matéria (Rathore, 2009). 

Como continuidade dessas grandes combinações, aparecem as Holdings, que devem ser 

entendidas como: 

(...) sociedades não operacionais que têm seu patrimônio composto de ações de outras 
companhias. São constituídas ou para o exercício do poder de controle ou para a 
participação relevante em outras companhias, visando nesse caso, constituir a coligação. 
Em geral, essas sociedades de participação acionária não praticam operações comerciais, 
mas apenas a administração de seu patrimônio. Quando exerce o controle, a holding tem 
uma relação de dominação com as suas controladas, que serão suas subsidiárias 
(Carvalhosa, 2009, p. 14). 

As Holdings viriam a fortalecer a necessidade e a prática das demonstrações consolidadas, 

fato notório e muito importante no cenário americano, tendo em vista que, a partir de 1912, o tema 

foi incluso regularmente na certificação dos contadores públicos (Dickinson, 1924 in Edwards & 
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Webb, 1984), refletindo também na maior aceitabilidade desses demonstrativos pela direção das 

empresas (Edwards & Webb, 1984).  

Como um dos exemplos do grau de importância despendida sobre a matéria, era sugerido 

pelo Investment Bankers Association of America que os investidores ligados às Holding fossem 

providos de “balanços consolidados, demonstrações consolidadas de receitas e demonstrações de 

resultados” (Hawkins, 1963, p. 152). Outrossim, o crescente número de acionistas (ou investidores) 

dá uma noção quantitativa da importância e da necessidade na preparação de demonstrativos 

consolidados no que tange à realidade econômica dos grupos econômicos, pois passados os anos de 

1920, o número de acionistas cresceram de quinhentos mil nos anos de 1900, para dois milhões, 

estimando-se ainda dez milhões em 1930 (Hawkins, 1963). 

Devido à quebra na bolsa de 1929 e dado que, até aquele momento histórico, as práticas 

de demonstrações financeiras consolidadas não foram regularizadas voluntariamente, o governo 

federal dos Estados Unidos veio a interferir de modo a resultar na “Securities Act” de 1933 e de 

1934, regulamentando a preparação e a divulgação das demonstrações financeiras consolidadas 

(Hawkins, 1963). Segundo o próprio Hawkins (1963, p. 162), outros fatores também serviram para 

consolidar a prática contábil naquele país: 

Assim, tão tarde quanto à década de 1920, a gestão industrial poderia ignorar 
impunemente as demandas para melhor divulgação financeira. A depressão econômica 
de 1930, a mudança subsequente na atitude pública na direção empresarial, a eleição de 
Franklin D. Roosevelt como Presidente em 1932, e a promulgação das Securities Acts 
1933-1934, trouxeram esta situação a um fim. 

Saindo do foco americano, quase que ao mesmo tempo, as necessidade por demonstrações 

consolidadas também se apresentaram no Reino Unido (Payne, 1967) diante de um contexto muito 

similar do descrito por Hawkins (1963), onde há um crescimento das indústrias após a 1ª Guerra 

Mundial, vindo a surgir mais tarde as grandes empresas como resultado de um movimento de fusão 

(Payne, 1967). Embora haja indícios da existência da prática de consolidação de contas no Reino 

Unido em 1910 (Edwards & Webb, 1984), o pioneirismo em seu território quanto à publicação de 

contas consolidadas é atribuído à Nobel Industries Ltd. em 1922 (Kitchen, 1972; Parker, 1977; 

Wilkins, 1975; all in Edwards & Webb, 1984; Edwards, 2013; Rathore, 2009), sendo que a 

regulamentação começou a ser estabelecida “implicitamente” pela Companies Act (do ano de)1900 

(hÓgartaigh, 2009, p. 169), passando a ser obrigatória somente com a Companies Act 1928, a qual 

legalizou o termo “Holding Company” (Edwards & Webb, 1984; Edwards, 2013). 
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Nota-se que o pioneirismo americano pode ser questionado. Contudo, houve uma enorme 

morosidade na adoção da técnica contábil em comparação com os Estados Unidos (Edwards & Webb, 

1984). As razões que levaram a essa morosidade (e a perda do primeiro lugar, segundo depreende-

se da literatura) provavelmente deveram-se: ao não requerimento do conhecimento da prática contábil 

na admissão profissional dos contadores; a resistência por parte dos contadores e empresas de 

contabilidade; a demanda maior dessa prática pelos americanos, tendo em vista o tamanho do seu 

mercado; a resistência da gestão britânica em publicar demonstrativos consolidados voluntariamente; 

e o interesse dos credores nos ativos demonstrados de forma singular e não de forma consolidada 

(Edwards & Webb, 1984). Acrescenta-se também que, após as últimas décadas do século XIX serem 

repletas de ensinamentos dos contadores britânicos para os contadores americanos, os britânicos se 

isolaram, não reconhecendo a “auto-evolução” da consolidação de contas por parte dos americanos 

(Parker, 1977 in Edwards & Webb, 1984). 

Por fim, descrita a origem da consolidação de contas, onde se destacam os Estado Unidos 

e o Reino Unido, observa-se também que a prática contábil se alastrou por diversos países, tendo 

cada um sua particulariedade histórica, e diante de um processo de adoção das IPSAS, onde citam-

se os casos do Canadá, do Japão, da Korea e dos países da UE (Rathore, 2009). 

2.2.2. A consolidação de contas públicas segundo os normativos internacionais 

Desde já, observa-se que a consolidação de contas surge num contexto privado, que após 

atingir importância reconhecida pelo governo, passa a ser regulado pelo mesmo (Hawkins, 1963), o 

que, ao se fazer um paralelo, ocorre também quanto às IPSAS a cargo do IPSASB que abordam o 

tema. Tal comprovação se faz tendo em vista que tanto a IPSAS 35 (IPSASB, 2015c), como a sua 

antecessora, a IPSAS 6 (IPSASB, 2006), se basearam nas normas do International Accounting 

Standards Board (IASB), o equivalente ao IPSASB para as entidades privadas. 

A IPSAS 6 (IPSASB, 2006) – Consolidated and Separate Financial Statements 

(Demonstrações Financeiras Consolidadas e Separadas), foi elaborada com base na IAS 27 - 

Consolidated Financial Statements and Accounting for Controlled Entities (Demonstrações Financeiras 

Consolidadas e Contabilização de Entidades Controladas) emitida pelo IASB, tendo sua primeira 

publicação ocorrida no ano 2000, revisada em 2006 e acumulando alterações desde então. A IPSAS 

6 (IPSASB, 2006) foi emitida num período em que a política adotada pelo IPSASB era de converger 

suas IPSAS, alicerçadas no regime de competência, às International Financial Reporting Standards 

(IFRS) do IASB, realizando as devidas adequações às entidades que compõem o setor público. 
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Por sua vez, a IPSAS 35 – Consolidated Financial Statements (Demonstrações Financeiras 

Consolidadas) (IPSASB, 2015c), que juntamente com a IPSAS 34 – Separate Financial Statements 

(Demonstrações Financeiras Separadas) sucederam à IPSAS 6 (IPSASB, 2006), baseia-se na IFRS 10 

– Consolidated Financial Statements (Demonstrações Financeiras Consolidadas) também emitida 

pelo IASB em 2011, e que incluía as alterações desta até dezembro de 2014. A IPSAS 35 (IPSASB, 

2015c) foi publicada em janeiro de 2015, sendo republicada na íntegra, sem alterações, em 

dezembro do mesmo ano, no segundo volume do Handbook of International Public Sector Accounting 

Pronouncements (IPSASB, 2015a). 

Antes de se iniciar a abordagem da IPSAS 35 (IPSASB, 2015c, § 14), faz-se necessário a 

citação inicial de alguns conceitos presentes na mesma norma, como: 

Benefits (Benefícios): 

são as vantagens que uma entidade obtém a partir de seu envolvimento com outras 
entidades. Os benefícios podem ser financeiros ou não-financeiros. O impacto real do 
envolvimento de uma entidade com outra entidade pode ter aspectos positivos ou 
negativos. 

Economic entity (Entidade econômica): “é uma entidade controladora e suas controladas.” 

Controlling entity (Entidade controladora): “é uma entidade que controla uma ou mais 

entidades.” 

Controlled entity (Entidade controlada): “é uma entidade que é controlada por uma outra 

entidade.” 

Binding arrangement (Acordo vinculativo): “Para os fins desta Norma, um acordo vinculativo 

é um acordo que confere exigíveis direitos e obrigações aplicáveis às suas partes como se fosse sob 

a forma de um contrato. Ele inclui direitos de contratos ou outros direitos legais.” 

Investment entity (Entidade de investimento): 

(…) é uma entidade que: 

(a) Obtém recursos de um ou mais investidores com a finalidade de proporcionar ao(s) 
investidor(es) com serviços de gestão de investimentos; 

(b) Tem a finalidade de investir recursos exclusivamente para retornos de ganhos de 
capital, receitas de investimento, ou ambos; e 

(c) Mede e avalia o desempenho de consideravelmente todos os seus investimentos sob 
base de justo valor. 
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Exibidos os conceitos iniciais, torna-se imprescindível elencar as ressalvas da IPSAS 35 

(IPSASB, 2015c) em comparação com a IFRS 10. Segundo o próprio IPSASB, a IPSAS 35 (IPSASB, 

2015c) não considerou a IFRS 5 - Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 

(Activos Não-Correntes Detidos para Venda e Operações Descontinuadas) e a IFRS 9 – Financial 

Instruments (Instrumentos Financeiros), ambas referenciadas no âmbito da IFRS 10, contudo sem 

aplicabilidade nas entidades pertencentes ao setor público. 

Dessas ressalvas, a maioria são sobre as principais diferenças apresentadas sobre as duas 

normas. A IPSAS 35 (IPSASB, 2015c) possui comentários e exemplos ilustrativos adicionais em 

relação à IFRS 10, com o propósito de esclarecer a aplicação da mesma e seus reflexos na 

contabilidade das entidades do setor público por ela abrangidas. Apresenta também mais guidance 

(orientações) sobre benefícios não-financeiros (non-financial benefits). Certos termos utilizados na 

IFRS 10, como grupo, empresa-mãe, subsidiária e acordo contratual (group, parent, subsidiary e 

contractual arrangement) são substituídos por entidade econômica, entidade controladora, entidade 

controlada e acordos vinculativos, respectivamente, sendo este último de entendimento mais amplo 

do que o utilizado pelo IASB. Termos como investidor e investida (investor e investee) são mantidos 

nas orientações de aplicação (application guidance) quando apropriados ao contexto. 

Ainda como diferença, a IPSAS 35 (IPSASB, 2015c) não identifica características típicas de 

uma entidade de investimento, discutindo algumas delas no contexto da sua definição. Além disso, 

não exige da entidade controladora, não sendo ela própria uma entidade de investimento, a obrigação 

de consolidar todas as suas entidades controladas. Entretanto, deve apresentar demonstrações 

consolidadas que meçam os investimentos nas entidades de investimento controladas, pelo justo 

valor por meio do superávit ou déficit, conforme IPSAS 29 - Financial Instruments: Recognition and 

Measurement (Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração), bem como consolidar 

ativos, passivos, receitas e despesas da controlada de acordo com o próprio normativo. 

Evidenciadas as principais diferenças em relação a IFRS10, tem-se que o objetivo da IPSAS 

35 (IPSASB, 2015c) é definir os princípios para apresentação e preparação de demonstrações 

financeiras consolidadas, quando há o controle de uma entidade sobre outra ou outras entidades, 

sendo o seu âmbito de aplicação a todas as entidades que preparam ou apresentam demonstrações 

financeiras sob o regime de competência. 

Diante dos objetivos e do âmbito de aplicação, depreendem-se dois conceitos cruciais à 

aplicação da IPSAS 35 (IPSASB, 2015c). Inicialmente, verifica-se que o normativo é compulsório 
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desde que a contabilidade das entidades fomentem seus demonstrativos no regime de competência 

(IPSASB, 2015c, § 3): “A entidade que prepara e apresenta demonstrações financeiras sob o regime 

de competência deve aplicar esta norma na preparação e na apresentação de demonstrativos 

financeiros consolidados da entidade econômica.” Posteriormente, a questão do controle é 

intencionalmente explorada no texto da norma de forma a viabilizar o seu objetivo. 

A definição do controle é importante, pois é a partir desse conceito que na prática se 

estabelece o perímetro de consolidação, o que resulta na real representação da entidade econômica, 

passando a conhecer a sua entidade controladora, bem como as suas entidades controladas. Diante 

desse mérito, a IPSAS 35 (IPSASB, 2015c, § 14) assim define controle:  

Uma entidade controla outra entidade quando a entidade está exposta, ou tem direitos, 
em benefícios variáveis de seu envolvimento com a outra entidade e tem a capacidade de 
afetar a natureza ou o montante desses benefícios através do seu poder sobre a outra 
entidade. 

Segundo a IPSAS 35 (IPSASB, 2015c), a entidade obrigatoriamente deve-se determinar 

como entidade controladora, na medida em que avalia se controla ou não outra entidade, 

independemente da sua natureza de envolvimento. Essa avalição deve ser entendida da seguinte 

forma (IPSASB, 2015c, § 20): 

20. Assim, uma entidade controla outra entidade se, e somente se, a entidade tem as 
seguintes características: 

(A) poder sobre a outra entidade (ver parágrafos 23-29); 

(B) Exposição ou direitos a benefícios variáveis de seu envolvimento com a outra entidade 
(ver parágrafos 30-34); e 

(C) A capacidade de usar o seu poder sobre a outra entidade para afetar a natureza ou o 
montante de benefícios do seu envolvimento com a outra entidade (ver parágrafos 35-37). 

Ainda assim, a IPSAS 35 (IPSASB, 2015c, § 21) ainda complementa quanto à necessidade 

perene dessa avaliação ao descrever que: 

21. A entidade deve considerar todos os fatos e circunstâncias para avaliar se controla 
outra entidade. A entidade deve reavaliar se controla outra entidade se os fatos e 
circunstâncias indicam que há alterações a um ou mais dos três elementos de controle 
listadas no parágrafo 20. 

Diante dessa definição, verifica-se a necessidade de se entender os conceitos de poder e de 

benefícios que estão inseridos na definição de controle, o que se faz na IPSAS 35 (IPSASB, 2015c), 

nos parágrafos 23 a 34. 

Entende-se como poder a relação entre a entidade controladora e a entidade controlada, 

onde a primeira, mediante direitos adquiridos, detém a capacidade corrente de dirigir as atividades 
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relevantes da outra entidade, ou seja, a habilidade atual de nortear as atividades que 

significativamente influenciam a natureza ou o montante dos benefícios dessa relação. No setor 

público, essa capacidade de direção das atividades relevantes é demonstrada por meio dos direitos 

de direção das políticas financeiras e operacionais da entidade controlada, verificando-se assim a 

existência do poder (IPSASB, 2015c). 

O poder resulta do direito, o que é de clara compreensão numa relação entre entidades 

proveniente somente do direito de voto garantido em instrumentos de capital, como é o caso das 

ações. No setor público, além desta situação, as entidades podem estabelecer poder por meio de 

provas de aplicações financeiras e de direitos decorrentes de acordos vinculativos. Neste caso, há 

necessidade de efetuar uma avaliação complexa para averiguar se os direitos provam realmente a 

existência de poder. Entretanto, observa-se que nem sempre que há direitos sobre uma outra entidade 

há poder, o que é exemplificado na existência de controle regulamentado ou dependência econômica 

(IPSASB, 2015c). 

Em outros casos, o poder pode ser estabelecido por meio da legislação, mesmo que a 

entidade não se responsabilize pela operação diária ou o modo como as funções prescritas são 

desempenhadas pela outra entidade. Ocorre que órgãos ou escritórios estatutários recebem 

legalmente poderes para desempenhar suas funções de forma independente do governo. Porém, não 

impedem que as entidades percam a capacidade de dirigir as políticas operacionais e financeiras das 

entidades dotadas desses elementos estatutários para obter benefícios, havendo assim relação de 

poder (IPSASB, 2015c). 

Ainda quanto ao poder, a IPSAS 35 (IPSASB, 2015c) relata que evidências de uma entidade 

estar desde outrora na direção de atividades relevantes de uma outra entidade objeto de avaliação de 

controle, pode ajudar a determinar se há no presente uma relação de poder. Contudo, não é por si 

conclusiva para determiná-la. Define também que na concorrência entre duas ou mais entidades 

sobre o direito de dirigir unilateralmente diferentes atividades relevantes, o poder é aferido à entidade 

que possuir a direção atual das atividades que mais significativamente afetam a natureza ou o 

montante dos benefícios da entidade controladora. Ainda define que uma entidade possa ter poder 

sobre uma outra entidade, mesmo que sobre estas hajam outras entidades dotadas de direitos 

protecionistas, conferindo direitos correntes de participação na direção de suas atividades relevantes, 

o que ocorre no caso das entidades que exercem influência significativa. Para estas últimas entidades, 

não há nem relação de poder, nem de controle. 
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Quanto aos benefícios, já definidos acima, a IPSAS 35 (IPSASB, 2015c) relata que, 

diferentemente da abordagem quanto ao poder, os benefícios em relação a uma entidade podem ser 

divididos por outras entidades que não aquela que detém exclusivamente o controle. Relata, ainda, 

que o envolvimento de uma entidade com outras está inserido num ambiente de expectativa, pois há 

que esperar que a entidade controladora obtenha benefícios sobre a entidade controlada. Entretanto, 

diante da necessidade da elaboração dos demonstrativos, esse envolvimento em busca de benefícios 

por parte da entidade controladora pode-se traduzir negativamente, ou num mix entre resultados 

positivos (esperados) e negativos. 

Os benefícios, também já definidos anteriormente, podem ser financeiros, não-financeiros 

ou se enquadrarem em ambas as situações, o que coube ao normativo ilustrar os dois primeiros 

numa relação não taxativa, onde cita-se (IPSASB, 2015c, §§ 32-33): 

32. Os exemplos a seguir ilustram benefícios financeiros que uma entidade pode receber 
de seu envolvimento com outra entidade: 

(a) Dividendos, juros variáveis em títulos de dívida, outras distribuições de benefícios 
econômicos; 

(b) A exposição a aumentos ou diminuições no valor de um investimento em uma outra 
entidade; 

(c) Exposição às perdas de contratos para fornecer apoio financeiro, incluindo apoio 
financeiro para os grandes projetos; 

(…) 

33. Exemplos de benefícios não-financeiros incluem: 

(a) A capacidade de se beneficiar do conhecimento especializado de uma outra entidade; 

(b) O valor para a entidade das atividades da outra entidade que ajudam a entidade na 
realização dos seus objetivos; 

(c) Resultados melhorados; 

(…) 

Na sequência, o normativo caracteriza o controle diante da relação entre os conceitos de 

poder e benefícios, relatando que uma entidade controladora não apenas detém o poder sobre a 

entidade controlada e sobre a exposição ou direitos a benefícios variáveis desse envolvimento, mas 

também detém a capacidade de usar o poder para afetar a natureza ou o montante desses benefícios 

(IPSASB, 2015c). 

Ainda diante desse link entre poder e benefícios, a existência de objetivos comuns não é 

suficiente para definir controle, pois há a necessidade da entidade controladora deter a capacidade 

de usar seu poder sobre a outra entidade para direcioná-la para um trabalho com a mesma, de forma 
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a promover esses objetivos. Aborda também que as entidades que possuem poder de decisão devem 

determinar se são entidades de direção ou entidades agentes, sendo estas reponsáveis por tomar 

ações em nome e em benefício de outras entidades ou entidades de direção, não havendo nesse caso 

controle por parte da entidade agente quando do exercício da tomada de decisões. Neste caso delega-

se o poder da tomada de decisões e não o controle (IPSASB, 2015c). 

Outro ponto que deve ser abordado e que decorre do objetivo e do âmbito de aplicação do 

normativo, estando já entendidos os conceitos de poder e de benefícios para fins de controle, é a 

questão da obrigatoriedade da entidade controladora apresentar demonstrações consolidadas. 

Segundo a IPSAS 35 (IPSASB, 2015c, § 5 e § 9), a entidade controladora, como regra geral, deve 

apresentar demonstrações consolidadas; entretanto, há exceções: 

5. Uma entidade que é uma entidade controladora deve apresentar demonstrações 
financeiras consolidadas. Esta Norma aplica-se a todas as entidades, exceto se uma 
entidade controladora não precise apresentar demonstrações financeiras consolidadas 
quando cumpram cumulativamente as seguintes condições: 

(A) é ela própria uma entidade controlada e as necessidades de informação dos 
utilizadores são satisfeitas por demonstrações financeiras consolidadas da entidade que a 
controla, e, no caso de uma entidade controlada parcialmente detida, todos os seus outros 
proprietários, incluindo aqueles que não tenha direito a voto, tenham sido informados e 
não oponham-se, a entidade não apresenta demonstrações financeiras consolidadas; 

(B) seus instrumentos de dívida ou de capital próprio não são negociados num mercado 
público (uma bolsa de valores nacional ou estrangeira ou um over-the-counter market, 
incluindo mercados locais e regionais); 

(C) ela não depositou, nem estiver em vias de depositar, as suas demonstrações 
financeiras junto de uma comissão de valores mobiliários ou de outra organização 
reguladora para a finalidade de emitir qualquer classe de instrumentos num mercado 
público; e 

(D) A sua entidade final ou qualquer controladora intermediária produzir demonstrações 
financeiras disponíveis para uso público e cumprir as Normas Internacionais de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (IPSAS), em que entidades controladas são 
consolidadas ou são mensuradas pelo justo valor por meio do superávit ou déficit de 
acordo com esta Norma. 

(...) 

9. A isenção da elaboração das demonstrações financeiras consolidadas no parágrafo 5 
não se aplica quando as necessidades de informação de entidades controladas usuários 
não seria atingido pelas demonstrações financeiras consolidadas da entidade que a 
controla. (...) 

Já quanto à obrigatoriedade de uma entidade controlada, ressalta-se que a mesma “não é 

excluída da consolidação porque suas atividades são diferentes às de outras entidades dentro da 

entidade econômica” (IPSASB, 2015c, § 8). 
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Ainda no contexto da obrigatoriedade quanto à apresentação de demonstrações 

consolidadas e o próprio seguimento do normativo, para finalizar as partes que relatam os conceitos 

encontratados na IPSAS 35 (IPSASB, 2015c), abordam-se sucintamente as entidades de 

investimento, já acima definidas. Observa-se que inicialmente a entidade de investimento não deve 

consolidar suas entidades controladas, devendo observar a IPSAS 29 Financial Instruments: 

Recognition and Measurement (Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração). Em 

sentido contrário, se a entidade de investimento tem uma controlada que não seja também uma 

entidade de investimento, mas seus objetivos e atividades fornecem serviços relacionados com as 

atividades de investimento da própria entidade de investimento, esta deve consolidar contas. Todavia, 

se a entidade controladora, que não seja uma entidade de investimento, controlar uma entidade de 

investimento, aquela deve apresentar demonstrações financeiras consolidadas, de forma a mensurar 

os investimentos pelo justo valor, por meio do superávit ou déficit de acordo com a IPSAS 29, além 

de consolidar ativos, passivos, receitas e despesas, de acordo com a IPSAS 35 (IPSASB, 2015c). 

Diante da apresentação da parte conceitual da IPSAS 35 (IPSASB, 2015c), inicia-se a partir 

deste ponto a abordagem dos Requerimentos Contábeis que definem o caminho que irá culminar na 

prática metodológica da consolidação de contas estipulada pelo IPSASB. Observa-se que, ressalvadas 

as peculiariedades do setor público, a consolidação de contas, quanto à sua prática, não difere 

conceitualmente das práticas do setor privado. Ou seja, reflete-se também aqui a origem do tema no 

contexto privado (Figura 1). 

Figura 1: Consolidação de Contas no Setor Privado 

Fonte: Baseada em Gomes e Pires (2011) e Lopes (2011) 

Segundo a IPSAS 35 (IPSASB, 2015c), a consolidação de contas deve ser iniciada a partir 

do momento em que a entidade controladora detém o controle da entidade controlada e, da mesma 

maneira, devendo ser descontinuada a partir da perda desse controle. A preparação dos 
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demonstrativos consolidados por parte da controlada deve estar sob a utilização da mesma política 

contábil para transações e outros eventos em circunstâncias semelhantes. 

Especial atenção deve ser dada quanto à utilização de uma uniforme política contábil, pois 

essa uniformidade deve ser observada em todas as entidades, caso contrário deverão ser feitos 

ajustes de forma a homogeneizar as políticas e viabilizar a consolidação (IPSASB, 2015c, § 41): 

41. Se um membro da entidade econômica usa políticas contábeis que não sejam aquelas 
adotadas nas demonstrações financeiras consolidadas para transações e eventos em 
circunstâncias semelhantes, serão feitos ajustes apropriados às demonstrações 
financeiras desse membro na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas 
para assegurar a conformidade com as políticas contábeis da entidade econômica. 

A partir do momento em que o grupo econômico tem como notório seu perímetro de 

consolidação, estando a questão do controle bem definida nas relações entre a entidade controladora 

e sua(s) entidade(s) controlada(s), bem como a utilização de políticas contábeis uniformes, põe-se em 

prática o método de consolidação. Segundo a IPSAS 35 (IPSASB, 2015c, § 40), tal procedimento se 

faz da seguinte maneira: 

40. Demonstrações financeiras consolidadas: 

(A) Combinar itens idênticos de ativos, passivos, patrimônios líquidos/capitais próprios, 
receitas, despesas e fluxos de caixa da entidade controladora com as de suas controladas. 

(B) Offset (eliminar) o valor contábil do investimento da entidade controladora em cada 
controlada e a parte da entidade que controla os patrimônios líquidos/capitais próprios de 
cada entidade controlada (as relevantes normas nacionais ou internacionais de 
contabilidade explicam como contabilizar qualquer goodwill relacionado). 

(C) Eliminar integralmente ativos, passivos, patrimônios líquidos/capitais próprios, 
receitas, despesas da entidade intra-econômica e fluxos de caixa relativos a operações 
entre entidades da entidade econômica (excedentes ou perdas resultantes de operações 
de entidades intra-econômicas que sejam reconhecidos nos ativos, tais como inventários 
e ativos fixos, são eliminados por inteiro). Perdas da entidade intra-econômica podem 
indicar uma imparidade que exija reconhecimento nas demonstrações financeiras 
consolidadas. 

Somado a isso, ainda se encontra o conceito de interesses não-controlados (non-controlling 

interest), que “é o patrimônio líquido/capital próprio de uma entidade controlada não atribuível, direta 

ou indiretamente, a uma entidade controladora” (IPSASB, 2015c, § 14), ou seja, representa o que 

não está sob controle da entidade controlada. 

Quanto aos interesses não-controlados, deve-se observar quando da elaboração dos 

demonstrativos consolidados: 

47. A entidade controladora deve apresentar interesses não-controlados na demonstração 
consolidada da posição financeira dentro do patrimônio líquido/capital próprio, 
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separadamente do patrimônio líquido/capital próprio dos proprietários da entidade 
controladora. 

48. Mudanças no interesse de uma entidade controladora em uma entidade controlada 
que não resultem na perda do controle sobre a entidade controlada são transações com 
proprietários na sua qualidade de proprietários. 

49. A entidade deve atribuir o superávit ou déficit e cada ganho ou perda reconhecida 
diretamente no patrimônio líquido/capital próprio para os proprietários da entidade 
controladora e aos interesses não-controlados. A entidade também deve atribuir o 
montante total reconhecido na demonstração de alterações no patrimônio líquido/capital 
próprio para os proprietários da entidade controladora e aos interesses não-controlados 
mesmo que isso resulte em um saldo deficitário nos interesses não-controlados. 

50. Se uma entidade controlada tem pendentes ações preferenciais cumulativas, que são 
classificados como instrumentos de capital próprio e sejam detidas por interesses não-
controlados, a entidade deve calcular a sua quota de superávit ou déficit após o ajuste 
para os dividendos de tais ações, quer eses dividendos tenham sido ou não declarados. 

51. Quando a proporção do patrimônio líquido/capital próprio detido por interesses não-
controlados mudam, a entidade deve ajustar as quantias escrituradas dos interesses 
controlados e não-controlados para refletir as alterações nos seus interesses relativos na 
entidade controlada. A entidade deve reconhecer diretamente no patrimônio 
líquido/capital próprio qualquer diferença entre o valor pelo qual os interesses não-
controlados são ajustados e o justo valor da retribuição paga ou recebida, e atribuí-la aos 
proprietários da entidade controladora. 

Diante da exposição desse procedimental, pode-se afirmar que perante outros métodos para 

consolidação de contas, vide os estudos dos mesmos e suas implicações segundo Baxter e Spinney 

(1975), o IPSASB adota o método da consolidação ligado ao “conceito da empresa-mãe” (Baxter & 

Spinney, 1975, p. 32), ou seja, o método de consolidação integral ou global (Baxter & Spinney, 1975; 

Gomes & Pires, 2011). 

A lógica desse método de consolidação serve para separar e distinguir o que é detido sob o 

controle da entidade controladora, ou os interesses da propriedade da entidade econômica, daquilo 

que não é detido pela mesma (interesses não-controlados) (Baxter & Spinney, 1975). Para Lopes 

(2011, p. 87), apenas o método de consolidação integral “respeita a consolidação no seu verdadeiro 

sentido.” 

O caminho inverso desse método é aplicado quando há a perda do controle, onde a IPSAS 

35 (IPSASB, 2015c) estabelece os procedimentos a serem adotados pela ex-entidade controladora 

no parágrafo 52, e para a ex-entidade controlada no parágrafo 54. 

Para efeitos de mensuração a partir da consolidação, a entidade inclui nos demonstrativos 

consolidados as receitas e despesas das entidades sob controle, desde a data onde se verifica essa 

relação. Essas receitas e despesas são baseadas nos montantes de ativos e passivos reconhecidos 

nos demonstrativos consolidados na data da aquisição (IPSASB, 2015c). Segundo exemplo do próprio 
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normativo (IPSASB, 2015c, § 42), “as despesas de depreciação reconhecidas no demonstrativo 

consolidado de desempenho financeiro após a data de aquisição é baseada nos valores dos ativos 

depreciáveis reconhecidos nas demonstrações financeiras consolidadas na data da aquisição.” 

O normativo também aborda a existência de potenciais direitos de voto e a possibilidade de 

sua influência na consolidação de contas (IPSASB, 2015c, §§ 43-45): 

43. Quando potenciais direitos de voto, ou outros derivados que contenham potenciais 
direitos de voto, existem, a proporção de superávit ou déficit e as variações do patrimônio 
líquido/capital próprio atribuídos aos interesses controlados e não-controlados na 
elaboração das demonstrações financeiras consolidadas é determinada unicamente na 
base da participação existente e não reflete o possível exercício ou conversão de potenciais 
direitos de voto e outros derivados, a menos que o parágrafo 44 se aplique. 

44. Em algumas circunstâncias, uma entidade tem, em substância, uma participação 
existente como resultado de uma transação que atualmente dá acesso à entidade aos 
benefícios associados à participação. Em tais circunstâncias, a proporção alocada para os 
interesses controlados e não-controlados na elaboração das demonstrações financeiras 
consolidadas é determinada tendo em conta o eventual exercício desses potenciais direitos 
de voto e outros derivados que atualmente dão à entidade acesso aos benefícios. 

45. IPSAS 28 e IPSAS 29 não se aplicam às participações em entidades controladas que 
são consolidadas. Quando os instrumentos contendo potenciais direitos de voto, em 
substância, atualmente dão acesso aos benefícios associados a uma participação na 
entidade controlada, os instrumentos não estão sujeitos aos requisitos das IPSAS 28 e 
IPSAS 29. Em todos os outros casos, instrumentos que contenham potenciais direitos de 
voto em uma entidade controlada são contabilizados de acordo com a IPSAS 28 e IPSAS 
29. 

Para elaboração dos demonstrativos consolidados, tanto a entidade controladora quanto a controlada 

devem observar que seus demonstrativos em separado utilizados no processo de consolidação devem 

ter sido elaborados numa mesma data de relato. Caso isso não ocorra, a entidade controladora deverá 

obter informações adicionais das outras entidades a partir da mesma data das demonstrações da 

controladora, bem como utilizar as demonstrações mais recentes da entidade controlada, sendo as 

mesmas ajustadas com os efeitos das transações relevantes entre a data destes demonstrativos e a 

data das demonstrações consolidadas (IPSASB, 2015c). 

Terminada a abordagem para fins deste trabalho quanto aos Requerimentos Contábeis, já 

quanto às Disposições Transitórias da IPSAS 35 (IPSASB, 2015c), define-se que a entidade deve usar 

o normativo retrospectivamente, de acordo com a IPSAS 3 – Accounting Policies, Changes in 

Accounting Estimates and Errors (Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativas e Retificação de 

Erros). Contudo, considerando que a primeira aplicação do normativo coincida com o início do ano 

de relato, cita-se dentre outras exceções a essa regra, a entidade pelo seu envolvimento com outra 

entidade objeto de consolidação, em conformidade com a IPSAS 6 (IPSASB, 2006) e que ainda 
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permaneça conforme a IPSAS 35 (IPSASB, 2015c); e a entidade pelo seu envolvimento com outra 

entidade objeto de dispensa de consolidação, em conformidade com a IPSAS 6 (IPSASB, 2006) e que 

ainda permaneça dispensada conforme a IPSAS 35 (IPSASB, 2015c). 

Quanto ao período de sua imposição, a entidade deve aplicar o normativo para as 

demonstrações financeiras anuais referentes aos períodos iniciados em 1º de janeiro de 2017, 

podendo utilizá-lo em períodos anteriores, desde que divulgue esse fato e o aplique 

concomitantemente com as IPSAS 34 – Separate Financial Statements (Demonstrações Financeiras 

Separadas), IPSAS 36 – Investments in Associates and Joint Ventures (Investimentos em Associadas 

e Joint Ventures), IPSAS 37 – Joint Arrangements (Acordos em Conjunto) e IPSAS 38 – Disclosure of 

Interests in Other Entities (Divulgação de Participações em Outras Entidades). Ou ainda, quando uma 

entidade adota as IPSAS pela primeira vez, deve adotar também o normativo para as demonstrações 

consolidadas a partir do período que passou a adotar as IPSAS (IPSASB, 2015c).] 

Por fim, a IPSAS 35 (IPSASB, 2015c) ao ser emitida ao mesmo tempo que a IPSAS 34 – 

Separate Financial Statements (Demonstrações Financeiras Separadas), deve conjuntamente com 

esta substituir a IPSAS 6 (IPSASB, 2006), que ainda é aplicável até à aplicação ou eficácia das duas 

primeiras. 

2.3. PROBLEMÁTICAS NA CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS NO SETOR PÚBLICO 

Concluída a abordagem da IPSAS 35 (IPSASB, 2015c), posteriormente ao corpo normativo 

da própria IPSAS, retiram-se da leitura da Basis for Conclusions (BC – Base para Conclusões) que 

“acompanham” a IPSAS 35 (IPSASB, 2015c, BC), o que segundo o IPSASB não faz parte da mesma, 

algumas questões que evidenciam problemas na consolidação de contas no setor público. 

A primeira questão trata da obrigatoriedade da entidade controladora, que seja também 

uma entidade controlada, em apresentar demonstrações consolidadas, onde essa obrigação está 

condicionada às necessidades dos utilizadores das informações constantes desses demonstrativos, 

seja por essas próprias entidades representarem setores chaves ou atividades do governo ou por 

busca da accountability. Segundo o IPSASB, essa exceção à obrigação de consolidar contas é 

intencionalmente uma proteção aos potenciais utentes desses demonstrativos consolidados (IPSASB, 

2015c). 

Outra questão é que, de acordo com a regra geral reflexo da própria IFRS 10, a entidade 

controladora deve obrigatoriamente consolidar todas as suas entidades controladas. Contudo, diante 
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do próprio reconhecimento do IPSASB sobre o recente, complexo e exponencialmente crescente 

envolvimento das entidades do setor público com outras entidades, o controle conforme descrito no 

normativo pode vir a se configurar, resultando em uma abrangência ainda maior de entidades 

integrantes do perímetro de consolidação. Nesses casos, esse grande número de envolvimentos 

incluem entidades que desenvolvem atividades que notadamente seriam do setor privado e entidades 

que seriam controladas temporariamente, o que levou ao questionamento do próprio IPSASB sobre a 

necessidade de integração de todos esses entes, tendo em vista os benefícios e os custos de incluí-

las na consolidação (IPSASB, 2015c) 

O IPSASB, mesmo entendendo que há outras declarações ou relatórios que possam suprir 

as necessidades dos utentes, considerou, nas discussões sobre a abrangêngia das entidades a serem 

consolidadas, questões que, no seu entender, foram mais pertinentes quando afetas à consolidação 

dos seguintes tipos de entidades controladas, embora admita não ser aplicável a todas (IPSASB, 

2015c, BC 8): 

(A) Departamentos e ministérios; 

(B) As agências governamentais; 

(C) Government Business Enterprises (GBE); 

(D) As instituições financeiras (excluindo empresas patrocinadas pelo governo); e 

(E) Outros investimentos (incluindo investimentos intencionais, acidentais e investimentos 
entidades de investimento). O termo "investimentos acidentais" foi utilizado para se referir 
a interesses adquiridos no decurso de satisfazer um outro objectivo, tais como a prevenção 
do colapso da uma entidade do sector privado. 

Nesse sentido, o IPSASB notou que a aceitação sobre a consolidação dos tipos de entidades 

controladas referentes a departamentos, a ministérios e a agências govenamentais eram mais 

pacíficas, o que não se mostrou para os demais tipos de entidades controladas, dado o custo envolvido 

na preparação das demonstrações consolidadas (IPSASB, 2015c). 

Dos argumentos coletados pelo IPSASB que partilham que a consolidação de contas deve 

ser aplicada a todas as entidades controladas do governo, citam-se (IPSASB, 2015c, BC 10): 

(A) As demonstrações financeiras consolidadas fornecem uma visão panorâmica das 
atividades do governo e a sua posição financeira atual. Esta visão panorâmica garante que 
os usuários não percam de vista os riscos associados a determinados setores. Elas 
mostram o desempenho do governo como um todo. 

(B) Identificar categorias de entidades que não devem ser consolidadas pode ser difícil. 
Tais tentativas podem levar a padrões baseados em regras. Por exemplo, podem haver 
dificuldades em identificar separadamente entidades resgatadas de dificuldades 
financeiras em uma base consistente por meio de jurisdições e ao longo do tempo. 
Questões semelhantes podem surgir em relação a quaisquer propostas separadas para 
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GBEs. Embora o termo GBE seja um termo definido dentro da IPSAS, o IPSASB notou que 
existem diferenças na forma como esta definição está a ser aplicada na prática em 
diferentes jurisdições. Além do problema de identificar claramente qualquer grupo de 
entidades para as quais os requisitos de contabilidade diferente seriam apropriados, o 
IPSASB observou que as atividades similares podem ser realizadas por uma variedade de 
tipos de entidade dentro e através das jurisdições. Assim, embora as propostas de 
diferentes tratamentos contabilísticos possam levar a um tratamento consistente para um 
grupo de entidades dentro de uma jurisdição, pode não resultar em uma contabilidade 
comparável para atividades semelhantes. 

(C) A consolidação de todas as entidades controladas é um exemplo de itens sendo 
contabilizados de maneira semelhante. As exceções da consolidação reduzem a coerência 
das demonstrações financeiras. Tendo em conta que poderia haver um número de 
entidades que poderiam ser justificadas o tratamento ou a divulgação separada, isso 
poderia afetar negativamente a coerência das demonstrações financeiras consolidadas. 

(D) A totalidade das demonstrações financeiras do governo tem uma perspectiva diferente 
das demonstrações financeiras separadas. As demonstrações financeiras separadas 
fornecem informações sobre as atividades do governo central. 

Em sentido contrário à consolidação de algumas entidades controladas do governo, o 

IPSASB também enumerou alguns argumentos (IPSASB, 2015c, BC 11): 

(A) A consolidação de entidades que têm atividades que diferem das atividades do governo 
central podem obscurecer a apresentação dos resultados e da condição do próprio 
governo. Este argumento foi levantado em relação a uma variedade de entidades 
controladas incluindo as atividades de produção, grandes instituições financeiras, 
entidades controladas temporariamente e entidades com objetivos financeiros em 
contraste com os objetivos sociais. 

(B) Alguns consideram que a contabilidade patrimonial para certas categorias de entidades 
controladas fornece informação adequada sobre o desempenho financeiro 
subsequentemente à aquisição sem incorrer em custos elevados ou ocultando 
informações sobre o governo central. 

(C) Alguns consideram que é inadequado para consolidar as entidades que foram 
resgatadas de dificuldades financeiras porque elas não representam as atividades do 
governo central e não se pretendem ser investimentos de longo prazo. 

(D) Quando os governos têm um elevado número de entidades controladas, os custos do 
processo de consolidação são altos e podem ser percebidos na superação dos benefícios 
da consolidação dessas entidades numa base linha a linha. 

Diante dos argumentos favoráveis ou não à consolidação de todas as entidades controladas 

do governo, o IPSASB levou em conta as seguintes considerações que são refletidas na emissão da 

IPSAS 35 (IPSASB, 2015c, BC 12): 

(A) Os objetivos das demonstrações financeiras, conforme descrito na The Conceptual 
Framework for General Purpose Financial Reporting by Public Sector Entities (Estrutura 
Conceitual); 

(B) A disponibilidade limitada de evidências sobre as necessidades dos usuários e a 
utilidade da informação financeira consolidada (especialmente sobre a utilidade da 
informação financeira consolidada em relação a tipos específicos de entidades 
controladas); 

(C) O contexto onde as demonstrações financeiras consolidadas do governo são 
preparadas; 
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(D) A interação entre a definição de controle e dos requisitos de consolidação no normativo 
proposto; e 

(E) O papel do IPSASB como um organismo de normalização contábil internacional. 

A questão a seguir é sobre a consolidação ou não de entidades controladas 

temporariamente, o que segundo a IPSAS 6 (IPSASB, 2006), eram contabilizadas como instrumentos 

financeiros, não compondo a consolidação com as demais entidades. Dentre outros aspectos para se 

seguir o normativo anterior, como a dificuldade de caracterizar entidades controladas 

temporariamente; a dificuldadade de justificar a manutenção de uma contabilidade paralela de 

entidades detidas por pouco mais de dois anos; e a dificuldade de alienar um investimento na sua 

forma atual devido aos riscos necessários representados parcialmente quando estas entidades são 

reconhecidas como instrumentos financeiros, o IPSASB decidiu não dar um tratamento diferenciado 

a essas entidades. Em consequência, avaliando o impacto dessa decisão, levando em consideração 

experiências na consolidação ou não de entidades controladas temporariamente, argumentos da 

necessidade de relações temporárias de controle para fins protecionistas e a constatação prática que 

essas relações superam as durações planejadas, o IPSASB, segundo a IPSAS 38, passa a exigir 

divulgações das participações das entidades retidas para revenda (IPSASB, 2015c). 

Já a questão da composição do perímetro de consolidação somente pelas entidades que se 

beneficiam do orçamento do governo, embora respeitada pelo IPSASB, o mesmo não a considera 

correta, dados os propósitos das demonstrações financeiras em promover informações úteis para fins 

de accountability e de tomada de decisões. Para o IPSASB, os critérios utilizados para participação 

das entidades no orçamento do governo podem ser diferentes do grau de autonomia da entidade e 

seus consequentes benefícios; entidades auto-financiadas que independem do orçamento, seriam 

excluídas do perímetro de consolidação, compensando receitas e despesas de suas atividades de 

forma a prejudicar a visão de todas as atividades controladas pelo governo; e a perda da 

comparabilidade dos demonstrativos internacionalmente, pois os mesmos devem estar sob as regras 

dos setores envolvidos no orçamento que obedecem às regras de suas jurisdições e não as das IPSAS 

(IPSASB, 2015c). 

Outrossim, o IPSASB observou a utilização de demonstrações estatísticas que 

apresentavam informações finaceiras consolidadas por parte de alguns governos, rompendo entre os 

comuns setores do governo e outros setores corporativos públicos (não-financeiros e financeiros). 

Embora entenda a importância das demonstrações estatísticas e do seu grau de comparabilidade, 

considerando que a IPSAS 22 – Disclosure of Financial Information about the General Government 
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Sector (Divulgação de Informação Financeira Sobre o Setor Governamental) não obriga informações 

estatísticas nas demonstrações financeiras consolidadas, bem como coibe a sua utilização como 

alternativa à consolidação da integralidade das entidades controladas, o IPSASB considera que os 

objetivos das demonstrações estatísticas divergem dos objetivos dos demonstrativos financeiros 

consolidados no que tange à visão geral da atividade governamental (IPSASB, 2015c). 

Mediante as dificuldades que permeiam a preparação das demonstrações consolidadas, o 

IPSASB cita algumas estratégias utilizadas no intuito de superar a complexidade do tema. Observa-se 

para fins desta citação, que orientações sobre a aplicação da materialidade não está presente no 

normativo (IPSASB, 2015c, BC 53): 

(A) A avaliação da existência de controle para várias categorias de entidades em fases, 
com um foco inicial em entidades que são susceptíveis de materialidade. 

(B) Não consolidação (ou adiar a consolidação de entidades controladas) que não são 
susceptíveis de materialidade. 

(C) Identificar as maneiras eficientes de obtenção de informações sobre as transações e 
saldos entre entidades. 

(D) Não eliminação de transações e saldos entre entidades não susceptíveis de 
materialidade. 

(E) Considerando se todas as divulgações devem ser feitas em relação a todas as 
entidades. 

Por fim, como última questão, citam-se as pesquisas que envolvem a consolidação de 

contas segundo a percepção do IPSASB. Com base em estudos que retrataram a utilidade para os 

usuários das demonstrações consolidadas, o IPSASB notou uma tendência recente na adoção do 

regime de competência por parte dos governos, sendo a implementação da consolidação de contas 

públicas feita em etapas, priorizando inicialmente as atividades centrais do governo, expandindo o 

processo para as demais categorias de entidades, de acordo com a disponibilidade de tempo e de 

recursos. Diante disso, há poucos estudos empíricos que tratam da utilidade da consolidação de 

contas aplicadas à integralidade dos governos. A tendência das pesquisas atuais é de destacar quem 

utiliza tais informações consolidadas e seus benefícios (IPSASB, 2015c). 

2.4. ESTUDOS ANTERIORES 

Apesar da tendência externada pelo IPSASB, diante do enfoque ou não das IPSAS, 

encontram-se também estudos que apontam as dificuldades para se consolidar contas na esfera 

pública, alguns até ratificando as dificuldades já admitidas pelo próprio IPSASB, ou até o criticando, 
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dada a especificidade da estruturação e legislação de cada país, o que dificulta também a 

harmonização às IPSAS. 

Um dos problemas, senão o mais evidenciado na literatura, diz respeito à adoção do regime 

de competência pelos órgãos governamentais, como consequência das reformas estatais (Grossi & 

Soverchia, 2011) e como um requisito compulsório mais marcante para adoção geral das IPSAS, 

também evidenciado na IPSAS 35 (IPSASB, 2015c, § 3): 

3. Uma entidade que prepare e apresente demonstrações financeiras segundo o regime 
de contabilidade de competência deve aplicar esta Norma na preparação e na 
apresentação das demonstrações financeiras consolidadas para a entidade econômica. 

A utilização do regime de competência ganhou bastante força como uma das mudanças 

contábeis para as entidades do setor público no ambiente da NPM que, dentre outros aspectos, seria 

um instrumento para se alcançar a accountability (Lapsley et al., 2009), além de que o regime de 

caixa não evidenciaria a relação entre o consumo de recursos públicos e os resultados (Grossi & 

Soverchia, 2011). Contudo, a sua adoção, inicialmente empolgante e de forma a aproximar-se a 

contabilidade privada, não viria a condizer com as expectativas governamentais (Grossi & Soverchia, 

2011), pois, crucialmente, até para o próprio governo central fica difícil abandonar o enfoque e a 

necessidade em um regime contábil orçamentário, tendo em vista a característica intrínseca de 

transferências de recursos aos seus entes (Anessi-Pessina et al., 2008; Grossi & Soverchia, 2011). 

Por exemplo, o Australian Public Service Board e o Departamento de Finanças australiano, 

dentro de um contexto das reformas resultantes da NPM (e da NPFM), que se estendeu de 1984 a 

2008, implementou o regime de competência, que culminou em 1995 num anteprojeto de 

demonstrações consolidadas a nível governamental (Barton, 2009). Contudo, o Tesouro australiano 

diante da necessidade da gestão dos recursos e dos objetivos estabelecidos pelas políticas fiscais, 

estes destoantes com o regime típico do setor privado, em 1999, reinsere o regime de caixa 

combinadamente com o regime de competência para o sistema orçamentário e extingue seu uso nas 

demais demonstrações, ou seja, um regime híbrido de forma a atender todos os anseios (Barton, 

2009). Observa-se aqui que os governos locais australianos, juntamente com os da Nova Zelândia, 

são considerados os principais defensores do regime de competência a nível governamental sob a luz 

da NPM (Guthrie, 1998), além de serem também considerados os pioneiros por inúmeras literaturas 

(e.g. Carlin, 2005; Robb & Newberry, 2007), fato este que pode ter derivado na mudança brusca para 

a sua adoção em certos países sem um conhecimento profundo da técnica (Carlin, 2005). 
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Outrossim, a exemplo dos governos locais italianos, questões culturais, o grau de percepção 

de benefícios dos responsáveis pela contabilidade governamental, a falta de experiência e até 

questões geográficas (como reflexo da cultura, da sociedade, da política e da economia) podem ter 

um peso maior na escolha do regime de competência do que fatores como o montante de recursos, 

a influência de ambientes mais disciplinados como é requerido nos mercados de capitais e na 

informação que seria amplificada no exercício de certas atividades (Anessi-Pessina et al., 2008). Ainda 

quanto às questões que envolvem a expertise, nada adianta dispor de uma informação de alta 

qualidade devido à prática do regime de competência, se seus usuários não possuem a capacidade 

de assegurar o seu uso correto, bem como interpretar tais informações, de forma a evitar 

manipulações de resultados e a disconfiança no governo (Hepworth, 2003). 

Por sua vez, o IPSASB é criticado ao não externar o regime de competência como um 

“princípio”, de maneira a facilitar a sua adoção pelos países de acordo com as suas possibilidades, 

bem como não explica a relação entre o regime de competência e a contabilidade voltada para a 

própria prática, a accrual accounting (Chan, 2008a, 2008b). Neste último caso, o regime de 

competência deve ser esclarecido a níveis de reconhecimento de receita, de accrual accounting e de 

demonstrações financeiras: no caso das receitas, não há uma alternativa óbvia pelo IPSASB, senão o 

seu reconhecimento por meio do regime de competência, pois “não é viável para as atividades 

governamentais que produzem serviços coletivos em usar os resultados dos serviços ou realizações 

como base para o reconhecimento de receitas fiscais” (Chan, 2008b, p. 9); o campo de abrangência 

da accrual accounting é maior que a própria técnica, o que permite um certo grau de dispensa do 

critério de competência no reconhecimento das receitas (Chan, 2008b); e o que resulta nos 

demonstrativos, os ativos, os passivos e os patrimônios líquidos, cada um desses grupos, poderiam 

ser reconhecidos de acordo com uma gradução de regime de competência, variando entre suave, 

médio, forte e radical grau de reconhecimento (Chan, 2003, 2008b). Então, o problema não seria o 

regime de competência em si, mas os graus de reconhecimento que seriam admitidos para os 

demonstrativos (Chan, 1999, 2003). Na visão de Pozzoli (2008), tal hipótese não seria aplicável, pois 

a coexistência de dois regimes contábeis é inconcebível. Porém, já para Jones (2007), no sistema 

contábil orçamental do governo pode ocorrer uma dupla contabilidade de regimes, ou uma 

contabilidade de regimes integrados e atrelados a um software. 

Ainda assim, não necessariamente para fins de harmonização internacional ou de 

consolidação, muitas empresas de auditoria e de contabilidade desempenham reconhecida 
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importância na implantação do regime de competência no setor público de vários países. Ou seja, 

ainda há muito trabalho e desenvolvimento para se começar a pensar em consolidar e harmonizar de 

acordo com as normas do IPSASB (Grossi & Pepe, 2009). 

Dada a vasta literatura sobre os problemas que envolvem o regime de competência nos 

setores públicos, cita-se aqui Jones (2007), onde por meio de uma pesquisa comparativa entre as 

contabilidades governamentais européias, relata que debates sobre demonstrativos feitos sob o 

regime de competência obscurecem questões mais significativas por serem inerentes aos setores 

públicos, pois a influência da contabilidade privada incorporada pela influência da NPM não consegue 

resolver. Por exemplo, a melhor ocasião para o reconhecimento do passivo pelo sistema de 

contabilidade pública não é esclarecida (Jones, 2007). Essa perda de foco também pode ser vista no 

contexto da consolidação de contas a níveis governamentais (Jones, 2007, p. 97): 

Embora uma interpretação literal do termo "accrual accounting" não exija 
necessariamente que cada organização produza um conjunto de demonstrações 
financeiras consolidadas, isso é o normalmente entendido. Uma vez que todas, mas as 
menores entidades governamentais são complexas, o imperativo para a consolidação 
confronta uma ampla variedade de organizações que são criações de governos, mas não 
são totalmente governamentais (nem totalmente organizações do setor privado), entre os 
quais está um grupo de organizações, caso contrário, difícil de descrever: quase-
autônomas organizações não-governamentais. 

A partir deste momento, segue-se uma abordagem mais operacional ligada aos problemas 

da técnica de consolidação de contas, pois assim como o regime de competência, essa prática no 

setor público também não atinge as expectativas dos seus usuários devido às dificuldades a ela 

inerentes, bem como os demonstrativos gerados, como forma de um produto acabado, não são 

passíveis de serem interpretados com facilidade (Grossi & Soverchia, 2011; Grossi, 2015, p. 66): 

Usuários internos e externos de informações financeiras não são hábeis para basear suas 
decisões em confiáveis e relevantes informações sobre posição financeira, performance 
financeira e fluxos de caixa de um governo “inteiro”, ou eles podem achar isso mais difícil 
para formar uma idéia quando partes relevantes do governo são autonomizados e os 
serviços são externamente contratados. De fato, deve ser reconhecido que a consolidação 
de demonstrações financeiras não são mutuamente exclusividade de demonstrações ou 
informações financeiras de outros tipos. 

O primeiro problema a ser resolvido antes de se iniciar o processo de consolidação de 

contas públicas é definir as entidades que irão compor o perímetro de consolidação da entidade 

econômica, onde também se verifica a dificuldade de desassociar da questão do controle (Grossi & 

Soverchia, 2011; Grossi, 2015), tendo em vista que seu estabelecimento é inerente à própria 

metodologia. “Uma questão importante decorrente da aplicação das práticas contábeis do setor 

empresarial”, como é o caso da consolidação de contas públicas, “é a forma de decidir o que é, e o 
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que não é, parte do governo para o conjunto das demonstrações financeiras governamentais” (Robb 

& Newberry, 2007, p. 734), o que é dificultado pela complexidade das entidades do próprio escopo, 

que podem ser públicas ou privadas, estas recebendo suporte financeiro de origem pública (Jones, 

2007). 

Por exemplo, problemas na definição do perímetro de consolidação estão presentes na UE, 

onde somente as instituições relevantes para fins orçamentários estavam presentes (Grossi & 

Soverchia, 2011). A solução, segundo definições em 2005, baseia-se em dois critérios: em 

instituições que fazem parte do perímetro devido a uma abordagem pública tradicional orçamentária; 

e outras baseadas na lógica do setor privado que é voltada para o controle, sendo esta abordagem 

privada reflexo das IFRS por meio das IPSAS (Grossi & Soverchia, 2011). Já na Itália, a questão do 

controle na adoção inicial das IPSAS por alguns Municípios, deixou de fora entidades prestadoras de 

serviços com relevantes vínculos financeiros e contratuais (Grossi & Steccolini, 2015). 

De forma a elucidar o problema do perímetro de consolidação, citam-se dois trechos onde 

se evidenciam a questão da definição do controle como reflexo de uma perspectiva do setor privado, 

como (ainda) ocorre na IPSAS 35 (IPSASB, 2015c) em relação a IFRS 10 (Grossi & Tagesson, 2007; 

Heald & Georgiou, 2000): 

No entanto, a definição de controle utilizada no setor privado não satisfaz a complexidade 
do setor público. Isto porque os governos locais visam a atender objetivos não-financeiros, 
bem como os financeiros, enquanto grupos empresariais municipais compostos por 
organizações heterogêneas e descentralizadas. Portanto, a definição de controle deve ser 
alterada, a fim de satisfazer as características especiais do setor público (Grossi & 
Tagesson, 2007, p. 8). 

No setor privado, o controle está indissociavelmente ligado à operação de vários tipos de 
direitos de propriedade, enquanto que tudo é muito mais nebuloso no setor público. O 
comportamento no setor público é mais difícil de prever, até porque há muito mais espaço 
para as decisões serem contestadas (Heald & Georgiou, 2000, p. 159). 

Muitos desses problemas também afetam a accountability. A própria descentralização das 

atividades tipificamente governamentais para os setores privados como motivação da NPM acarreta 

um prejuízo ao seu exercício, pois a definição do controle para se definir o perímetro de consolidação 

(Heald & Georgiou, 2000), se interpretada na dependência de recursos públicos (Jones, 2007), 

engloba a responsabilização de autoridades públicas instituídas pelo processo eletivo e também 

indivíduos que seriam qualificados inicialmente como pertencentes ao setor privado (Heald & 

Georgiou, 2000). Os critérios de controle e de accountability não devem ser reconhecidos somente 

como fatores resultantes do poder jurídico ou econômico, pois há relações entre as entidades públicas 

baseadas em critérios sociais, políticos e administrativos (Grossi & Steccolini, 2015). A própria 
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exclusão de entidades relevantes da consolidação pelo critério de controle prejudica a accountability 

(Grossi & Steccolini, 2015). 

Outra questão, ainda dentro do perímetro de consolidação, é a definição de quem irá exercer 

o papel de consolidador na entidade econômica, ou seja, que vai fazer as vias da entidade ou 

departamento relatador de forma análoga à empresa-mãe (parent company) no setor privado. Por 

exemplo, no Reino Unido, escalonamentos na estruturação do governo dificultam a definição do 

“departamento”, podendo se multiplicarem dependentemente do contexto e da sua definição 

(McLean & Clifford, 1996 in Heald & Georgiou, 2000). Ainda assim, com a definição da entidade 

controladora, a idéia de controle exercido pela mesma, diante da interpretação do “domínio” evidente 

no setor privado, possibilita a causa de conflitos entre os Poderes Executivos, Legislativos e 

Judiciários, admitindo o desequilíbrio entre entes, devido à concentração do controle em um desses 

Poderes (Robb & Newberry, 2007, p. 735). 

Como consequência evidente dos problemas que envolvem a área de consolidação, observa-

se o prejuízo no próprio demonstrativo consolidado, pois carece de informações para os usuários 

sobre entidades de representatividade, não propiciando uma visão geral das responsabilidades e 

riscos (Grossi & Steccolini, 2015). Isso prova que as demonstrações consolidadas não devem ser 

analisadas isoladamente, e sim acompanhadas das demonstrações individuais das entidades que 

compõem o perímetro (Grossi & Soverchia, 2011; Heald & Georgiou, 2000), ou não, tendo em vista 

até o grau de complexidade da informação diante de quem for o usuário (Grossi & Soverchia, 2011). 

Outro fator preocupante na técnica de consolidação de contas tange às políticas contábeis. 

Na adoção das IPSAS, além da questão do regime de competência, questões de medição, 

reconhecimento e depreciação de ativos sob uma heterogeneidade de critérios, prejudicam o 

processo de convergência (Benito, Brusca & Montesinos, 2007). Desse modo, há uma necessidade 

de ajustes iniciais para se homogeneizar critérios, para assim consolidar as contas (IPSASB, 2015c, 

§ 41), bem como propiciar a comparação com outros demonstrativos. 

Retornando ao cenário britânico, citam-se problemas relacionados com as contabilizações 

das operações realizadas dentro do perímetro de consolidação. Conforme a proliferação das 

atividades estatais para os setores privados como reflexo da NPM, foi necessário fortalecer o alcance 

da contabilidade para contabilizar essas transações de forma mais apropriada (Heald & Georgiou, 

2000). 
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Como aspecto menos citado, mas crucial, é a negligência da capacidade de sistemas para 

se produzirem contas consolidadas (Chan, 2008a, 2008b). Os sistemas devem ser possuidores de 

infra-estruturas habilitadas para recolher, gravar e resumir dados, sendo a consolidação de contas 

baseada em normas sob o regime de competência, unicamente possível por meio de um sistema 

contábil com recursos sofisticados, tudo integrado a um conjunto software/hardware, suportado por 

recursos humanos e financeiros, com a viabilização por meio de fatores políticos e de liderança 

gerencial (Chan, 2008a, 2008b). Tais recursos compreendem (Chan, 2008b, p. 5): 

(1) a equação de contabilidade, os ativos = passivos + patrimônio líquido, como seu 
fundamento conceitual; 

(2) um quadro detalhado de contas para os elementos da equação de contabilidade, assim 
como receitas e despesas, como alterações nos patrimônios líquidos;  

(3) um sistema de gravação de dupla entrada; e 

(4) a capacidade de traduzir as normas (como IPSAS) em políticas e procedimentos 
específicos aplicáveis à organização em causa. 

Diante dessa abordagem, as IPSAS negligencia a capacidade dos sistemas para produzir 

contas consolidadas, despendendo mais atenção para as demonstrações consolidadas como produto 

do que questões mais operacionais, perspectiva muito importante para todo o processo de 

consolidação (Chan, 2008a, 2008b). 

Agora, diante de um contexto mais político, observam-se algumas questões que afetam 

também a consolidação de contas públicas sob a adoção e regulamentação das IPSAS. Por exemplo, 

na UE, estudos de Grossi e Soverchia (2011) evidenciavam que as IPSAS não tinham a mesma força 

que as IFRS, dado que suas adoções não eram, pelo menos até aquele momento, compulsórias nas 

entidades públicas européias, não havendo um envolvimento dos seus Estados membros numa 

reforma no sistema contábil da UE. 

Apesar do IPSASB propagar a ideia que a adoção das IPSAS, inseridas no regime de 

competência e voltadas para o contexto das IFRS, melhoram a comparabilidade e qualidade das 

demonstrações governamentais (Sutcliffe, 2003), desde a época em que era conhecido como Public 

Sector Committee, já havia preocupações quanto à aproximação contábil governamental ao setor 

privado (Sutcliffe, 2003, p. 31): 

No entanto, é necessária cautela ao contemplar a adopção das IASs para os governos e 
outras entidades do setor público. As IASs são desenvolvidas para as empresas e os 
ambientes operacionais e objetivos das entidades dos setores públicos e privados diferem 
em muitos aspectos, por exemplo, entidades do setor privado operaram em um ambiente 
comercial, com, na maioria dos casos, o objetivo de gerar um lucro para os proprietários. 
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O foco comercial no lucro como “ponto de partida” em relatórios financeiros do setor 
privado não é adequado para o setor governamental não-comercial. 

Para Robb e Newberry (2007, p. 725), a “contabilidade do estilo negocial não foi concebida 

para os governos e não é adequada para fornecer as garantias constitucionais essenciais ou para 

cumprir obrigações públicas de accountability dos governos.” Os mesmos autores ainda advertem 

quanto à adoção pura das IPSAS, devido à influência privada liderada pela Nova Zelândia, pois traz 

implicações legais e políticas, o que de certa forma explica as European Public Sector Accounting 

Standards – EPSAS (Robb & Newberry, 2007), ou seja, uma proteção à UE da aplicação indireta das 

IFRS no setor público (Biondi, 2014). 

As “normas do IPSASB são, essencialmente, baseadas em normas de emissão para o setor 

privado pelo IASB. Isto significa que a característica fundamental das normas é baseada numa 

abordagem de tomada de decisão que tem como objetivo produzir informações principalmente para 

investidores” (Tagesson & Grossi, 2012, p. 85). A própria influência das IFRS nas IPSAS e o foco do 

usuário externo do investidor (Grossi & Tagesson, 2007; Tagesson & Grossi, 2012) prejudicam outros 

usuários no processo de tomada de decisões e, conforme já explicado, a accountability (Grossi & 

Steccolini, 2015). A própria consolidação de contas como um todo governamental prejudica o 

processo decisório, pois não apresenta separadamente os segmentos de atividades exercidas pelo 

governo, conforme exemplo italiano (Grossi, Mori & Bardelli, 2014). 

As IFRS espelham necessidades do setor privado, como o mercado de capitais e as 

corporações multinacionais (Chan, 2008a, 2008b). Para Chan (2008a, 2008b), o IPSASB perdeu 

recursos e tempo, pois deveria se preocupar com questões intrínsecas do setor público que resultam 

das suas diferenças com o setor privado, as quais o autor assim as enumera (Quadro 2): 

Quadro 2: Características dos Setores Públicos e Privados 

Características definidoras Setor Público (Governamental) Setor Privado (Negócios) 

Força motriz Poder Dinheiro 

Critério de desempenho final Capital Próprio Eficiência e economia 

Relação à Lei 
Tem a autoridade para fazer e fazer cumprir 
as leis 

Pode influenciar a legislação, mas não 
pode legislar 

Padrão de conduta 
Promoção do interesse público e bem-estar 
geral 

Promoção do auto-interesse 

Interessados financeiros residuais Contribuintes Acionistas 

Transações 
Involuntárias e trocas não recíprocas no lado 
da produção e algumas no lado dos insumos 

Maiorias voluntárias e recíprocas, tanto no 
lado produção como no lado dos insumos 

Produtos 
Bens públicos indivisíveis para consumo 
coletivo 

Bens privados divisíveis para consumo 
pessoal 

Fonte de financiamento Arrecadação por meio dos contribuintes Receita das Vendas 

Ativo 
Propriedade pública, incluindo todos os 
bens não-privados dentro da jurisdição 

Propriedade privada com a propriedade 
claramente definida por lei 

Passivo 
Sentido lato, para promover o bem-estar 
geral 

Interpretado de forma restritiva para 
limitar a exposição ao risco 

Fonte: Adaptado de (Chan, 2008b, pp. 7-8) 
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Contudo, na visão de Grossi e Pepe (2009), os problemas entre a esfera privada e a esfera 

pública para fins de consolidação ainda irão persistir, devendo-se buscar o equilíbrio entre esses dois 

setores. A consolidação de contas públicas depende da aproximação do governo com o seu órgão 

regulador contábil, variando a tendência da consolidação para o lado do setor privado (tendência dos 

países anglo-saxônicos) ou para o setor público (Grossi & Pepe, 2009). 

Muito além da atração de investidores como aspecto refletido pelas IFRS (Irvine, 2008), 

questões de conhecimento e consciência, seguidos de fatores de organização internacional e de 

treinamento e recrutamento de funcionários (Tanjeh, 2016), reforçados pelo contexto de 

reformulações imediatas (Ball, 2015), de escândalos ligados às corrupções e busca por transparência 

nas contas públicas, levam ao debate para se implementar as IPSAS (Huweish & Alshujairi, 2014; 

Tanjeh, 2016). Consequentemente, muitos países vêm adotando as IPSAS (Grossi, 2015), tendo em 

vistas os aspectos positivos da contabilidade do setor privado sob a luz da NPM (Chan, 2003) de uma 

forma mitificada (Meyer & Rowan, 1977) e pulverizada de maneira isomórfica (Dimaggio & Powell, 

1983; Rodrigues & Craig, 2007), inclusive chegando aos países da América do Sul, como o Brasil 

(IPSASB, 2015b). 

Contudo, nem todos os países ainda adotam as contas consolidadas (Benito et al., 2007; 

Bergmann, Grossi, Rauskala & Fuchs, 2015), pois, assim como as próprias IPSAS, a sua adoção é 

um processo longo que demanda tempo e dinheiro (Benito et al., 2007; Tagesson & Grossi, 2012). 

Conforme afirmam Anessi-Pessina et al. (2008, p. 338), “a mudança não pode ser alcançada 

unicamente através da introdução de legislação inovadora: outras variáveis devem ser levadas em 

conta, incluindo as competências, habilidades, percepções e disposição geral para mudar de gestores 

e políticos”. 

Por fim, muitos estudos referem-se à análise da consolidação de contas públicas em 

governos locais, demonstrando uma necessidade de apresentação cada vez mais precisa da 

administração pública como um todo, como consequência da proliferação de empresas e 

administrações independentes com vínculos públicos (Matiş & Cîrstea, 2015). Entretanto, no período 

fechado de 2000 a 2011, repara-se que as análises das normas de consolidação ainda carecem de 

mais estudos, inclusive diante do foco da utilização das IPSAS para tal fim (Matiş & Cîrstea, 2015). 
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2.5. TEORIA INSTITUCIONAL 

A teoria institucional, bem como a ecologia populacional, a teoria da contingência, a teoria 

estrutural, além de outras, são conceitos, que evoluídos a partir dos âmbitos do funcionalismo e das 

ciências normais, vem alavancando os estudos que envolvem as organizações (Clegg & Hardy, 1996). 

Tanto as teorias como as práticas organizacionais vêm sendo objeto de alterações substanciais, o que 

resulta para os acadêmicos em incertezas na realização de estudos sobre organizações, dados os 

vários meios de assim o fazer perante as teorias e devido às organizações se tratarem de “alvos em 

movimento” (Clegg & Hardy, 1996, p. 11). Observa-se que muitos dos conceitos existentes 

atualmente para se referir às organizações resultam de estudos publicados principalmente nas 

décadas de 1930 a 1970, desde Max Weber a Meyer e Rowan, e, claro, influenciando e resultando 

em outros estudos mais modernos com suas devidas colaborações para os estudos organizacionais. 

Como precursores à concepção do processo de institucionalização, citam-se os trabalhos 

de Robert Merton e de Phillipe Selznick (Scott, 1995). Até meados da década de 1940, diante de uma 

abordagem sociológica, as organizações não eram reconhecidas como um fenômeno social, onde o 

foco dos estudos não era as organizações em si; as mesmas eram caracterizadas como expressões 

de problemas sociais genéricos, como por exemplo a desigualdade social (Tolbert & Zucker, 1996). 

Mesmo diante da importância de Max Weber para as organizações (industriais) e caracterização das 

organizações como personagens independentes da sociedade, a publicação posterior por Merton do 

artigo “Bureaucratic Structure and Personality”, em 1940, vinha criticar a estrutura organizacional 

burocrática idealizada por Weber (Colignon, 1997; Tolbert & Zucker, 1996). Já quanto a Selznick, que 

segundo Scott (1995), foi influenciado por Merton na formação de sua concepção do processo de 

institucionalização (fato que pode ser explicado pelo mesmo ter sido seu mentor acadêmico na 

Universidadade de Columbia) ao publicar o estudo de caso “TVA and the grass roots”, o mesmo é 

citado como referência clássica da teoria organizacional. Nesse estudo, apreciou a vinculação da TVA 

(Tennesse Valley Authority), autarquia de desenvolvimento e ligada ao ramo de eletricidade, com a 

população da região com o objetivo de desenvolver um trabalho conjunto (Colignon, 1997). 

Para Scott (1995, p. 19), “enquanto Selznick se focou em compromissos distintos para 

desenvolver a caracterização de uma organização específica, Merton salientou compromissos 

associados com características burocráticas (racionais-legais) de organizações em geral”. 

Definidos os estudos de base, deve-se entender como institucionalização a “tipificação de 

ações tornadas habituais por tipos específicos de atores” (Berger & Luckmann, 1968, p. 74), ou o 
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nome que recebem os processos e ações reiteradas e absorvidas pelas organizações (Scott & Meyer, 

1991); ou ainda segundo Selznick (1957, p. 16): 

Institucionalização é um processo. É algo que acontece a uma organização com o passar 
do tempo, refletindo sua história particular, o pessoal que nela trabalha, os grupos que 
engloba com os diversos interesses que criaram, a maneira como se adaptou ao seu 
ambiente. 

Esse processo possui três fases: objetificação, habitualização e sedimentação (Tolbert & 

Zucker, 1996). As práticas repetitivas das ações pelos agentes de uma organização diante de um 

mesmo cenário fazem com que os mesmos não se esforcem para tomar decisões, ocorrendo a 

“objetificação” (Tolbert & Zucker, 1996, p. 176) das ações de forma a generalizá-las 

independentemente de seus atores. Essa “habitualização” (Tolbert & Zucker, 1996, p. 175) faz com 

que haja uma “sedimentação” (Tolbert & Zucker, 1996, p. 178) a partir do momento que novos 

agentes passem a desconhecer os reais inputs que levam àquelas ações e passam a reagir por 

estímulos (Tolbert & Zucker, 1996). 

Uma abordagem mais recente sobre a institucionalização é denominada de neo-

institucionalismo ou Nova Sociologia Institucional (NIS – New Institutional Sociology), onde os estudos 

de Meyer e Rowan (1977) rompem com os conceitos até então usuais para a estruturação formal da 

organização e da natureza das decisões provenientes dessas mesmas estruturas (Clegg & Hardy, 

1996). Com a publicação de Intitutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony, 

Meyer e Rowan (1977) impulsionam estudos organizacionais sob uma perspectiva institucional, 

inclusive para analisar as redefinições de missões e de formas das organizações, bem como políticas 

governamentais, internas ou internacionais (Fligstein, 1985; Strang, 1990; Tolbert & Zucker, 1996; 

Zhou, 1993). 

Segundo Meyer e Rowan (1977), um dos problemas principais das teorias organizacionais 

está no cenário do qual surgem as organizações, onde as relações complexas de trabalho e as 

mudanças fazem com que as mesmas se caracterizem como sistemas de coordenação e controle de 

atividades de forma a obter sucesso, uma visão “Weberiana” decorrente do surgimento das 

organizações burocratizadas em resposta aos mercados econômicos e Estados centralizadores. 

Assumindo que diante de uma sociedade mais moderna, as estruturas formais organizacionais 

surgem num contexto altamente institucionalizado, Meyer e Rowan (1977, p. 343) criticam esta via 

única de institucionalização baseada na coordenação e controle de atividades, utilizando a 

“legitimidade das estruturas formais racionais” como outra motivação descrita por Weber, só que 

negligenciada pelas demais teorias. 
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Tal legitimidade é oriunda da burocratização decorrente de normas racionais geradas com 

base nas sociedades modernas e nas personalidades como referências de valores universais (Meyer 

& Rowan, 1977). Porém essas normas englobam valores adicionais encontrados em regras, 

entendimentos e significados atrelados às concepções das organizações, fato desatentado por esse 

processo de burocratização (Meyer & Rowan, 1977). Diante desse entendimento, segundo Meyer e 

Rowan (1977, p. 343): 

Estruturas formais não são apenas criaturas de suas redes de relações na organização 
social. Nas sociedades modernas, os elementos da estrutura formal racionalizada estão 
profundamente enraizados, e refletem, uma generalizada compreensão da realidade 
social. Muitas das posições, políticas, programas e procedimentos de modernas 
organizações são feitos cumprir pela opinião pública, pela visão de cidadãos importantes, 
por conhecimentos legitimados através do sistema educacional, pelo prestígio social, por 
leis e, por definições de negligência e prudência usadas pelos tribunais. Tais elementos da 
estrutura formal são manifestações de poderosas regras institucionais que funcionam 
como mitos altamente racionalizados, que passam a ser obrigatórios em determinadas 
organizações. 

Para Meyer e Rowan (1977, p. 340), “produtos institucionalizados, serviços, técnicas, 

políticas e programas funcionam como mitos poderosos, e muitas organizações cerimonialmente as 

adotam” como forma de legitimidade perante a sociedade, indo contra à concepção de estruturas 

organizacionais voltadas para a coordenação e o controle de atividades, para fins de eficiência. 

Profissões, programas e tecnologias são elementos estruturais das organizações que também podem 

ser mitificados (Wilensky, 1965; Bell, 1973 in Meyer & Rowan, 1977). 

Ou seja, organizações institucionalizadas usam suas estruturas para atender aos anseios 

culturais ou sociais, pois é do julgamento social da forma de suas estruturas que se obtém a 

legitimidade, não o produto advindo dessa estrutura, deixando o monitoramento da produção em 

segundo plano (Perrow, 1985). 

Por sua vez, os mitos passam a ser racionalizados, sendo gerados na proporção em que as 

organizações participam de redes de relações densas e interconectadas; onde o grau de organização 

coletiva em um dado ambiente proporciona a difusão desses mitos que são legitimados pela eficácia 

pressuposta de suas utilizações; e de acordo com a influência da liderança organizacional, onde as 

organizações líderes influenciam a formação das estruturais de suas redes, ou influenciam 

diretamente implantando seus objetivos e procedimentos no senso comum da sociedade (Meyer & 

Rowan, 1977). 

De acordo com Meyer e Rowan (1977, p. 345) “o crescimento de estruturas institucionais 

racionalizadas na sociedade fazem com que organizações formais sejam mais comuns e mais 



 

45 
 

elaboradas”, onde a criação dessas organizações tornam-se mais fáceis e necessárias a partir da 

mitificação das próprias estruturas institucionais e, em conjunto, passam a representar blocos 

organizacionais considerados prósperos, adequados, racionais e necessários, incorporando novas 

organizações em busca de legitimação. Isso resulta em um ambiente homogeneizado, devido à 

replicação de técnicas, à dependência das relações de troca com o próprio meio e ao fato de serem 

espelhos da realidade social (Berger & Luckmann, 1968; Meyer & Rowan, 1977). Segundo Dimaggio 

e Powell (1983, p. 149), “o conceito que melhor captura o processo de homogeneização é o 

isomorfismo”. 

Dimaggio e Powell (1983) retomam e desmascaram a questão weberiana sobre uma não 

moldável concepção das organizações, onde ratificando os mesmos entendimentos de Meyer e Rowan 

(1977), de entre outros estudos, propõem confirmar o fenômeno do isomorfimo ao afirmar que 

(Dimaggio & Powell, 1983, p. 147): 

Hoje, no entanto, mudanças estruturais nas organizações parecem cada vez menos 
impulsionadas pela concorrência ou pela necessidade de eficiência. Em vez disso, vamos 
alegar, que a burocratização e outras formas de mudança organizacional ocorrem como 
resultado de processos que tornam as organizações mais similares sem necessariamente 
torná-las mais eficientes. 

Do citado artigo, depreendem-se dois tipos de isomorfismo: o competitivo e o institucional 

(Dimaggio & Powell, 1983; Fennell, 1980; Meyer, 1979). O isomorfismo competitivo está presente 

em ambientes onde há competitividade livre e aberta entre organizações, explicando um pouco da 

visão de burocratização de Max Weber e da possibilidade de explicação do processo de uma inovação 

inicial, contudo não traduzindo o cenário contemporâneo das modernas organizações. O isomorfismo 

institucional surge de forma a “traduzir” essa lacuna, onde os poderes políticos e a legitimidade 

institucional, associados ao bem-estar social e econômico, tornam-se objetos de competição nas 

organizações atuais (Dimaggio & Powell, 1983). 

Dimaggio e Powell (1983) identificam três mecanismos que ocorrem em mudanças 

institucionais isomórficas: o isomorfismo coercitivo, o isomorfismo mimético e o isomorfismo 

normativo. Esses três tipos podem não apresentar distinções empiricamente, contudo tendem a se 

originar de diferentes condições e ter diferentes consequências (Dimaggio & Powell, 1983). 

O isomorfismo coercitivo é o que se origina por meio de pressões formais ou informais de 

outras organizações, envolvendo dependência de outras organizações, expectativas sócio-culturais 

onde as organizações estão inseridas, ou, devido ao poder do Estado, em respostas às diretrizes 

governamentais que regram o ambiente (Dimaggio & Powell, 1983). Neste caso, por exemplo, isso 
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ocorre quando o Estado obriga as entidades sem fins lucrativos à manuteção de um contador para 

fins de fiscalidade (Dimaggio & Powell, 1983). 

Já o isomorfismo mimético ocorre quando a organização adota (imita) as características de 

outra organização, mais bem sucedida e legitimada, como consequência da existência de objetivos 

controversos e ambientes incertos (Dimaggio & Powell, 1983). As soluções por meio deste 

isomorfismo são menos custosas e tendem a gerar inovações, estas às vezes acidentais como 

resultado do processo mimético (Alchian, 1950; Dimaggio & Powell, 1983). 

Por fim, o isomorfismo normativo é o decorrente do processo de profissionalização, onde 

os profissionais são legitimados segundo um processo formatado de aquisição de conhecimento que 

viabiliza o exercício profissional durante a carreira (Dimaggio & Powell, 1983). Essa base cognitiva é 

atribuída às faculdades/universidades e às ordens profissionais, que detêm o conteúdo programático 

da formação, apresentando-se de certa forma homogeinizado para cada tipo de profissional, tendo 

em vista o processo seletivo profissional que motiva o isomorfismo (Dimaggio & Powell, 1983). 

Observa-se também a presença do Estado a partir do momento em que cria ou regulamenta a 

profissão (Dimaggio & Powell, 1983). 

Diante do exposto, é indiscutível o papel do Estado ao influenciar o meio social em que 

também coabitam as organizações, fazendo com que “estruturas organizacionais cada vez mais 

reflitam as regras institucionalizadas e legitimadas por e no interior do Estado” (Dimaggio & Powell, 

1983, p. 150; Meyer & Rowan, 1977). 

Para a contabilidade, o institucionalismo isomórfico pode colaborar nas pesquisas 

científicas, a partir do momento em que auxilia à explicação da utilização uniforme de práticas 

contábeis legitimadas institucionalmente, diante da incerteza da utilização de outros métodos 

contábeis (Dias Filho & Machado, 2004). Métodos contábeis são também mitificados em detrimento 

das reais necessidades organizacionais (Dias Filho & Moura, 2013, p. 19): 

(...) os mecanismos de evidenciação contábil não são concebidos e utilizados unicamente 
em função de necessidades econômicas desta ou daquela entidade. (...) a adoção de 
certas práticas contábeis é influenciada pelo sistema cultural e pelo conjunto de valores 
predominantes em determinado contexto, fato que leva a contabilidade a assumir um 
caráter social e institucional. 

Esse fato não é de todo absoluto na contabilidade. Cita-se, como exemplo de um produto 

contábil mitificado, o interesse teórico na utilização do sistema de custeio Activity Based Costing (ABC) 

como ferramenta gerencial, que é crescente, como consequência de estudos que evidenciam seus 
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benefícios (Fechner, 1999; Horngren, Foster & Datar, 2000). Contudo, a prática mostra sua baixa 

adesão diante das técnicas tradicionais (Fechner, 1999; Horngren, Foster & Datar, 2000), ou seja, 

não causa mudanças organizacionais. 

Apesar dessa não unanimidade para a contabilidade, para efeitos deste trabalho, manter-

se-á a abordagem no isomorfismo institucional e seus três mecanismos (Dimaggio & Powell, 1983), 

pois dentre outros estudos que comprovavam a existência do isomorfismo na prática da contabilidade, 

citam-se os estudos de caso: sobre a contabilidade de gestão de dois governos locais escocêses de 

MacLaren e McLeod, como influência da NPM (Lapsley & Pallot, 2000) e o da adoção das IFRS pelo 

governo dos Emirados Árabes Unidos, identificando o isomorfismo coercitivo, mimético e normativo 

(Irvine, 2008). 

Além disso, para fins de consolidação de contas, tema que permeia o contexto desta 

pesquisa, destaca-se o trecho a seguir que tem implicações relevantes na sua prática metodológica 

(Dimaggio & Powell, 1983, p. 151): 

Conforme as empresas conglomeradas aumentam em tamanho e escopo, critérios de 
desempenho normais não são necessariamente impostos sobre as subsidiárias, mas é 
comum, subsidiárias estarem sujeitas a mecanismos de comunicação padronizados 
(Coser et al., 1982). As subsidiárias devem adotar práticas contábeis, avaliações de 
desempenho e planos orçamentais que são compatíveis com as políticas da empresa-mãe. 

Após a revisão de literatura que sustenta o presente trabalho, no próximo capítulo, verificar-

se-á a metodologia de forma a tornar clara a abordagem empírica, seu instrumento metodológico e 

os meios de coleta de dados. 
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3. METODOLGIA 

Após garantir a consistência do trabalho (Vergara, 2013) e o enriquecimento da abordagem 

crítica e atual (Gil, 2002) sobre o tema da consolidação de contas no setor público no que se refere 

à convergência da IPSAS 35 (IPSASB, 2015c) no âmbito brasileiro, o presente capítulo aborda a 

metodologia, ou seja, o plano de abordagem adotado para coletar e interpretar as informações (Walker 

& Monahan, 1988), de forma a atingir os objetivos definidos no âmbito desta pesquisa. É a 

oportunidade de se justificar o instrumental metodológico do estudo de caso, a utilização dos seus 

“recursos de evidência” (Yin, 2003, p. 85), bem como a abordagem da teoria institucional (Meyer & 

Rowan, 1977), nomeadamente o isomorfismo (Dimaggio & Powell, 1983), como um dos pilares de 

sustentação do estudo. 

3.1. OPÇÕES METODOLÓGICAS 

Inicialmente, deve-se ressaltar que a ciência é um processo constante de busca pela 

verdade, onde a pesquisa destaca-se como sua atividade basilar, sendo todo esse processo regido 

pelo alcance predominante da razão, tendo em vista que o pesquisador detém crenças, paradigmas 

e valores (Vergara, 2013). A pesquisa procura investigar parte ou pormenores da realidade por meio 

de um sistema abstrato de pensamento que possibilite interpretar fenômenos (Araújo, 2012). As 

pesquisas em ciências sociais, como é o caso da contabilidade, preocupam-se em explicar os seus 

fenômenos, estudando a fundo os seus conhecimentos inerentes de forma a tornarem-se 

transmissíveis, empíricos e gerais (Araújo, 2012). Nesse sentido, Gil (2008, pp. 2-3) sintetiza o 

contexto onde se insere o “conhecimento científico”: 

Pode-se definir ciência mediante a identificação de suas características essenciais. Assim, 
a ciência pode ser caracterizada como uma forma de conhecimento objetivo, racional, 
sistemático, geral, verificável e falível. O conhecimento científico é objetivo porque descreve 
a realidade independentemente dos caprichos do pesquisador. É racional porque se vale 
sobretudo da razão, e não de sensação ou impressões, para chegar a seus resultados. É 
sistemático porque se preocupa em construir sistemas de idéias organizadas 
racionalmente e em incluir os conhecimentos parciais em totalidades cada vez mais 
amplas. É geral porque seu interesse se dirige fundamentalmente à elaboração de leis ou 
normas gerais, que explicam todos os fenômenos de certo tipo. É verificável porque 
sempre possibilita demonstrar a veracidade das informações. Finalmente, é falível porque, 
ao contrário de outros sistemas de conhecimento elaborados pelo homem, reconhece sua 
própria capacidade de errar. 

O que possibilita ao pesquisador buscar a (sua) verdade é a metodologia, ou seja, é o 

caminho, a forma e a lógica de pensamento (Vergara, 2013) para se alcançar o conhecimento 

científico (Gil, 2008). A metodologia, ou método científico, é a ferramente por meio da qual se verifica 

a realidade, consistindo numa orientação que apoia o pesquisador desde o planejamento de sua 
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investigação até a interpretação dos resultados (Barañano, 2008). De acordo com Barañano (2008, 

p. 22), “a geração de ciência exige a aplicação de um método que garanta a exatidão dos 

conhecimentos”. Nesse sentido, define-se em poucas palavras o que se deve entender como 

metodologia (Walker & Monahan, 1988, p. 885): 

"Metodologia" é o termo genérico usado para caracterizar como cientistas sociais vão 
responder a perguntas fatuais. É a estratégia global ou um plano de ataque para gerar e 
analisar informações. Uma apreciação mais refinada do conceito requer a consideração 
de dois de seus componentes principais: como a informação é recolhida, e como a 
informação, uma vez reunida, é interpretada. 

Diante do objetivo geral da pesquisa, que é de analisar o processo de consolidação de contas 

no setor público brasileiro, por meio do estudo do caso particular do Comando da Aeronáutica, como 

forma de avaliar a aderência às IPSAS, chega-se a segunite questão de investigação: 

Como é que se caracteriza o processo de consolidação de contas no setor público brasileiro 

e como é avaliada a aderência às Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 

emitidas pelo IPSASB? 

Diante da necessidade da solução dessa questão, surgem as questões específicas a seguir 

que, ao serem respondidas, atingem o objetivo proposto: 

a) Como é que se caracteriza a adoção da IPSAS 35 (IPSASB, 2015c) e o processo 

de consolidação de contas pelo setor público brasileiro? 

b) Qual a visão dos agentes responsáveis pela convergência às IPSAS no nível nacional 

brasileiro quanto aos benefícios e às dificuldades encontradas, esperadas ou não, 

para o tema consolidação de contas no seu setor público? 

c) Como se reflete a adoção das IPSAS no processo de consolidação de contas do 

COMAER? 

d) Como se apresentam os procedimentos e os sistemas de gestão adotados pelo 

COMAER no alcance da necessidade de elaboração de contas consolidadas e seus 

objetivos organizacionais? 

e) Qual a opinião dos agentes do COMAER envolvidos no processo de consolidação de 

contas quanto às necessidades, internas e externas, abrangendo questões de 

eficiência e de eficácia dos procedimentos de consolidação de contas? 
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Para se obter essas respostas, o desenvolvimento desta pesquisa se apoiou numa abordagem 

qualitativa, sendo esta oportunamente explicada segundo Major et al. (2009, p. 133) a seguir, 

principalmente no que tange às práticas contábeis: 

A investigação qualitativa adopta uma orientação holística, permitindo compreender, 
interpretar e explicar em profundidade as práticas sociais, onde se incluem as práticas de 
contabilidade, atendendo a um contexto organizacional e social mais alargado, no qual 
estas práticas se desenvolvem. 

No caso específico deste trabalho, deve-se entender que as regras de consolidação de contas 

orientadas pelo IPSASB e adotadas por países ou organizações consistem em “fenômenos 

socialmente construídos”, não sendo obviamente consideradas como “fenômenos naturais” (Major, 

Robalo & Vieira, 2009, p. 132), sendo importante a descrição detalhada da realidade (Araújo, 2012) 

do tema, suas implicações e do cenário onde se insere. 

Por sua vez, esse estudo qualitativo segue a linha interpretiva, pois foca-se na interação do 

homem no ambiente (Green & Thorgood, 2004), o que no tocante à contabilidade, as pesquisas 

qualitativas interpretativas buscam compreender o lado oculto dos sistemas de informação contábeis, 

bem como as suas influências ativas e passivas em relação ao contexto em que estão inseridos (Major 

et al., 2009). A linha interpretativa, ou interpretativismo, serve como um “quadro de referência” (Gil, 

2008, p. 5) de maneira a suprir a quantificação, característica crucial do positivismo, bem como 

compensar a relação entre o pesquisador e o ambiente estudado (Gil, 2008, p. 5): 

Frente aos fatos sociais, o pesquisador não é capaz de ser absolutamente objetivo. Ele 
tem suas preferências, inclinações, interesses particulares, caprichos, preconceitos, 
interessa-se por eles e os avalia com base num sistema de valores pessoais. 
Diferentemente do pesquisador que atua no mundo das coisas físicas - que não se 
encontra naturalmente envolvido com o objeto de seu estudo -, o cientista social, ao tratar 
de fatos como criminalidade, discriminação social ou evasão escolar, está tratando de uma 
realidade que pode não lhe ser estranha. Seus valores e suas crenças pessoais o informam 
previamente acerca do fenômeno, indicando se é bom ou mau, justo ou injusto. E é com 
base nessas pré-concepções que irá abordar o objeto de seu estudo. É pouco provável, 
portanto, que ele seja capaz de tratá-lo com absoluta neutralidade. Na verdade, nas 
ciências sociais, o pesquisador é mais do que um observador objetivo: é um ator envolvido 
no fenômeno. 

Essa situação não invalida a pesquisa em ciências sociais. Torna-se necessário, no 
entanto, valer-se de quadros de referência que ultrapassem a visão proposta pelo 
Positivismo, que se mostra insuficiente para o entendimento do mundo complexo das 
relações humanas. É preciso admitir que o princípio da objetividade, tão caro ao 
Positivismo, aplica-se precariamente às ciências sociais. Não há como conceber uma 
investigação que estabeleça uma separação regida entre o sujeito e o objeto. Os resultados 
obtidos nas pesquisas não são indiferentes nem à forma de sua obtenção nem à maneira 
como o pesquisador vê o objeto. Por essa razão é que nas ciências sociais a discussão 
acerca da relação sujeito-objeto é relevante. O que justifica a existência de diferentes 
quadros de referência para análise e interpretação dos dados. 
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Observa-se que a abordagem qualitativa interpretativa é ideal para esse trabalho, pois a 

definição de uma equação para mensurar o grau de convergência às IPSAS quanto à consolidação 

de contas no cenário brasileiro poderia demandar de pesos estabelecidos subjetivamente. 

Outrossim, a presente pesquisa também pode ser classificada predominantemente como 

descritiva, pois procura descrever o fenômeno (Gil, 2002) da consolidação perante o processo de 

convergência das IPSAS de forma a relatar suas características, sejam elas sistêmicas, técnicas ou 

procedimentais (Major et al., 2009). A pesquisa também é classificada, em menor intensidade, como 

exploratória, pois procura a familiarização (Gil, 2002) com o uso da consolidação de contas no cenário 

brasileiro, nomeadamente para entender seu uso nos demonstrativos consolidados para fins de 

transparência, prestação de contas e accountability. 

Após ser entendida a abordagem qualitativa interpretativa, bem como descritiva e 

exploratória, inicia-se a revisão de literatura, responsável por fornecer a consistência da pesquisa 

(Vergara, 2013), aprofundando sua contextualização, definindo a NPM e a accountability como fatores 

que vêm a se interligar com a propagação da prática da consolidação de contas normatizada pelo 

IPSASB, além de suas influências no Brasil. Garante-se, ainda, após definir a origem da prática da 

consolidação de contas, o contato com a literatura atual (Gil, 2002) na medida em que aborda as 

suas regras constantes na IPSAS 35 (IPSASB, 2015c). Além da atualidade, na revisão de literatura 

também estão presentes as questões críticas (Gil, 2002) do tema, pois aborda as dificuldades para 

se consolidar contas conforme se depreende da BC da IPSAS 35 (IPSASB, 2015c, BC) e de estudos 

anteriores. Por fim, a revisão de literatura aborda a teoria institucional, assunto que será discutido 

oportunamente na última seção deste capítulo. 

3.2. ESTUDO DE CASO 

O instrumental utilizado nesta pesquisa é o estudo de caso, que investiga empiricamente um 

fenômeno atual dentro de sua realidade, especialmente quando as fronteiras entre o fenômeno e o 

contexto da realidade não são claramente definidas (Yin, 2003). É utilizado no âmbito das ciências 

sociais que se deduz o relato rigoroso de dados empíricos (Barañano, 2008), sendo caraterístico o 

grau de profundidade e detalhamento (Vergara, 2013) de forma a garantir o conhecimento amplo do 

objeto em estudo (Gil, 2008), atendendo a estudos exploratórios, descritivos e explicativos (Barañano, 

2008). Desde então, já pela definição, verifica-se a oportunidade da utilização do estudo de caso, 

tendo em vista a atualidade do tema, a possibilidade de comportar um estudo descritivo e exploratório, 

além de comportar a ciência contábil. 
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O estudo de caso pode ser utilizado tanto numa abordagem quantitativa quanto qualitativa 

(Barañano, 2008; Yin, 2003). Porém, para efeitos da realização deste trabalho, define-se essa 

ferramenta metodológica sob uma perspectiva qualitativa, conforme Creswell (2007, p. 73): 

Estudo de caso é uma abordagem qualitativa, em que o investigador explora um sistema 
limitado (um caso) ou múltiplos sistemas limitados (casos) ao longo do tempo, por meio 
da detalhada e profunda coleta de dados, envolvendo múltiplas fontes de informação (por 
exemplo: observações, entrevistas, audiovisual materiais e documentos e relatórios) e 
reporta a descrição do caso e temas baseados em casos. 

Quanto ao objeto, o estudo de caso deve conter poucas unidades sob investigação, estas 

podendo ser caracterizadas individualmente por pessoa, família, empresa, produto, órgão público, 

comunidade ou, inclusive, país (Vergara, 2013). Observa-se a adimissibilidade do estudo de caso ter 

como objeto uma organização (Gomm, Hammersley & Foster, 2000), o que valida o COMAER como 

“unidade-caso” (Gil, 2002, p. 138), de forma a se alcançar o objetivo desta pesquisa. 

Buscou-se na realização do estudo do COMAER a “profundidade e precisão” (Green & 

Thorgood, 2004, p. 37) requerida pelo método, de forma a explorar sua estruturação contábil que 

reflete na sua consolidação de contas, bem como no processo de prestação de contas e no 

assessoramento no processo decisório de alto escalão, tudo sob as regras do MCASP (Brasil, STN, 

2014b) no cenário de convergência às IPSAS pela República Federativa do Brasil. A intenção desta 

pesquisa não é, por si só, a generalização, crítica inerente ao uso da ferramenta do estudo de caso 

(Gil, 2002, 2008; Green & Thorgood, 2004; Major et al., 2009; Yin, 2003), e sim estudar a 

consolidação de contas de acordo com a IPSAS 35 (IPSASB, 2015c) sob a perspectiva do COMAER. 

Contudo, neste estudo, ressalvadas as peculiaridades intrínsecas do COMAER, há a possibilidade de 

se generalizar, tendo em vista a sua gama de atividades desempenhadas e a sua abrangência 

territorial, aspectos que motivam a escolha dessa organização como objeto em estudo e que são 

comuns na execução da consolidação de contas dos Estados quanto à abrangência de todos os seus 

órgãos públicos. Nesse sentido, afirma Stake (1999, p. 78): 

(...) dos casos particulares, as pessoas, podem aprender muitas coisas que são gerais. 
Fazem-no, em parte, porque estão familiarizadas com outros casos, aos quais 
acrescentam o novo e, assim, formam um conjunto que permite a generalização, uma 
oportunidade nova de poder modificar antigas generalizações. 

Outrossim, torna-se importante definir o método de recolha de dados, que é uma etapa no 

processo de pesquisa que faz a ligação entre o enquadramento teórico eleito pelo pesquisador e os 

resultados, contribuindo assim para a produção científica (Costa, 2012). O método de recolha de 

dados que operacionaliza o estudo de caso se dá por seis “recursos de evidência”, conforme citados 
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por Yin (2003, p. 85): documentação, gravações ou registros de arquivos, entrevistas, observação 

direta, observação participativa e artefato físico. Destes seis, foram utilizados os recursos da 

documentação, do artefato físico e da entrevista, que, ao serem desenvolvidos, contribuíram para o 

alcance dos objetivos específicos deste trabalho e, consequentemente, do seu objetivo geral. 

3.2.1. Documentação 

Todo estudo de caso inicia-se com a obtenção e análise do suporte documental, pois embora 

seja de igual importância diante das demais fontes de evidência, neste caso do artefato e da 

entrevista, possui como vantagens as questões: da estabilidade, pois se referem a fatos registrados 

que se perpetuam no tempo; da exatidão, na medida em que refletem informações recolhidas por 

outros investigadores; e da abrangência, pois alcançam diferentes aspectos, onde cita-se a evolução 

histórica do fenômeno (Barañano, 2008). A documentação pode colaborar e aumentar evidências de 

outras fontes (Yin, 2003). 

Isso se verifica principalmente na elaboração do quarto capítulo, que apesar de não ser o 

estudo de caso em si, explica todo o cenário de convergência às IPSAS e a utilização da consolidação 

de contas no Brasil para efeitos de transparência, prestação de contas e accountability, essencial para 

o entendimento da unidade-caso COMAER. Para isso, são analisados, dentre várias leis e normativos, 

a 6ª edição do MCASP (Brasil, STN, 2014b), o PCASP (Brasil, STN, 2014c) e as NBC T SP (Brasil, 

CFC, 2008a, 2008b, 2008c, 2008d, 2008e, 2013). No mesmo capítulo, são analisadas as 

normatizações do Balanço do Setor Público Nacional (BSPN), do Balanço Geral da União (BGU) e do 

Relatório de Gestão, sendo especificamente analisados o BSPN 2014 (Brasil, STN, 2015a), a 

Consolidação de Contas Públicas 2015 (Brasil, STN, 2016a), o BGU 2014 (Brasil, CGU, 2015) e o 

BGU 2015 (Brasil, CGU, 2016) para se perceber in loco, as regras de consolidação adotadas, a 

formação do perímetro de consolidação, a apresentação dos demonstrativos, as dificuldades e a 

influência do processo de convergência às IPSAS evidenciadas em Notas Explicativas. 

No quinto capítulo destinado ao estudo de caso, dentre outros documentos do COMAER, 

são analisados a Norma de Sistema do Comando da Aeronáutica (NSCA) 172-1 (Brasil, COMAER, 

2014) e o Manual do Comando da Aeronáutica (MCA) 172-3 (Digital), bem como os Relatórios de 

Gestão do COMAER, nomeadamente as Declarações do Contador, para os anos de 2014 e de 2015, 

o que coincide com o período de análise no estudo de caso. 
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A IPSAS 35 (IPSASB, 2015c) também é utilizada como recurso de evidência documental, 

constando desde a revisão da literatura, com o foco de não somente conhecer as regras para a 

consolidação de contas no setor público estipuladas pelo IPSASB, mas de também apoiar a análise 

dos dados do cenário brasileiro e do estudo de caso nele inserido, viabilizando assim a conclusão e 

o objetivo geral da pesquisa. Ressalta-se que, embora ainda de prática não obrigatória, o que vai 

ocorrer somente para os períodos de relato a partir de 1º de janeiro de 2017, a IPSAS 35 (IPSASB, 

2015c) é utilizada para garantir uma abordagem atual do tema, tão propício ao estudo de caso (Yin, 

2003). Além disso, em relação à IPSAS 6, o próprio normativo incentiva sua prévia utilização, o que 

justifica e ratifica sua observância (IPSASB, 2015c, § 79): “Aplicação anterior é encorajada”. 

3.2.2. Artefato físico 

Segundo Yin (2003, p. 96), artefato físico ou cultural é a última fonte de evidência, podendo 

ser “um dispositivo tecnológico, uma ferramenta ou instrumento, uma obra de arte, ou alguma outra 

evidência física”. Sua utilização nesta pesquisa deve-se ao fato que são analisados demonstrativos 

consolidados do COMAER que sustentam a Declaração do Contador integrante do Relatório de Gestão. 

Apesar desses demonstrativos também serem enquadrados como uma evidência documental 

(Vergara, 2013), opta-se pela presente classificação, pois segundo Major et al. (2009, p. 150), tais 

demonstrativos correspondem a “outputs de programas de contabilidade” por serem gerados pelo 

SIAFI, que não deixa de ser um software de contabilidade. 

Ainda quanto a esses demonstrativos, somente são analisados os referentes ao exercício de 

2015, pois é a partir deste ano que o COMAER passou a adotar o Plano de Contas Aplicado ao Setor 

Público (PCASP) 2015 (Brasil, STN, 2014c). 

3.2.3. Entrevista 

A entrevista é o procedimento de se coletar dados, sendo uma interação verbal entre o 

entrevistador e o entrevistado, com o intuito de gerar conhecimento (Vergara, 2009). Sua realização 

permite o foco direto sobre um ponto específico do estudo, permitindo a generalização dos resultados 

à população (Barañano, 2008). É um dos mais relevantes meios de evidência para o estudo de caso 

(Yin, 2003), o que pode ser confirmado pela visão de Yin (2011, p. 132): 

(...) se você entrar no cenário de  campo, mas apenas observar e não entrevistar ou 
conversar com os participantes, os seus dados consistirão em observações das ações 
humanas e do ambiente físico no local, mas você não vai obter quaisquer insights auto-
relatados daqueles a quem você está observando. Você também não vai saber o significado 
que os participantes imputam sobre os eventos. 
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A utilização da entrevista neste trabalho, não serviu somente para procurar novas 

informações ou informações específicas (Barañano, 2008) sobre o tema em estudo, mas em 

esclarecer dúvidas ou consolidar evidências levantadas por ocasião da análise documental e dos 

demonstrativos consolidados, além de perceber a experiência do entrevistado. Serviu também, 

principalmente, para captar a percepção dos agentes da STN e do COMAER envolvidos no trato de 

consolidação de contas, conforme externado nos objetivos específicos. Essa percepção ficou restrita 

à interpretação verbal, não se averiguando, por exemplo, expressões corporais (Vergara, 2009), 

motivado pela distância física entre o Brasil e Portugal, este o local do planejamento e 

desenvolvimento do presente trabalho. 

Consequentemente, as entrevistas não foram realizadas pessoalmente, ou seja, obviamente 

no mesmo local, sendo assim realizadas por meio de ligações telefônicas após um convite formal 

(Apêndice 1) (Vergara, 2009) aos entrevistados, bem como a oportuna obtenção das suas assinaturas 

num Termo de Participação e Consentimento (Apêndice 2), este também fazendo constar a 

homologação da transcrição das entrevistas (Vergara, 2009, 2013). As ligações foram realizadas pelo 

software Skype da Microsoft, possibilitando o contato direto para os telefones fixos dos entrevistados. 

Todas as entrevistas foram gravadas (Vergara, 2009), utilizando-se a versão gratuita do software 

Amolto Call Recorder for Skype, a qual não permite gravar vídeos, e as respostas às perguntas 

transcritas (Vergara, 2009), literalmente, no editor de texto Word – Microsoft Office manualmente, 

este passo com o auxílio do software Express Scribe Transcription, versão não-comercial. Ressalta-se 

que as transcrições e os termos não constam no corpo deste trabalho, de forma a garantir o 

anonimato dos entrevistados e evitar uma possível postura defensiva por parte dos mesmos (Vergara, 

2009). 

Conforme o Quadro 3, as entrevistas contaram com a participação de cinco entrevistados 

e consistiram em três fases, sendo a primeira destinada à STN, e as demais à Secretaria de Economia 

e Finanças da Aeronáutica (SEFA), sendo compostas por entrevistas individuais e semiabertas 

(Vergara, 2009) ou semiestruturadas (Costa, 2012), as quais permitem externar melhor a opinião e 

o nível de percepção sobre o assunto (Vergara, 2009). Conforme constam nos Guiões de Entrevista, 

há a predominância de perguntas que “estimulam o entrevistado a apresentar seu ponto de vista, 

exprimir a sua opinião ou e justificar o seu comportamento” (Costa, 2012, p. 151). 
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Quadro 3: Entrevistas 

FASES ENTREVISTADOS DURAÇÃO REALIZAÇÃO GUIÃO MOTIVAÇÃO SÍNTESE 

1 1 (STN) 50’ 13’’ 11/JUL/2016* Apêndice 3 Entender melhor o cenário brasileiro. 

2 
2 (SEFA) 04’ 30’’ 02/JUN/2016 Apêndice 4 Verificar a participação por parte do COMAER em 

capitais sociais. 

3 (SEFA) 14’ 43’’ 10/JUN/2016 Apêndice 5 Esclarecer dúvidas, consolidar conhecimentos e 
levantar a percepção do COMAER quanto ao tema. 

3 
4 (SEFA) 13’ 35’’ 01/JUL/2016 Apêndice 6 Reforçar a percepção do COMAER quanto ao tema 

e identificar a presença do isomorfismo. 5 (SEFA) 34’ 22’’ 02/JUL/2016 Apêndice 7 

*Observar que a realização posterior da entrevista em relação às demais, deve-se ao envolvimento da STN no julgamento da PCPR 
2015 pelo TCU e da mudança no topo da gestão da própria Secretaria. 

Fonte: Elaboração própria 

A caracterização do Entrevistado 1, quanto à STN, seguiram-se os seguintes critérios de 

seleção: 

a) participação e/ou estar participando e/ou ter conhecimento do processo de 

convergência às IPSAS; 

b) participação e/ou estar participando e/ou ter conhecimento do processo de 

consolidação de contas que resultam no BSPN; e 

c) experiência e/ou conhecimento contábil, visando o peso da propriedade das 

respostas. 

Já quanto aos Entrevistados 2 e 3 do COMAER, na segunda fase das entrevistas, seguiram-

se os seguintes critérios de seleção: 

a) trabalho no Sistema de Contabilidade da Aeronáutica (SISCONTAER) como 

contador; 

b) participação e/ou estar participando e/ou ter conhecimento da elaboração do 

Relatório de Gestão do COMAER; 

c) participação e/ou estar participando e/ou ter conhecimento do processo de 

consolidação de contas que dá suporte às informações contábeis dos Relatórios de 

Gestão, precisamente por ocasião da “Declaração do Contador”; 

d) conhecimento das políticas e procedimentos contábeis adotados pelo COMAER no 

MCA 172-3 (Digital) como reflexo do MCASP; 

e) conhecimento de eventual participação do COMAER no capital de outra entidade; 

f) conhecimento do assunto Parcerias Público-Privadas; e 

g) experiência e/ou conhecimento contábil, visando o peso da propriedade das 

respostas. 
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Na terceira fase, para os Entrevistados 4 e 5 do COMAER, seguiram-se os seguintes critérios 

de seleção: 

a) trabalho no Sistema de Contabilidade da Aeronáutica (SISCONTAER); 

b) participação e/ou estar participando e/ou ter conhecimento da elaboração do 

Relatório de Gestão do COMAER; 

c) participação e/ou estar participando e/ou ter conhecimento do levantamento de 

informações contábeis que auxiliam os processos decisórios do COMAER, 

preferencialmente os de alto escalão; e 

d) conhecimento das políticas e procedimentos contábeis adotados pelo COMAER no 

MCA 172-3 (Digital) como reflexo do MCASP. 

Todos esses critérios de seleção resultaram nos seguintes perfis dos entrevistados 

apresentados no Quadro 4 abaixo: 

Quadro 4: Entrevistados 

ENTREVISTADOS PERFIS 

1 (STN) Servidor indicado pela STN da área das normas de contabilidade pública aplicadas ao Brasil. 

2 (SEFA) Oficial efetivo da Subsecretaria de Contratos e Convênios da SEFA. 

3 (SEFA) Contador dentre os demais contadores efetivos na SEFA. 

4 (SEFA) Oficial efetivo da Divisão de Contabilidade Gerencial, da Subsecretaria de Contabilidade da SEFA. 

5 (SEFA) 
Oficial efetivo da Divisão de Acompanhamento Contábil e Suporte ao Usuário, da Subsecretaria de 
Contabilidade da SEFA. 

Fonte: Elaboração própria 

3.3. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE-CASO: O COMANDO DA AERONÁUTICA 

O Comando da Aeronáutica tem sua origem no então Ministério da Aeronáutica, este criado 

em 1941, pelo Decreto nº 2.961, de 20 de janeiro, formado principalmente pela junção das aviações 

do Exército e da Marinha. Passou à denominação de Comando no ano de 1999, por força da Medida 

Provisória nº 1.799-6, de 10 de junho (Brasil, BPR, n.d.). 

O COMAER é a estrutura administrativa responsável por comportar a Força Aérea Brasileira, 

denominação mais reconhecida no âmbito brasileiro, sendo utilizada para se referir a toda estrutura 

disponibilizada para a realização da missão institucional do ponto de vista militar (Jasper, 2013). 

Destaca-se historicamente pela participação na 2ª Guerra Mundial com o emprego do 1º 

Grupo de Aviação de Caça, onde seus pilotos foram escalados para engajar contra os alemães em 

território italiano, isso um ano após a sua criação em 1943 (Brasil, COMAER, 2011a). Recentemente, 
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dentre outras missões de caráter humanitário e de resgate em favor de países como Chile, Haiti e 

Líbano, destacou-se internacionalmente pelo apoio incondicional às buscas das vítimas do voo AF - 

447 da Air France, o que ocorreu numa distância equivalente à metade da distância do continente 

Africano a partir do território brasileiro, ou seja, já em águas internacionais (Brasil, COMAER, 2011b). 

Para que o COMAER continue atuando internacionalmente e possua a capacidade de 

cumprir suas atribuições constitucionais de “defender a Pátria; garantir os poderes constitucionais; e 

garantir a lei e a ordem” (Brasil, COMAER, n.d.-b) por uma extensão de 22 milhões de quilômetros 

quadrados, incluídos mar e terra (Brasil, COMAER, n.d.-a), conta com uma estrutura distribuída de 

norte a sul do território brasileiro. Essa estrutura é de responsabilidade das Organizações Militares 

(OM) que atuam em várias áreas, dentre estas, abrangendo a obtenção, a capacitação e a 

administração de recursos humanos; a saúde convencional e aeroespacial; a pesquisa e 

desenvolvimento aeroespacial; e a aquisição e manutenção de aeronaves, armamentos e 

suprimentos. 

Atualmente, segundo o seu organograma, no nível abaixo do Comandante, encontram-se os 

Órgãos de Direção Geral, Setorial e de Assistência (ODGSA), onde se encontram o Comando-Geral de 

Operações Aéreas (COMGAR), o Comando-Geral de Apoio (COMGAP), o Comando-Geral do Pessoal 

(COMGEP), a SEFA, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), o Departamento de 

Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) e o Departamento de Ensino da Aeronáutica (DEPENS). No 

escalão inferior, dentre outras OM, encontram-se as Bases Aéreas, os Esquadrões de Voo, as 

Unidades Logísticas, os Hospitais e as Escolas (Figura 2). 

Figura 2: Organograma Resumido do Comando da Aeronáutica 

 
Fonte: Adaptada de http://fab.mil.br/organograma (último acesso: 24 de maio de 2016) 
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Muitas dessas OM recebem dotações orçamentárias e, consequentemente, são 

responsáveis pelas boas práticas dos registros contábeis e pela prestação de contas na execução dos 

seus recursos públicos, tudo por meio de orientações da SEFA, órgão central de contabilidade do 

COMAER. 

Tais orientações quanto aos procedimentos contábeis a serem seguidos na execução 

orçamentária, financeira e patrimonial, são basicamente consolidadas pelo MCA 172-3 (DIGITAL) 

(Brasil, COMAER, 2007), Manual de Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial do COMAER, 

sendo o mesmo disponibilizado no sítio da Intranet da SEFA na forma digital, de forma a facilitar 

atualizações. 

O COMAER possui uma contabilidade bem estruturada e normatizada, o que conduziu 

recentemente à criação do Sistema de Contabilidade para a Administração da Aeronáutica 

(SISCONTAER) pela NSCA 172-1 (Brasil, COMAER, 2014). Esta é uma norma sistêmica que, por sua 

vez, atribui a importância e a participação de caráter contábil, em cada nível, seja ele central, setorial 

ou execução, das OM que compõem o seu Comando. 

Essa sistematização foi conhecida pela própria STN (Brasil, STN, 2014d, pp. 23-24): 

Hoje, a Contabilidade Federal passa por momento ímpar de evolução e prepara-se para 
salto importante de qualidade em apoio à gestão pública. O processo de convergência às 
Normas Internacionais de Contabilidade e o aperfeiçoamento normativo da STN - o Manual 
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) - trouxeram luz sobre novos conceitos 
e preparam novo ambiente, no qual propõe desafios aos profissionais de Contabilidade, 
mas também oportunidade para que todos se desenvolvam. 

O COMAER, por intermédio da SEFA, atento ao cenário externo e à evolução da 
Contabilidade Federal, tem atuado de forma ativa nos projetos e processos de mudanças 
liderados pela STN, o que tem permitido a adequada condução dos temas relacionados à 
Contabilidade no âmbito da Aeronáutica. 

Na busca pelo contínuo aprimoramento das atividades de Contabilidade e diante da 
obrigação de registrar e evidenciar os atos e fatos da gestão do patrimônio público de 
responsabilidade do COMAER, com o objetivo de orientar processos de prestação de 
contas e de subsidiar processos de tomada de decisão, o Comandante da Aeronáutica, 
Tenente-Brigadeiro do Ar Juniti Saito, instituiu o Sistema de Contabilidade do Comando da 
Aeronáutica (SISCONTAER), por intermédio da Portaria nº 46/GC3, de 15 de janeiro de 
2014. 

O funcionamento do SISCONTAER é disciplinado pela Norma de Sistema do COMAER, 
NSCA 172-1/2014, na qual estão estabelecidas a finalidade, a estrutura e as 
competências dos elos do Sistema. A Norma tem como referência o resultado do projeto 
Estratégia Organizacional da SEFA, cuja orientação é pautada em gerenciamento de 
processos. Nesse sentido, as atividades da Contabilidade da Aeronáutica são abordadas 
como um ciclo de processos integrados composto pela orientação normativa, suporte da 
execução contábil, monitoramento e controle das execuções orçamentária, financeira e 
patrimonial, e análise e elaboração de informações gerenciais, com foco, em última 
análise, no usuário da informação contábil. 
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3.4. ENQUADRAMENTO TEÓRICO: APLICAÇÃO DA TEORIA INSTITUCIONAL 

Teoria é um conjunto de argumentos apresentados, como relações entre conceitos, sendo 

os argumentos passíveis de contestação direta por meio da observação de fatos e de avaliações 

empíricas (Mendes, 2012). As teorias são pressupostos que permitem organizar, explicar e prever 

certos padrões de comportamento, cabendo ao processo dinâmico e cumulativo da ciência definir 

seu surgimento, sua aplicação e seu fim (Mendes, 2012). Embora nenhuma teoria pretenda explicar 

ou compreender a integralidade de um fenômeno, um trabalho empírico, como este, torna-se vazio e 

sem sentido sem seu recurso (Mendes, 2012). 

Para dar sustentabilidade ao estudo, utiliza-se a teoria institucional, mais precisamente a 

abordagem sobre a institucionalização denominada de neo-institucionalismo ou Nova Sociologia 

Institucional (NIS – New Institutional Sociology), aproveitando-se os pressupostos externados 

incialmente por Meyer e Rowan (1977), até chegar à questão do isomorfismo de Dimaggio e Powell 

(1983), ponto chave da teoria para esta pesquisa. 

Primeiramente, como ressaltado por Major e Ribeiro (2009) quanto à abordagem da teoria 

institucional nas pesquisas em contabilidade, os estudos de Meyer e Rowan (1977) definem que as 

organizações são sistemas abertos, onde suas estruturas refletem o ambiente onde estão inseridos, 

onde a sobrevivência e o sucesso organizacional está sujeito à adesão de práticas, estrutura e 

sistemas considerados legítimos socialmente. É a propagação, ou institucionalização, da mitificação, 

que não necessariamente torna as organizações mais eficientes, mas sim legítimas perante o grupo 

à qual pertence (Meyer & Rowan, 1977). Com o início do processo de convergência às IPSAS, o Brasil 

passa a fazer parte de um grupo de países que buscam nas normas internacionais de contabilidade 

uma melhor transparência e accountability, o que de certa forma, não deixa de ser um processo de 

busca de legitimação de suas contas num cenário global. Além do que, países em desenvolvimento, 

como é o caso brasileiro, tendem a adotar as IPSAS (Chan, 2006). O estudo de caso do COMAER 

justifica-se na medida em que possibilita a identificação da influência desse processo de convergência, 

pois, como já mencionado, o COMAER também é uma organização, ou seja, um sistema aberto que 

recebe influência de seu meio, o que não o isenta de comportar estruturas, sistemas ou produtos 

mitificados (Meyer & Rowan, 1977). 

Posteriormente, diante do objetivo deste trabalho e, principalmente, de um contexto de 

convergência, é plausível que se identifique, no cenário onde se insere o COMAER, manifestações do 

isomorfismo por meio dos seus três mecanismos: o coercitivo, o mimético e o normativo (Dimaggio 
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& Powell, 1983). Isso é comprovado por meio de outros estudos (e.g. Rodrigues & Craig, 2007), que 

ratificam a manutenção dessa teoria como pilar deste trabalho. Conforme também recapitulam Major 

e Ribeiro (2009), as organizações são compulsadas a adotarem estruturas, sistemas e produtos 

similares, tornando suas práticas idênticas dentre as demais organizações de um setor 

organizacional. Isso, de certa forma, até beneficia a prática da consolidação de contas, na medida 

em que homogeniza as práticas e políticas contábeis (IPSASB, 2015c, § 41). 

No próximo capítulo, iniciar-se-á a parte empírica do trabalho, onde será explicado como se 

processa a consolidação de contas no setor público brasileiro já em cenário de influência das IPSAS. 

O entendimento do próximo capítulo é essencial para a compreensão dos dados e da análise do 

estudo de caso do COMAER. 
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4. A CONTABILIDADE PÚBLICA, A ADOÇÃO DAS IPSAS E A CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS 

PÚBLICAS NO ÂMBITO BRASILEIRO 

A contabilidade pública brasileira vem sofrendo constantes mudanças, que vêm culminando 

com o processo de convergência às IPSAS, o que se verifica diante da caracterização histórica de sua 

evolução juntamente com o desenvolvimento das finanças públicas (Brasil, STN, 2014b). Esse 

progresso contábil, sempre associada à busca da accountability e da transparência, faz com que isso 

se reflita nos seus demonstrativos contábeis, visando retratar com qualidade os fenômenos 

orçamentários, financeiros e patrimoniais, o que certamente torna-se um desafio quando estes 

demonstrativos também visem representar contas consolidadas a nível nacional. 

4.1. ORIGEM E DESENVOLVIMENTO DA CONTABILIDADE PÚBLICA BRASILEIRA 

O Conselho Federal de Contabilidade do Brasil (CFC) é uma Autarquia Especial Corporativa 

dotada de personalidade jurídica de direito público, criada em 1946 pelo Decreto Lei nº 9.295 que, 

dentre outras atribuições, orienta, normatiza e fiscaliza a profissão do contador; edita Normas 

Brasileiras de Contabilidade (NBC); e regulamenta os Princípios Contábeis (Brasil, CFC, n.d.-b). 

Segundo sua Resolução nº 1.128 (Brasil, CFC, 2008a, n.p.), alterada em 2013 pela Resolução nº 

1.437 (Brasil, CFC, 2013), a definição de Contabilidade Pública consiste no “ramo da ciência contábil 

que aplica, no processo gerador de informações, os Princípios de Contabilidade e as normas contábeis 

direcionados ao controle patrimonial de entidades do setor público”. 

O objetivo dessa contabilidade é o de disponibilizar aos seus utentes informações sobre 

resultados e pontos de natureza orçamentária, econômica e patrimonial, bem como as suas 

mudanças, tudo voltado para o suporte do processo decisório, de prestação de contas e do controle 

social (Brasil, CFC, 2008a, 2013). 

A origem da contabilidade pública brasileira está contextualizada como consequência da 

vinda da família real portuguesa para o Brasil (Costin, 2010), ocasião onde a mesma vinha fugida 

das tropas francesas que invadiram Portugal em direção a Lisboa em novembro de 1807, como forma 

de isolar de vez a Inglaterra do continente europeu, em consequência do bloqueio comercial imposto 

pelo Napoleão Bonaparte (Fausto, 1994). Toda uma “estrutura” descia o Atlântico escoltada pelos 

ingleses em direção à colônia brasileira, onde citam-se o tesouro real e os arquivos do governo, além 

dos ministros, conselheiros, juízes da Corte Suprema, funcionários do Tesouro, militares do exército 

e da marinha e membros do alto clero (Fausto, 1994). Assim que Dom João VI chegou no Brasil, 
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quando de sua passagem pelo Estado da Bahia, em 28 de janeiro de 1808, abriu os portos brasileiros 

às “nações amigas”, que naquele momento entendia-se como a Inglaterra: era o fim do Brasil colonial 

(Fausto, 1994). A partir desse momento, era importante para a coroa portuguesa legalizar o comércio 

(contrabando) entre o Brasil e a Inglaterra, para usufruir dos recursos provenientes dos tributos 

(Fausto, 1994), comércio este que cresceu bastante e que, aliado à estrutura portuguesa disponível, 

aos gastos da corte e à importância do Brasil como nova sede portuguesa, requisitaria uma 

estruturação do governo (Costin, 2010). 

Diante deste cenário, em 28 de junho de 1808, já no Rio de Janeiro como nova capital da 

coroa portuguesa, o Rei Dom João VI, como exemplo da necessidade dessa estruturação, publica um 

Alvará (Brasil, PR, 1808) criando o Erário Régio e obrigando os Contadores Gerais da Real Fazenda a 

utilizarem o método das partidas dobradas em seus registros mercantis, fato que de acordo com o 

seu suporte legal e histórico, depreende-se a origem da contabilidade pública brasileira como a 

primeira tentativa de sistematização contábil a nível governamental (Costin, 2010; Santos, Schmidt & 

Machado, 2005; Scarpin & Soares, 2010; Slomski, 2003). Segundo o Alvará de 28 de junho de 1808 

(Brasil, PR, 1808, n. p.): 

Alvará - de 28 de Junho de 1808 

Crêa o Erario Regio e o Conselho da Fazenda. 

Eu o Principe Regente faço saber aos que este Alvará com força de Lei virem, que sendo 
indispensavel nas actuaes circumstancias do Estado estabelecer quanto antes nesta 
Cidade Capital um Erario ou Thesouro Geral e Publico, e um Conselho da minha Real 
Fazenda, para a mais exacta administração, Arrecadação, Distribuição, Assentamento e 
Expediente della, de que pende a manutenção do Throno, e o bem commum dos meus 
fieis vassallos; pois que as dilações em semelhantes negocios são de gravissimas 
consequencias: tendo por uma parte consideração à utilidade que resultou à minha Real 
Fazenda da observancia das saudaveis Leis de 22 de Dezembro de 1761; e por outra parte 
à bem entendida economia, com que, nas presentes e inevitaveis urgencias, devem ser 
formados os provisionaes estabelecimentos da Administração Publica e Fiscal: 
conformando-me com o parecer de pessoas do meu Conselho, intelligentes e litteratas, de 
sã consciencia, zelosas do meu real serviço, e do bem commum: sou servido reduzir 
provisionalmente a uma só e única jurisdicção todas as cousas, ou negocios da minha 
Real Fazenda que foram dependentes até agora das jurisdicções voluntaria e contenciosa, 
exercitadas pelas Juntas da Fazenda e da Revisão da antiga divida passiva desta Capitania, 
creando em logar dellas um Erario Regio e Conselho da Fazenda, por onde unica, e 
primitivamente se expeçam todos os negocios pertencentes à Arrecadação, Distribuição e 
Administração da minha Real Fazenda deste Continente e Dominios Ultramarinos pela 
maneira seguinte: 

TITULO I 

DO ERARIO REGIO 

I. Hei por bem, abolindo desde já, a jurisdicção exercitada pelas referidas Juntas da 
Fazenda e Revisão, crear e erigir no Estado do Brazil um Erario ou Thesouro Real e Publico, 
com as mesmas prerogativas, jurisdicção e inspecção, autoridade, obrigações, e 
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incumbencias especificadas na Carta da Lei de 22 de Dezembro de 1761 que estabeleceu 
o Real Erario de Lisboa, sendo unicamente composto de um Presidente que nelle será 
meu Lugar Tenente, um Thesoureiro Mór, um Escrivão da sua receita, e tres Contadores 
Geraes; observando cada um delles por seu Regimento, tudo quanto na referida Lei 
Fundamental se acha determinado, e o mais que pelas Leis, Alvarás e Ordens posteriores 
foi ordenado e estabelecido, e isto tão exacta e devidamente, como se de cada uma dellas 
fizesse expressa menção, excepto aquillo que pela mudança das circumstancias do 
Estado, especialmente for declarado neste meu Alvará. 

(...) 

TITULO II 

DO METHODO DA ESCRIPTURAÇÃO E CONTABILIDADE DO ERARIO 

I. Para que o methodo de escripturação, e formulas de contabilidade da minha Real 
Fazenda não fique arbitrario, e sujeito à maneira de pensar de cada um dos Contadores 
Geraes, que sou servido crear para o referido Erario: ordeno que a escripturação seja a 
mercantil por partidas dobradas, por ser a única seguida pelas Nações mais civilisadas, 
assim pela sua brevidade para o maneio de grandes sommas, como por ser a mais clara, 
e a que menos logar dá a erros e subterfugios, onde se esconda a malicia e a fraude dos 
prevaricadores. 

II. Portanto haverá em cada uma das Contadorias Geraes um Diario, um Livro Mestre, e 
um Memorial ou Borrador, além de mais um Livro auxiliar ou de Contas Correntes para 
cada um dos rendimentos das Estações de Arrecadação, Recebedorias, Thesourarias, 
Contratos ou Administrações da minha Real Fazenda. E isto para que sem delongas se 
veja, logo que se precisar, o estado da conta de cada um dos devedores ou exactores das 
rendas da minha Coroa e fundos publicos. 

III. Ordeno que os referidos livros de escripturação sejam inalteraveis, e que para ella se 
não possa augmentar ou diminuir nenhum, sem se me fazer saber, por consulta do 
Presidente, a necessidade que houver para se diminuir ou accrescentar o seu numero. (...) 

Em 1821, o Erário Régio passou a denominar-se Ministério da Fazenda, sendo o órgão 

ratificado pela Constituição de 1824, esta por sua vez definindo o controle de despesas públicas, a 

repartição de contribuições diretas, autorizações para empréstimos e meios para quitar as dívidas 

públicas (Costin, 2010). Essa Constituição foi a primeira a apresentar o termo “orçamento” a esse 

nível normativo no Brasil, encarregando ao Tribunal denominado “Tesouro Nacional” o controle das 

receitas e despesas, cuidando da administração e da arrecadação, inclusive da contabilidade (Costin, 

2010). 

Embora não seja relacionado com a contabilidade pública, cabe citar a instituição por meio 

de lei do Código Comercial, em 1850, que obriga à escrituração contábil e à elaboração de balanços 

gerais anualmente (Santos et al., 2005; Slomski, 2003), pois além de ser um fato importante para a 

contabilidade brasileira de forma geral, coincide com o término da estagnação contábil (Slomski, 

2003), período compreendido entre os anos de 1494 e 1800 (em sentido contrário à interpretação 

de alguns autores como por exemplo Slomski (2003), apesar de ser um lapso temporal caracterizado 

pelo baixo desenvolvimento social, político e econômico a nível mundial, deve ser entendido como um 
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período de consolidação após os desdobramentos da obra de Frei Luca Pacioli evidenciando as 

partidas dobradas (Hansen, 2001)). 

Apesar desses fatos históricos, a contabilidade no Brasil não evoluiu, e sim retrocedeu a 

partir dos anos de 1850, tornando-se “inoperante” e “esquecida” (Scarpin & Soares, 2010, p. 28), 

chegando a abandonar as partidas dobradas no final do Século XIX (Costin, 2010). Mesmo diante da 

necessidade do maior controle dos bens públicos como consequência da proclamação da República 

em 1889 (Slomski, 2003), a situação viria a se agravar para a contabilidade quando a Inglaterra 

recusou a concessão de um empréstimo ao Brasil em 1914 (Costin, 2010; Scarpin & Soares, 2010), 

pois não havia suporte documental contábil do Tesouro sobre as garantias disponibilizadas para a 

realização do negócio (Costin, 2010). 

Com o objetivo de organizar a contabilidade do Tesouro Nacional, foi estabelecida uma 

Comissão que originou a Seção Técnica da Diretoria Geral da Contabilidade, que retoma as partidas 

dobradas (Costin, 2010). Em 1921, é criada a Contadoria Central da República (Costin, 2010) e, em 

1922, o Código de Contabilidade da União e o Regulamento Geral de Contabilidade Pública, conforme 

Decretos nº 4.536, de 28 de janeiro, e nº 15.783, de 08 de novembro, respectivamente (Costin, 

2010; Scarpin & Soares, 2010; Slomski, 2003). Já em 1940, o Decreto Lei nº 2.416, de 17 de julho, 

regulamenta o orçamento em sua elaboração e execução, bem como padroniza um modelo de 

balanço para os Estados e Municípios (Slomski, 2003). 

O ano de 1964 é um marco de forma geral no decorrer do desenvolvimento da contabilidade 

brasileira, pois além de separar a passagem da influência contábil italiana para a contábil norte-

americana (Santos et al., 2005), marca a publicação da Lei nº 4.320, ícone legal da contabilidade 

pública brasileira (Scarpin & Soares, 2010). Esta lei substituiu o então Decreto Lei nº 2.416 e tem 

vigência até aos dias atuais (Slomski, 2003), vindo a estabelecer “normas gerais de direito financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do 

Distrito Federal” (Brasil, PR, 1964, n.p.). 

Contudo, apesar dos avanços normativos, os anos que se sucederam até meados da década 

de 1980 foram marcados por desordem nas finanças públicas e clamores por ajustes fiscais (Scarpin 

& Soares, 2010). Como solução desses problemas, de forma a estruturar o planejamento, a execução 

e o controle financeiro, em 1986, foi criada a Secretaria do Tesouro Nacional, órgão central da 

contabilidade pública brasileira e, no ano seguinte, a disponibilização e uso do SIAFI como ferramenta 

informatizada (Scarpin & Soares, 2010). 
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Mais recentemente, no ano 2000, surge a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio, ou Lei 

de Responsabilidade Fiscal (Brasil, PR, 2000b), que funciona como um código de conduta aos 

administradores públicos, contendo regras focadas na responsabilidade da gestão dos recursos 

públicos, na busca da qualidade e na transparência (Scarpin & Soares, 2010), sendo também um 

exemplo de normatização que objetiva a accountability. 

É em decorrência das interpretações da Lei nº 4.320 (Brasil, PR, 1964) e da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (Brasil, PR, 2000b), que se estabelece que a contabilidade pública brasileira 

adota o “regime misto”, onde as receitas orçamentárias obedecem ao regime de caixa, conforme a 

arrecadação, e as despesas obedecem ao regime de competência, sendo vinculadas ao exercício 

financeiro da emissão do empenho (Brasil, PR, 1964, 2000b; Slomski, 2003). 

Segundo Slomski (2003), a contabilidade pública brasileira foi muito voltada para atender 

requisitos legais nas últimas décadas que antecederam os anos 2000, o que desencorajou outras 

formas de evidenciação contábil.  

4.2. DA CONVERGÊNCIA À ADOÇÃO DAS IPSAS E O SEU REFLEXO NA CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS 

NO SETOR PÚBLICO BRASILEIRO 

Passados os anos 2000, segundo Scarpin e Soares (2010), a contabilidade pública 

brasileira ainda se encontrava atrasada quanto às suas normatizações, ficando a cargo da STN as 

atualizações ou modernizações. Tendo em vista que a contabilidade pública do Brasil nesse período 

ainda apresentava conceitos de natureza juríca que resultavam numa forte contabilidade 

orçamentária e financeira, deixando de lado a contabilidade patrimonial, além da não uniformização 

na utilização de conceitos contábeis para assuntos em comum, isso faz com que o governo busque 

harmonizar internamente as suas normas contábeis para o setor público e dar início ao processo de 

convergência às IPSAS (Scarpin & Soares, 2010; Silva, 2008). 

Diante desses propósitos, em 2007, por meio da Resolução nº 1.103 do CFC, cria-se o 

Comitê Gestor para “identificar e monitorar as ações a serem implantadas para viabilizar a 

convergência das normas contábeis” (Brasil, CFC, 2007a, n. p.). No ano seguinte, o Ministério da 

Fazenda, ministério que comporta a STN, edita a Portaria nº 184, de 25 de agosto, que “dispõe sobre 

as diretrizes a serem observadas no setor público (pelos entes públicos) quanto aos procedimentos, 

práticas, laboração e divulgação das demonstrações contábeis” visando a adesão às IPSAS (Brasil, 

MF, 2008, n.p.). Também em 2008, o CFC publica as primeiras dez normas contábeis aplicadas ao 
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setor público, as NBC T SP (Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica – Setor Público), todas já 

baseadas nas IPSAS de forma a harmonizar internamente a legislação contábil, sendo esse número 

elevado para onze em 2011 (Brasil, CFC, 2016). 

Atualmente, as edições pela STN, do ano de 2014, a 6ª edição do Manual de Contabilidade 

Aplicado ao Setor Público (Brasil, STN, 2014b) e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (Brasil, 

STN, 2014c), devem ser consideradas como um dos resultados mais recentes perante o processo de 

convergência às normas do IPSASB. Já o CFC pretende começar a correlacionar e convergir as onze 

NBC T SP com as IPSAS até 2021, sendo cinco delas para 2016, de forma a garantir a “conformidade 

na elaboração das contas públicas e comparabilidade” (Brasil, CFC, 2016, n.p.). 

Da mesma forma, a convergência às IPSAS para fins de consolidação de contas ainda se 

processa no Brasil. Na sequência cronológica da Portaria nº 184 (Brasil, MF, 2008), ainda em 2008, 

o CFC emite a Resolução nº 1.134, de 21 de novembro, onde aprova a NBC T SP 16.7 (Brasil, CFC, 

2008d), que define conceitos, amplitude e procedimentos para consolidação das demonstrações 

contábeis no setor público brasileiro, como consequência ao processo de convergência às IPSAS. 

Destaca-se nessa norma a definição de relação de dependência, que estabelece que uma entidade 

do setor público depende de outra entidade por vínculo orçamentário ou regimental, fato que deverá 

ser levado em conta na parte procedimental, abrangendo a totalidade das transações contábeis de 

todas entidades inclusas na consolidação (Brasil, CFC, 2008d). 

A continuidade desse processo de convergência tem importante atuação da STN, órgão 

central da contabilidade pública brasileira, atualmente conforme inciso I, artigo 6º do Decreto nº 

6.976 (Brasil, PR, 2009) e inciso I, artigo 17º da Lei nº 10.180 (Brasil, PR, 2001), fazendo o papel 

da União no processo de consolidação e na edição das normas gerais de consolidação das contas do 

setor público, conforme dispõe os artigos 50º e 51º, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal do 

Brasil (Brasil, PR, 2000b). Essa Secretaria, em 2013, por meio da Portaria da STN nº 634, de 19 de 

novembro (Brasil, STN, 2013), editou as regras gerais que ditam as diretrizes, as normas e os 

procedimentos contábeis aplicados aos entes da Federação Brasileira objetivando a consolidação das 

contas públicas. 

Os entes que constituem o perímetro de consolidação das contas públicas brasileiras são a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios (Figura 3), sendo abrangidos seus respectivos 

Poderes Executivos, Legislativos e Judiciários nas suas proporções, inclusive suas administrações 

diretas e indiretas (Brasil, PR, 2000b). 
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Figura 3: Entes da República Federativa do Brasil 

Fonte: Elaboração própria. Criada segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal do Brasil (Brasil, PR, 2000b) 

No ano de 2014, com a instituição pela STN do Grupo Técnico de Padronização de 

Procedimentos Contábeis (GTCON), por meio da Portaria da STN nº 510, de 28 de agosto (Brasil, 

STN, 2014e), grupo este de qualidade técnica e consultiva, busca-se a padronização de 

procedimentos contábeis a nível de todos os entes do perímetro de consolidação brasileiro utilizando-

se a mesma base conceitual. Como evidência da padronização desses procedimentos, cita-se o 

PCASP, que possui uma publicação específica para cada exercício, sendo publicado exclusivamente 

na Internet e de utilização obrigatória para o exercício seguinte pelos entes públicos (Brasil, STN, n.d.-

c). 

Sob a luz das referidas diretrizes e da cooperação do GTCON, a STN, ainda no segundo 

semestre de 2014, publica o PCASP para o exercício financeiro de 2015 (Brasil, STN, 2014c) e a 6ª 

edição do MCASP (Brasil, STN, 2014b), contendo as rubricas das contas e as orientações normativas 

e procedimentais respectivamente, todas voltadas para a consolidação. 

Ainda quanto ao aspecto temporal, observa-se que ambos os normativos da STN são 

publicados sob a vigência da IPSAS 6 – “Demonstrações Financeiras Separadas e Consolidadas” 

(IPSASB, 2006), sendo o PCASP em 1º de outubro e o MCASP em 19 de dezembro, todos de 2014. 

Sendo assim, esses normativos não foram editados sob a publicação da IPSAS 35 – “Demonstrações 

Financeiras Consolidadas” (IPSASB, 2015c), esta publicada em janeiro de 2015. 

A elaboração do PCASP e do MCASP são de responsabilidade da STN e têm abrangência 

em todo território brasileiro, ambos buscando regulamentar e possibilitar os registros contábeis da 
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aprovação e execução orçamentária, bem como o controle patrimonial. Tanto o PCASP para 2015 

(Brasil, STN, 2014c) como a 6ª edição do MCASP (Brasil, STN, 2014b), se ambos abordados de 

forma mais ampla, são recentes consequências normativas contábeis da convergência às normas de 

contabilidade pública do IPSASB, ou seja, a adoção às IPSAS de forma geral. Isso consta no capítulo 

da contextualização da 6ª edição do MCASP (Brasil, STN, 2014b), que além de respeitar a legislação 

nacional e os princípios contábeis, tanto o MCASP quanto o PCASP objetivam a convergência às 

IPSAS: 

Tendo em vista essa competência, a Portaria MF nº 184/2008 e o Decreto nº 6.976/2009 
determinam que a STN, enquanto órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, edite 
normativos, manuais, instruções de procedimentos contábeis e plano de contas de âmbito 
nacional, objetivando a elaboração e publicação de demonstrações contábeis 
consolidadas. Tais instrumentos encontram-se em consonância com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade Técnicas Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP) editadas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e buscam a convergência às normas 
internacionais de contabilidade aplicada ao setor público – International Public Sector 
Accounting Standards (IPSAS) – editadas pelo International Public Sector Accounting 
Standards Board (IPSASB)(Brasil, STN, 2014b, p. 23). 

De forma complementar, a STN, ainda, com o intuito de orientar, de auxiliar na interpretação 

e de fornecer uma noção prática dos procedimentos regulados no MCASP, edita orientações de 

observância facultativa denominadas Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC). Com a publicação 

da sua 6ª edição, a STN além de revisar, editou novas IPC conforme Quadro 5: 

Quadro 5: Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) mediante à 6ª edição do MCASP 

IPC 04 - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial (Revisada) 

IPC 05 – Metodologia para Elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais (Revisada) 

IPC 06 – Metodologia para Elaboração da Demonstração do Balanço Financeiro (Nova) 

IPC 07 – Metodologia para Elaboração da Demonstração do Balanço Orçamentário (Nova) 

IPC 08 – Metodologia para Elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa (Nova) 

Fonte: STN (Brasil, STN, n.d.-b) 

Na Parte V da 6ª edição do MCASP, seção dedicada às Demonstrações Contábeis Aplicadas 

ao Setor Público (DCASP), encontra-se a definição de consolidação de contas, ou mais precisamente, 

o conceito de “consolidação das demonstrações contábeis”, sendo este “o processo de agregação 

dos saldos das contas de mais de uma entidade, excluindo-se as transações recíprocas, de modo a 

disponibilizar os macro agregados do setor público, proporcionando uma visão global do 

resultado”(Brasil, STN, 2014b, p. 346). 
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Quanto ao modus operandi para a consolidação de contas, observa-se que segue a 

orientação da Parte IV do novo MCASP que aborda o próprio PCASP, especificadamente no capítulo 

que se relaciona a sua estrutura, tópico “3.2.3. 5º Nível - Consolidação” (Brasil, STN, 2014b). 

Verifica-se, inicialmente, que as contas contábeis do PCASP são divididas em 8 classes e 

são classificadas conforme a natureza da informação (Brasil, STN, 2014b), conforme evidenciado no 

Quadro 6: 

Quadro 6: Natureza de Informação e Classes das Contas Contábeis do PCAS 

PCASP 

Natureza da Informação Classes 

Patrimonial 

1. Ativo 2. Passivo 

3.Variações Patrimoniais Diminutivas 4.Variações Patrimoniais Aumentativas 

Orçamentária 
5. Controles da Aprovação do Planejamento e 
Orçamento 

6. Controles da Execução do Planejamento e 
Orçamento 

Controle 
7. Controles Devedores 8. Controles Credores 

Fonte: MCASP (Brasil, STN, 2014b, p. 285) 

Também verifica-se que as contas contábeis são desdobradas em sete níveis, compostas 

por nove dígitos, conforme Figura 4 a seguir: 

Figura 4: Estrutura da Conta Contábil do PCASP 

 
Fonte: MCASP (Brasil, STN, 2014b, p. 286) 

Ainda quanto às contas contábeis, como estrutura básica, e de forma elucidativa, o PCASP 

apresenta-se até ao segundo nível, de acordo com o Quadro 7:  
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Quadro 7: PCASP – Níveis 1 e 2 

1 – Ativo 2 – Passivo e Patrimônio Líquido 
1.1 – Ativo Circulante 2.1 – Passivo Circulante 

1.2 – Ativo Não Circulante 2.2 – Passivo Não Circulante 
 2.3 – Patrimônio Líquido 

3 – Variação Patrimonial Diminutiva 4 – Variação Patrimonial Aumentativa 
3.1 – Pessoal e Encargos 4.1 – Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 

3.2 – Benefícios Previdenciários e Assistenciais 4.2 – Contribuições 

3.3 – Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 4.3 – Exploração e venda de bens, serviços e direitos 
3.4 – Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 4.4 – Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 

3.5 – Transferências Concedidas 4.5 – Transferências Recebidas 
3.6 – Desvalorização e Perda de Ativos 4.6 – Valorização e Ganhos com Ativos 

3.7 – Tributárias 4.9 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 

3.9 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas  

5 – Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 6 – Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 

5.1 – Planejamento Aprovado 6.1 – Execução do Planejamento 
5.2 – Orçamento Aprovado 6.2 – Execução do Orçamento 

5.3 – Inscrição de Restos a Pagar 6.3 – Execução de Restos a Pagar 

7 – Controles Devedores 8 – Controles Credores 
7.1 – Atos Potenciais 8.1 – Execução dos Atos Potenciais 

7.2 – Administração Financeira 8.2 – Execução da Administração Financeira 
7.3 – Dívida Ativa 8.3 – Execução da Dívida Ativa 

7.4 – Riscos Fiscais 8.4 – Execução dos Riscos Fiscais 
7.8 – Custos 8.8 – Apuração de Custos 

7.9 – Outros Controles 8.9 – Outros Controles 

Fonte: MCASP (Brasil, STN, 2014b, p. 286) 

Respeitado o mínimo de 7 níveis para as contas, os entes da Federação poderão detalhá-

las além dos níveis apresentados pelo PCASP (Brasil, STN, 2014c), obedecendo à regra de não alterar 

os níveis anteriores. O uso do detalhamento das contas contábeis no que tange ao 5º nível é o 

mecanismo que o PCASP utliza na consolidação das suas contas, mecanismo este já abordado na 

edição anterior do MCASP (Brasil, STN, 2012). 

Segundo o MCASP (Brasil, STN, 2014b, p. 287), esse “mecanismo consiste na utilização 

do 5º nível (Subtítulo) das classes 1, 2, 3 e 4 do PCASP (contas de natureza patrimonial) para 

identificar os saldos recíprocos (...)”, conforme o Quadro 8: 

Quadro 8: 5º Nível (Subtítulo) – Consolidação 

x.x.x.x.1.xx.xx CONSOLIDAÇÃO 
Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal 
e da Seguridade Social (OFSS). 

x.x.x.x.2.xx.xx INTRA OFSS 
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e 
da Seguridade Social (OFSS) do mesmo ente. 

x.x.x.x.3.xx.xx 
INTER OFSS - 

UNIÃO 

Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e 
da Seguridade Social (OFSS) de entes públicos distintos, resultantes das transações entre o ente e a 
União. 

x.x.x.x.4.xx.xx 
INTER OFSS - 

ESTADO 

Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e 
da Seguridade Social (OFSS) de entes públicos distintos, resultantes das transações entre o ente e 
um Estado. 

x.x.x.x.5.xx.xx 
INTER OFSS - 
MUNICÍPIO 

Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e 
da Seguridade Social (OFSS) de entes públicos distintos, resultantes das transações entre o ente e 
um Município. 

Fonte: MCASP (Brasil, STN, 2014b, p. 287) 



 

73 
 

O MCASP (Brasil, STN, 2014b, pp. 287-288) define a correlação das classes do quadro 

acima, de acordo com as operações decorrentes: 

As contas identificadas no nível de consolidação com o dígito 1 (Consolidação) identificarão 
as operações decorrentes de: 

a. Transações entre uma entidade que pertence ao OFSS de um ente público e uma 
entidade privada, por exemplo: pessoas físicas; empresas, associações e fundações 
privadas; organizações sociais; organismos internacionais; 

b. Transações entre uma entidade que pertence ao OFSS de um ente público e uma 
entidade pública que não pertence ao OFSS de qualquer ente público, por exemplo: 
empresas estatais independentes; 

c. Alterações patrimoniais dentro de uma mesma entidade, por exemplo: depreciação; 

d. Transações entre entidades que pertencem ao mesmo OFSS, quando não forem 
utilizados recursos do orçamento; 

e. Registro e a baixa de ativos, no caso de transferência de ativos entre entidades públicas, 
por exemplo: doação de bens de um ente a outro, transferência dos créditos para inscrição 
em dívida ativa entre a unidade de origem e a unidade responsável por sua inscrição. 
Observação: o registro das variações patrimoniais referentes à transferência dos ativos 
serão Intra OFSS ou Inter OFSS, conforme o caso. 

As contas com o dígito 2 (Intra OFSS) no nível de consolidação identificarão as operações 
decorrentes de transações entre entidades que pertencem ao OFSS do mesmo ente 
público. 

As contas com os dígitos 3, 4 e 5 (Inter OFSS) no nível de consolidação identificarão as 
operações decorrentes de transações entre entidades que pertencem a OFSS de entes 
públicos distintos. 

O uso dos dígitos 3, 4 ou 5 dependerá de com quem a transação está sendo realizada. 
Assim, numa transação entre um Estado e um Município, o Estado utilizará o dígito 5 (Inter 
OFSS – Município) e o Município utilizará o dígito 4 (Inter OFSS – Estado). Já numa 
transação entre um Município e a União, o Município utilizará o dígito 3 (Inter OFSS – 
União) e a União utilizará o dígito 5 (Inter OFSS – Município). 

Sendo assim, segundo a revogada Portaria da STN nº 702, de 10 de dezembro de 2014 

(Brasil, STN, 2014g), e ratificada pela sua substituta, a Portaria da STN nº 743, de 15 de dezembro 

de 2015 (Brasil, STN, 2015d), após a execução orçamentária e financeira do exercício, os dados 

contábeis relativos a essa execução devem ser informados pelos Estados e Municípios por meio do 

preenchimento das Declarações de Contas Anuais (DCA), sendo estas disponibilizadas e preenchidas 

digitalmente e feitos seus downloads/uploads mediante login no sítio eletrônico do Sistema de 

Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), https://siconfi.tesouro.gov.br/ 

siconfi/index.jsf (Brasil, STN, 2014a). 

As DCA são compostas por elementos associados ao Balanço Patrimonial (BP), ao Balanço 

Orçamentário (BO), Demonstrativo das Despesas por Função e às Demonstração das Variações 

Patrimoniais (DVP) das entidades (Brasil, STN, 2015b). 
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Conforme o artigo 51º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Brasil, PR, 2000b), que dita os 

prazos para a consolidação de contas, caberá aos Municípios alimentarem o SICONFI com suas DCA 

referentes ao execício de 20XX até 30 de abril de 20XX+1. Por sua vez, os Estados até 31 de maio 

de 20XX+1, para que a STN, fazendo o papel do Poder Executivo da União, consolide tudo e publique 

o BSPN de 20XX até 30 de junho de 20XX+1, ou seja, a conclusão material do processo de 

consolidação das contas públicas brasileiras. 

Já para o exercício de 2016, como evidência da continuidade e melhoria do processo de 

consolidação de contas, a STN aprovou o PCASP 2016, onde cria e adequa contas contábeis para 

fins da operacionalização da consolidação (Brasil, STN, n.d.-e), além de publicar a Portaria STN nº 

274, de 13 de maio de 2016 (Brasil, STN, 2016b), que estabelece as regras gerais de consolidação 

para os consórcios públicos, considerando atender à LRF por meio da harmonização de 

procedimentos contábeis e dos demonstrativos nas três esferas de governo. 

4.2.1. Procedimentos Contábeis Patrimoniais 

Segundo o artigo 6º, da Portaria da STN nº 634 (Brasil, STN, 2013, n.p. ), são considerados 

Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) “o reconhecimento, a mensuração, o registro, a 

apuração, a avaliação e o controle do patrimônio público”, e de acordo com o artigo 7º do mesmo 

normativo, as suas “variações patrimoniais devem ser registradas pelo regime de competência, 

visando garantir o reconhecimento de todos os ativos e passivos das entidades que integram o setor 

público (...)”. Os PCP são abordados pela Parte II da 6ª edição do MCASP (Brasil, STN, 2014b) e se 

referem às políticas contábeis que devem ser notórias de forma a viabilizar a consolidação de contas, 

de acordo com a teoria, propiciando a realização de ajustes prévios necessários para tal, tudo 

considerando a realização dos registros contábeis sob o regime de competência, fato indispensável 

segundo o parágrafo 3º da IPSAS 35 (IPSASB, 2015c). 

O MCASP (Brasil, STN, 2014b) dá claras evidências sobre as possibilidades de ações dos 

gestores de forma a que os mesmos possam adequar a gestão dos PCP às suas realidades. Por 

exemplo, o item sete, que trata da “Reavaliação, Redução ao Valor Recuperável, Depreciação, 

Amortização e Exaustão", por ocasião da adoção do próprio manual pelos entes e após os ativos 

imobilizados e intangíveis serem ajustados ao justo valor, possibilita escolher a maneira de sua 

mensuração, conforme trecho a seguir (Brasil, STN, 2014b, p. 153): 

Após o reconhecimento inicial do ativo imobilizado e intangível com base neste Manual, a 
entidade deve mensurar as classes que o compõem escolhendo ou o modelo de custo 
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menos a depreciação e redução ao valor recuperável acumuladas ou o modelo de 
reavaliação menos a depreciação e redução ao valor recuperável acumuladas 
subsequentes, devendo aplicar a política adotada para toda uma classe de ativos 
imobilizados ou intangíveis. 

Outros exemplos também são encontrados, cabendo citar quando da reavaliação dos ativos 

(Brasil, STN, 2014b, p. 155): 

A contabilização dos aumentos referentes à reavaliação de ativos vai depender do nível de 
controle que cada ente possui sobre seu patrimônio. Em alguns casos, em que há um 
controle patrimonial avançado, é possível a criação de uma reserva de reavaliação no 
patrimônio líquido, prevista nas normas internacionais de contabilidade do setor público. 
Porém, em outros casos, em que os entes não possuam um sistema de controle 
patrimonial adaptado para o registro da reserva de reavaliação, poderão, facultativamente, 
reconhecer os aumentos ou diminuições relativas à reavaliação de seus ativos no resultado 
patrimonial do período. 

Quando da identificação de fatores que evidenciem perda por irrecuperabilidade observa-se 

que (Brasil, STN, 2014b, p. 158): 

Estes fatores não são exaustivos, podendo a entidade identificar outros fatores de que um 
ativo pode ter sofrido perda por irrecuperabilidade, exigindo que determine o seu valor de 
serviço recuperável. 

(...) 

A aplicação da perda por irrecuperabilidade pode indicar que a vida útil remanescente, o 
método de depreciação (amortização) ou o valor residual do ativo necessitem ser 
revisados. 

Quando da estimativa da vida útil dos ativos para fins de depreciação, observa-se também, 

no trecho seguinte, a liberdade de ação dos gestores (Brasil, STN, 2014b, p. 161): 

A estimativa da vida útil do ativo deve ser feita com base na experiência da entidade com 
ativos semelhantes. Assim, as tabelas de depreciação contendo o tempo de vida útil e os 
valores residuais a serem aplicadas pelos entes deverão ser estabelecidas pelo próprio, de 
acordo com as características particulares da utilização desses bens pelo ente. Assim, um 
veículo, por exemplo, poderá ser depreciado em período menor ou maior, devido às 
características do uso desse bem. Ao final do período de vida útil, o veículo ainda pode ter 
condições de ser utilizado, devendo ser feita uma reavaliação do bem, caso o valor residual 
não reflita o valor justo, atribuindo a ele um novo valor, baseado em dados técnicos. A 
partir daí, pode-se iniciar um novo período de depreciação. Dessa forma, a entidade deve 
utilizar o prazo de vida útil e as taxas anuais de depreciação conforme as peculiaridades 
de sua gestão. 

Dessa forma, a entidade deve utilizar o prazo de vida útil e as taxas anuais de depreciação 
conforme as peculiaridades de sua gestão. (...) 

Não é necessário que o ente possua uma tabela única de depreciação, sendo possível que 
determinados bens sejam depreciados a taxas diferentes, em função de suas 
características, devendo também essa particularidade ser evidenciada em notas 
explicativas. 

E, da mesma forma, quando da definição do método de depreciação, conforme referido a 

seguir (Brasil, STN, 2014b, p. 162): 
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O método de depreciação deve refletir o padrão em que os benefícios econômicos futuros 
ou potencial de serviços do ativo devem ser consumidos pela entidade. 

Vários métodos de depreciação podem ser utilizados para alocar de forma sistemática o 
valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil. Não é exigido que todos os bens 
sejam avaliados pelo mesmo método. Dentre os métodos, destaca-se o da linha reta (ou 
cotas constantes), o da soma dos dígitos e o de unidades produzidas. 

Observa-se também na Parte II da 6ª edição do MCASP, ao se abordar os “investimentos 

permanentes” (Brasil, STN, 2014b, p. 138), que se encontra a definição do método de equivalência 

patrimonial (MEP) para a mensuração ou avaliação das participações em que os entes façam parte 

de forma significativa, ou do método do custo para as demais participações: 

As participações em empresas e em consórcios públicos ou público-privados em que a 
administração tenha influência significativa devem ser mensuradas ou avaliadas pelo 
método da equivalência patrimonial. O método da equivalência patrimonial será utilizado 
para os investimentos em coligadas ou em controladas e em outras sociedades que façam 
parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum. 

(...) 

As demais participações devem ser mensuradas ou avaliadas de acordo com o custo de 
aquisição. 

Segundo o CFC, nomeadamente na NBC T G 18 (R2) (Brasil, CFC, 2015, n.p.), entende-se 

como influência significativa o “poder de participar das decisões sobre políticas financeiras e 

operacionais de uma investida, mas sem que haja o controle individual ou conjunto dessas políticas”, 

caracterizando-se pelo valor igual ou superior de vinte por cento o percentual refletido no poder de 

voto na investida, ou no caso de menor valor, tal influência possa ser “claramente demonstrada”. 

Acontece que os PCP, embora com publicação e aprovação contidas na 6ª edição do 

MCASP (Brasil, STN, 2014b), vide a Portaria da STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014 (Brasil, 

STN, 2014f), não eram de prática obrigatória, pois segundo o artigo 13º, da Portaria da STN nº 634 

(Brasil, STN, 2013), a sua implantação deveria ser realizada de forma gradual. Somente em 24 de 

setembro de 2015, com a publicação da Portaria da STN nº 548 (Brasil, STN, 2015c), veio se tratar 

dos prazos para adoção dos PCP aplicáveis aos entes do perímetro de consolidação. 

O anexo da Portaria da STN nº 548 (Brasil, STN, 2015c) trata da implementação do Plano 

de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP), de forma a viabilizar 

gradualmente a consolidação de contas nacional sob a mesma base conceitual. Suas ações datam 

desde imediatadas, ou seja, 2015, preenchendo um período até 2025, incluindo até novas edições 

do MCASP, que culminam com a sua 9ª edição a vigorar a partir de 2022. Como consequências para 

a consolidação de contas, depreende-se que, conforme próprio cronograma presente no PIPC, a 9ª 
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edição do MCASP irá refletir cada vez mais as IPSAS de forma geral e, aliada à correlação e 

convergência das onze NBC T SP do CFC com as IPSAS até 2021 (Brasil, CFC, 2016, n.p.), terão 

efeitos que preencherão todo período até 2025, quando a utilização dos PCP pelos Municípios até 

cinquenta mil habitantes for validada no SICONFI. 

Por fim, é também nesse anexo que se verificam algumas carências diante da 

regulamentação das participações pelas IPSAS mais recentes, ou seja, da IPSAS 34 a IPSAS 38. 

Essas carências são verificadas tanto em necessidades normativas quanto estruturais para a inclusão 

das participações nas contas consolidadas brasileiras (Brasil, STN, 2015c, attachment p. 24): 

Quanto às NBC TSP, não há uma norma específica que trate do registro de investimentos 
permanentes, embora a NBC T 16.2 traga algumas regras acerca dos registros de ativos 
e passivos no setor público, a 16.7 acerca da consolidação de investimentos permanentes 
e a 16.10 acerca de sua avaliação e mensuração. 

(...) 

Para a implantação dos procedimentos relativos ao registro dos investimentos 
permanentes em empresas estatais, é necessário que haja integração entre os sistemas 
contábeis das estatais e do sistema contábil do Poder Público controlador, ou, pelo menos, 
haja uma sistemática de troca de informações tempestivas entre a entidade do setor 
público e a empresa controlada, de forma a refletir nos registros, quaisquer alterações no 
patrimônio desta última. 

Quanto aos demais investimentos permanentes, é necessário que quaisquer registros 
tenham o devido suporte documental. 

4.2.2. Considerações sobre o SICONFI 

Outros aspectos devem ser ressaltados ainda quanto ao SICONFI que irão resultar no BSPN. 

Incialmente, o SICONFI representa uma evolução na Tecnologia de Informação (TI) à disposição da 

STN sendo desenvolvida no âmbito brasileiro pelo Serviço Federal de Processamento de Dados 

(SERPRO), e que substituiu integralmente o Sistema de Coleta de Dados Contábeis dos Entes da 

Federação (SISTN), este incompatível com a atualização das práticas aplicadas à contabilidade 

pública. Por meio de uma linguagem mais moderna referente às práticas atuais a níveis internacionais 

de processamento e transmissão de dados, a XBRL - Extensible Business Reporting Language 

proporciona uma melhor permuta dos dados contábeis para fins de elaboração de demonstrativos 

gerenciais que subsidiarão tomadas de decisões (Brasil, STN, 2014a, 2016c). 

O SICONFI ainda se encontra em implantação para o que foi desenvolvido, se realizando de 

forma gradual. O mesmo tornou-se operacional em abril de 2014, recebendo informações contábeis 

por meio do upload de planilhas, se destacando pelo recebimento das DCA relativas ao exercício de 

2013. Em 2015, com a conclusão da taxonomia ligada à recepção de declarações contábeis e fiscais 
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do setor público brasileiro, incluindo as DCA, possibilitou ao usuário gerar os dados contábeis mais 

fácil, rápida e diretamente no SICONFI, sem o preenchimento de planilhas ou formulários. Já para 

2016, a STN almeja terminar o desenvolvimento e começar a testar a Matriz de Saldos Contábeis 

(MSC), que se trata de um balancete baseado no PCASP Estendido coletado dos entes da Federação, 

cujo detalhamento propiciará na geração autônoma pelo SICONFI de demonstrativos e relatórios 

(Brasil, STN, 2014a, 2015e, 2016c). 

Outrossim, o SICONFI também se propõe a desempenhar um papel de controle, onde os 

dados alimentados são analisados e validados sistemicamente segundo equações pré-definidas que, 

segundo o artigo 11º da Portaria da STN nº 743 (Brasil, STN, 2015d), poderá indicar fatos impeditivos 

que invalidam a DCA, bem como indicar sua qualidade por meio de indicadores a cargo da STN. 

Neste último caso, por exemplo, indicadores de aderência aos normativos contábeis em vigor, 

indicando a adesão do MCASP, PCASP, dentre outras, porém não impedindo de finalizar a DCA. 

Ainda nesse contexto, por fim, o BSPN 2014 (Brasil, STN, 2015a, p. 58) elucida muito bem 

a importância do SICONFI, ao considerar que: 

(...) o Siconfi tem um papel estratégico junto à Federação Brasileira na medida em que 
padroniza a entrada de dados dentro de um marco conceitual-normativo moderno e 
aderente às melhores práticas internacionais. Sua concepção prevê a inclusão de controles 
e validações baseados em regras de negócio para garantir a consistência dos dados 
transmitidos, melhorando a qualidade da informação contábil e fiscal já na origem. Assim, 
muito mais que um mero instrumento de coleta de dados contábeis e fiscais, o Siconfi 
será um agente ativo da modernização contábil do setor público nacional. 

4.2.3. Balanço do Setor Público Nacional 

O BSPN é o resultado mais tácito do processo de consolidação de contas do setor público 

brasileiro, visto o que expõe a própria 6ª edição do MCASP (Brasil, STN, 2014b, p. 23) como 

atribuição legal da STN frente a Lei de Responsabilidade Fiscal (Brasil, PR, 2000b): 

A LRF estabeleceu, ainda, a exigência de realizar-se a consolidação nacional das contas 
públicas. Esta competência é exercida pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) por meio 
da publicação anual do Balanço do Setor Público Nacional (BSPN), congregando as contas 
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

O objetivo geral do BSPN, mesmo por meio de seu aprimoramento a longo prazo, é propiciar 

informações dos entes que compõem o setor público brasileiro, de natureza contábil, patrimonial, 

financeira e orçamentária, consolidadas nacionalmente e por esfera de governo, tudo dentro de uma 

mesma base conceitual e com vista ao embasamento de estudos e avaliações das contas nacionais, 

possibilitando assim eficiência no processo decisório dos gestores públicos, aumento da 

accountability e da transparência das informações perante a sociedade (Brasil, STN, 2015a). 
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Por meio de uma análise do BSPN 2014, ou seja, o que se refere ao exercício de 2014, 

pode-se verificar que o mesmo busca “sempre que aplicável” divulgar demonstrativos que o compõem 

de forma adaptada às DCASP constantes na Parte V da 6ª edição do MCASP (Brasil, STN, 2015a, p. 

5). 

O BSPN 2014 é composto pelas seguintes demonstrações: “Balanço Patrimonial (BP); 

Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP); Demonstrativo da Execução Orçamentária; e 

Demonstrativo das Despesas por Função” (Brasil, STN, 2015a, p. 10). 

Cada um desses demonstrativos representam as contas da União, de 21 Estados de um 

total de 26, do Distrito Federal e de 4.211 Municípios de um total de 5.564, sendo abrangidos seus 

respectivos Poderes, bem como suas administrações diretas e indiretas (Brasil, STN, 2015a). Tais 

demonstrativos também apresentam as informações contábeis divididas por esferas, ou seja, 

divididas em colunas para União, Estados e Municípios, sendo todos agregados numa coluna 

destinada aos valores contábeis consolidados, tudo referente ao exercício de 2014, porém sem trazer 

consigo uma coluna referente ao exercício anterior, no caso, 2013 (Brasil, STN, 2015a). 

Os princípios contábeis que regem a elaboração desses demonstrativos, “sempre que 

aplicável”, são: da entidade, da continuidade, da oportunidade, do registro pelo valor original, da 

prudência e da competência, este último merecendo destaque para fins de convergência às IPSAS 

(Brasil, CFC, 1993, 2007b; Brasil, STN, 2015a, p. 13) 

O próprio BSPN 2014 (Brasil, STN, 2015a) aborda peculiaridades na sua elaboração 

decorrentes da Portaria da STN nº 634 (Brasil, STN, 2013), que em seu artigo 11º estabelece que 

tanto o PCASP como as DCASP fossem adotadas até o término do exercício do ano de 2014, ou seja, 

dezembro do mesmo ano. Isso, somado à obrigação estabelecida pela Portaria da STN nº 702 (Brasil, 

STN, 2014g) da remessa das informações relativas às contas consolidadas de 2014 por meio do 

preenchimento das DCA, faz com que os entes do perímetro de consolidação do setor público 

brasileiro que não utilizaram o PCASP tenham que adequar seus planos de contas com o mesmo, de 

forma a elaborar as DCASP e preencher as DCA no SICONFI. Essa adequação para o PCASP, faz com 

que, na DVP, ocorram diferenças devido às transposições de saldos, sendo as mesmas registradas 

em “Ajuste Metodológico do Período” (Brasil, STN, 2015a, p. 12). 

Outra peculiaridade ligada à metodologia no processo de elaboração de contas consolidadas 

é que o BSPN 2014 (Brasil, STN, 2015a) não realizou a eliminação dos saldos resultantes das 



 

80 
 

transações recíprocas. Essa decisão motivou-se pela não utilização do PCASP por grande parte dos 

entes no exercício de 2014, refletindo numa diferença nos padrões de contas utilizadas que 

implicariam em substanciais distorções nos demonstrativos se esses saldos recíprocos fossem 

eliminados. Em consequência, esses saldos foram considerados despesas e receitas para os entes 

que o transferiram ou o receberam respectivamente. 

Outrossim, ao tratar das bases para a elaboração das políticas contábeis, o BSPN 2014 

(Brasil, STN, 2015a) assume que, quanto aos critérios de reconhecimento e mensuração, estes não 

foram totalmente aplicados segundo aos padrões do IPSASB, pois o processo de convergência ainda 

se encontra em andamento, elencando a importância do PIPCP e do SICONFI para esse fim (Brasil, 

STN, 2015a). 

Na DVP, afirma a dificuldade na adequação das variações patrimoniais ao regime de 

competência, pois os antigos planos de contas eram baseados em natureza orçamentária, onde 

ilustra o caso das receitas orçamentárias registradas em 2014, cujos fatos geradores ocorreram em 

exercícios anteriores (Brasil, STN, 2015a). 

Como última peculiaridade, o BSPN 2014 (Brasil, STN, 2015a) esclarece que as 

participações dos entes em empresas ou consórcios públicos, desde que a influência na 

administração destes seja significativa, são registradas pelo MEP, sendo representadas na rubrica 

Investimentos, do Ativo Não Circulante do BP. As empresas estatais não dependentes, aquelas que 

não recebem recursos da União para pagamento de despesas de custeio ou de pessoal ou de capital 

(Brasil, CGU, 2015), também são registradas pelo MEP (Brasil, STN, 2015a). Outras participações 

são registradas conforme o custo de aquisição (Brasil, STN, 2015a). 

Já em suas conclusões, o BSPN 2014 (Brasil, STN, 2015a) afirma, dentre outros aspectos, 

que seus demonstrativos ainda não estão em plena conformidade com as IPSAS, dado o processo de 

convergência ser gradual como efeito das restrições da administração pública, onde culturalmente a 

informação contábil orçamentária sobrepuja a informação contábil patrimonial, além de contar com 

a dificuldade de adaptar os sistemas de informação aos novos padrões. 

Quanto ao BSPN 2015, nota-se uma desvinculação do atendimento direto da previsão legal 

de publicar contas consolidadas, nacional e por esferas de governo, conforme artigo 51º, da LRF 

(Brasil, PR, 2000b). A intenção é que o BSPN deixe de ser um documento que atenda apenas à 

formalidade da lei, passando a ter outras informações além dos demonstrativos consolidados, 
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passando a ser mais robusto e com enfoque cada vez mais gerencial. Surge então a Consolidação 

das Contas Públicas (CCP) 2015 (Brasil, STN, 2016a), um novo documento que atende prontamente 

à LRF, respeitando o prazo de 30 de junho, para que posteriormente faça parte do próprio BSPN. 

Mesmo diante dessas mudanças, a comparação entre o BSPN 2014 (Brasil, STN, 2015a) e a CCP 

215 (Brasil, STN, 2016a) não se torna prejudicada, pois é na consolidação de contas sob a 

convergência às IPSAS que está o foco desta pesquisa. 

Em relação ao BSPN 2014 (Brasil, STN, 2015a), a CCP 2015 (Brasil, STN, 2016a) traz um 

aumento da participação dos componentes do perímetro de consolidação. Desta vez, além da União 

e do Distrito Federal, todos os 26 Estados e 4.500 Municípios de um total de 5.570 integram os 

demonstrativos contábeis consolidados da CCP 2015 (Brasil, STN, 2016a). 

Outrossim, como característica da CCP 2015 (Brasil, STN, 2016a) mais impactante em 

relação ao BSPN 2014 (Brasil, STN, 2015a), no que tange à metodologia de consolidar contas, é a 

eliminação dos saldos das transações recíprocas, que foram viabilizadas pela observância obrigatória 

do PCASP (Brasil, STN, 2014c). Dessa forma, verifica-se uma melhor aproximação do método de 

consolidação integral previsto na IPSAS 35 (IPSASB, 2015c). Ratifica o próprio texto da CCP 2015 

(Brasil, STN, 2016a, p. 11): 

A partir deste ano, promoveu-se pela primeira vez o aperfeiçoamento de cálculo nas contas 
públicas nacionais, pois finalmente pode-se realizar a eliminação de saldos de transações 
recíprocas do setor público nacional, observando o padrão de consolidação primado pelas 
normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público. Assim, procedeu-se ao 
devido ajuste de exclusão de contas intraorçamentárias e inter-orçamentárias com relação 
às informações recebidas na DCA de 2016. 

A CCP 2015 (Brasil, STN, 2016a) ainda apresenta um quadro fornecendo as informações 

sobre esses saldos eliminados, por esfera de governo, no BP e na DVP, ressaltando a alteração do 

resultado original, “porém, resultado esse que não seria tão fiel e verídico como quando consideradas 

as exclusões” (Brasil, STN, 2016a, p. 11). É quando da apresentação desse quadro, no item 3.3 da 

CCP 2015 (Brasil, STN, 2016a), que se confirma a utilização do 5º nível das rubricas das contas 

públicas, conforme o MCASP (Brasil, STN, 2014b), para se eliminar esses saldos (Brasil, STN, 2016a, 

p. 50): 

A fim de possibilitar a consolidação das contas públicas nos diversos níveis de governo, foi 
criado no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) um mecanismo para a 
segregação dos valores das transações que serão incluídas ou excluídas na consolidação. 
Este mecanismo consiste na utilização do 5º nível (Subtítulo) das classes 1, 2, 3 e 4 do 
PCASP, nas contas de natureza patrimonial, para identificar os saldos recíprocos das 
transações intra e intergovernamentais. 
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Foram excluídos os códigos do 5º nível: 2 – Intra OFSS; 3 – Inter OFSS União; 4 – Inter 
OFSS Estados; 5 – Inter OFSS Municípios, conforme previsto no MCASP. 

Contudo, ainda assim observam-se algumas limitações quanto à eliminação desses saldos, 

como resultado da natureza da transação e dos critérios de reconhecimento de ativos e passivos, 

conforme trecho a seguir (Brasil, STN, 2016a, p. 13): 

(...) a própria natureza da transação e os critérios de reconhecimento de ativos e passivos, 
segundo as NBC TSP, podem gerar desequilíbrio na equação de ativos e passivos. Por 
exemplo, o reconhecimento de uma obrigação de um ente para com outro pode não gerar 
imediatamente o registro de um ativo no patrimônio do ente credor, tanto por falta de 
informação oportuna quanto por não atendimento dos critérios para o reconhecimento 
desse ativo. No momento da elaboração do balanço consolidado, essa transação não será 
eliminada de forma equilibrada, afetando o resultado final do patrimônio líquido. 

Segundo a CCP 2015 (Brasil, STN, 2016a), permanecem restrições quanto aos critérios de 

reconhecimento e mensuração que não refletem ainda os padrões das IPSAS, influenciando dessa 

forma os demonstrativos consolidados. A STN ressalta a importância do PIPCP (Brasil, STN, 2015c) 

para o processo de convergência, bem como o papel do SICONFI no controle das informações 

contábeis recebidas para fins de consolidação, função ainda em desenvolvimento (Brasil, STN, 

2016a). 

Como característica de resultado apresentado no BP constante da CCP 2015 (Brasil, STN, 

2016a), observa-se a inversão do Patrimônio Líquido para a coluna da União, dos Estados e do 

consolidado. Segundo a STN, isso é comum nos países que adotam as IPSAS, mesmo que 

parcialmente, externando a função primordial do setor público de prestar serviços à sociedade sem a 

obtenção de lucros (Brasil, STN, 2016d). Também segundo a STN, os demonstrativos apresentados 

ganharam um maior grau de comparabilidade, possibilitando um melhor processo decisório com base 

em informações contábeis mais confiáveis (Brasil, STN, 2016d, n.p.): 

A comparabilidade com outros países permite o acompanhamento e tomada de decisões 
com base em informações confiáveis. Em 2015, o Brasil apresentou uma tendência de 
resultado compatível com o do Reino Unido, por exemplo, cujo último relatório de suas 
contas consolidadas, o Whole of Government Accounts (WGA), apresentou um patrimônio 
líquido negativo na ordem de £2.1 trilhões (144,5% do total dos ativos) (...) 

É também na conclusão da CCP 2015 (Brasil, STN, 2016a), que a STN ratifica a 

necessidade de superar a cultura da visão orçamentária em prejuízo da informação patrimonial, bem 

como alinhar os sistemas de informações aos novos padrões. 

Dessa maneira, conclui-se que a CCP 2015 (Brasil, STN, 2016a) em relação ao BSPN 2014 

(Brasil, STN, 2015a) apresenta um processo evolutivo quanto à consolidação de contas no setor 

público num cenário brasileiro de convergência às IPSAS. 
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4.2.4. Demais usos das contas consolidadas 

No tópico anterior foi afirmado que o BSPN é o resultado mais concreto e visível do processo 

de consolidação de contas do setor público brasileiro, dado o suporte legal e ao que se propõe o 

próprio documento. Contudo, citam-se outros dois documentos que também lidam com informações 

contábeis consolidadas e que não se propõem principalmente a esse fim, mas também buscam 

atender principalmente aos conceitos de accountability e de transparência no tocante ao patrimônio 

da União, sendo eles: o Balanço Geral da União (BGU), que compõe a Prestação de Contas do 

Presidente da República (PCPR); e o Relatório de Gestão, que compõe o Processo de Prestação de 

Contas do Tribunal de Contas da União (TCU). 

Ambos os documentos fazem parte do processo do controle externo no que diz respeito à 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial daqueles que venham a 

deter bens ou valores públicos. Conforme a leitura do artigo 71º, da Constituição da República 

Federativa do Brasil (CF) (Brasil, 1998, n.p.), tem-se que a PCPR e o Processo de Prestação de Contas 

vem atender os incisos I e II respectivamente: 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da 
União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo 
Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada 
Poder. 

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou 
pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza 
pecuniária. 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do 
Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante 
parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento; 

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e 
valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades 
instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa 
a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público; 

(...) 

Iniciando-se pela descrição do BGU, tem-se que o mesmo é uma das partes que integram 

a Prestação de Contas do Presidente da República de um exercício fechado, cuja elaboração é de 

responsabilidade da Controladoria-Geral da União (CGU), órgão central de controle interno do Poder 

Executivo do Brasil, conforme artigo 8º, inciso I, do Decreto nº 3.591 (Brasil, PR, 2000a) e artigo 22º, 

da Lei nº10.180 (Brasil, PR, 2001). Uma vez integrado à PCPR e sendo esta concluída, a prestação 
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de contas deverá ser apresentada no Congresso Nacional, casa do Poder Legislativo, no prazo de até 

sessenta dias da abertura do ano legislativo do exercício seguinte, conforme artigo 84º, da CF (Brasil, 

1988). Na sequência, a PCPR será encaminhada para o TCU, para que possa emitir seu Relatório e 

Parecer Prévio sobre as Contas do Governo da República no prazo de sessenta dias, para que, após 

o retorno ao Congresso Nacional, somado ao parecer da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização pertencente ao próprio Congresso, auxilie este no julgamento das contas, 

conforme o já citado artigo 71º, inciso I; acrescidos do artigo 166º, parágrafo 1º, inciso I; e do artigo 

49º, inciso IX, todos da CF (Brasil, 1988). 

Conforme a Lei nº 10.180 (Brasil, PR, 2001), no seu artigo 24º, cada uma das partes que 

compõem a PCPR possuem um órgão do sistema de controle interno brasileiro como responsável 

pela sua elaboração, sendo o Balanço Geral da União de responsabilidade da STN, conforme Anexo I 

do Decreto nº 7.482 (Brasil, PR, 2011), ou seja, é atribuído ao órgão central de contabilidade 

brasileiro a incumbência de elaborar o documento que consolida informações dos órgãos 

governamentais e de fundos, além de consolidar demonstrações contábeis da execução das ações 

governamentais referentes aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (Brasil, CGU, 2015). 

A própria STN descreve afirmando importância do BGU (Brasil, STN, n.d.-a, n.p.): 

O SIAFI também desempenha importante papel na tarefa de elaboração das 
demonstrações das contas consolidadas no Balanço Geral da União - BGU, na medida em 
que contabiliza também os atos e fatos praticados pelos gestores públicos ao longo do 
exercício que não estão relacionados exclusivamente às entradas e saídas de recursos e 
nem à movimentação de créditos.  

O BGU representa a posição estática do patrimônio dos órgãos e entidades que compõem 
a Administração Pública Federal e é elaborado a partir de diversas informações extraídas 
do SIAFI, as quais, complementadas por outras, com níveis diferenciados de 
detalhamento, passam a compor as demonstrações obrigatórias que o Presidente da 
República deve apresentar anualmente ao Congresso Nacional, por força de disposição 
constitucional. 

O BGU 2014 que integra a PCPR 2014 (Brasil, CGU, 2015), ou seja, ambos se referem à 

prestação de contas da Excelentíssima Senhora Presidente da República, Dilma Vana Rousseff, no 

exercício de 2014, é composto pelas demonstrações contábeis do BP, do BO, do Balanço Financeiro 

(BF), da DVP, estas exigidas pela Lei nº 4.320 (Brasil, PR, 1964), da Demonstração das Mutações do 

Patrimônio Líquido e Notas Explicativas, estas duas acrescentadas pela NBC T SP 16.6 (Brasil, CFC, 

2008c, 2013). 

Essas demonstrações contábeis são extraídas do SIAFI, sendo integradas pelos Poderes 

Executivos, Legislativos e Judiciário, Ministério Público da União e Defensoria Pública da União, 
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alcançando suas administrações diretas e indiretas beneficiadas pelo Orçamentos Fiscal e da 

Seguridade Social (Brasil, CGU, 2015), seguindo o texto legal da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 

o exercício de 2014, Lei nº 12.919 (Brasil, PR, 2013, n.p.): 

Art. 6º. Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social compreenderão o conjunto das 
receitas públicas, bem como das despesas dos Poderes, do Ministério Público da União e 
da Defensoria Pública da União, seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive especiais, e 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, bem como das empresas públicas, 
sociedades de economia mista e demais entidades em que a União, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto e que dela recebam 
recursos do Tesouro Nacional, devendo a correspondente execução orçamentária e 
financeira, da receita e da despesa, ser registrada na modalidade total no Sistema 
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI. 

(...) 

Art. 119. A despesa não poderá ser realizada se não houver comprovada e suficiente 
disponibilidade de dotação orçamentária para atendê-la, sendo vedada a adoção de 
qualquer procedimento que viabilize a sua realização sem observar a referida 
disponibilidade. 

(...) 

§ 5º. Integrarão as demonstrações contábeis consolidadas dos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social da União somente os órgãos e as entidades cuja execução orçamentária 
e financeira, da receita e da despesa, seja registrada na modalidade total no SIAFI, 
conforme estabelece o caput do art. 6º. 

Nas Notas Explicativas do BGU 2014 (Brasil, CGU, 2015), além da confirmação do contexto 

de convergência às IPSAS, onde há um relato resumido desse processo gradual por parte do governo 

brasileiro, verifica-se o critério de consolidação adotado para as demonstrações contábeis nele 

constantes (Brasil, CGU, 2015, p. 545): 

Nas demonstrações contábeis consolidadas da União, utiliza-se critério de exclusão de 
itens, que elimina dos demonstrativos as transações entre os órgãos e entidades que 
compõem os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, uma vez que esses valores são 
compensáveis dentro da nova unidade contábil. 

Posteriormente acrescenta em relação às empresas estatais dependentes, que são aquelas 

que recebem recursos da União para pagamento de despesas de custeio ou de pessoal ou de capital, 

constando dos OFSS (Brasil, CGU, 2015, p. 546): 

Algumas regras de consolidação são aplicadas, como a exclusão de ativos e passivos entre 
as partes, bem como, eliminação do saldo de investimentos na União contra o seu 
Patrimônio Líquido, de forma que o ativo e patrimônio da União não fiquem em 
duplicidade, já que a União também aplica equivalência patrimonial em tais empresas 
durante o exercício. 

Ainda para fins de consolidação, as demais empresas controladas são representadas pelo 

MEP, refletindo na rubrica Investimentos, do Ativo Não Circulante (Brasil, CGU, 2015, p. 553): 
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Com exceção das empresas estatais dependentes, as demais empresas controladas foram 
reconhecidas nas demonstrações pelo valor dos Investimentos da União nestas empresas, 
utilizando-se o Método da Equivalência Patrimonial (MEP) ou Custo, conforme 
procedimentos definidos no Manual Siafi, assunto 021122 – Participação da União no 
Capital de Empresas. 

O MEP também é praticado junto às demais participações, o que vai igualmente refletir-se 

na rubrica Investimentos, do Ativo Não Circulante (Brasil, CGU, 2015, p. 548): 

As participações em empresas e em consórcios públicos ou público-privados em que a 
administração tenha influência significativa são mensuradas ou avaliadas pelo método da 
equivalência patrimonial, que também é utilizado para os investimentos em coligadas ou 
em controladas e em outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam 
sob controle comum. Os demais investimentos são mensurados pelo método de custos, 
sendo, contudo, reconhecidas as perdas prováveis de tais investimentos, apuradas em 
avaliações periódicas. 

Quanto às Políticas Contábeis, cita-se a adoção dos procedimentos de depreciação dos bens 

móveis e imóveis, estes não cadastrados no Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Imobiliário de 

uso especial da União (SPIUnet), onde a partir do exercício de 2010, diante da apresentação de uma 

base monetária mais adequada do ativo, iniciou-se a realização das depreciações, sendo aplicado o 

método das quotas constantes. Para os bens móveis, para cada grupo do ativo (Embarcações, 

Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial, Mobiliário em Geral, dentre outros) é imposto uma 

tabela onde consta a vida útil e o percentual do valor residual (Brasil, CGU, 2015). Os Bens Imóveis 

cadastrados no SPIUnet são depreciados mensal e automaticamente por este sistema, sobre o valor 

depreciável da acessão por meio do Método da Parábola de Kuentzle, que divide a desvalorização do 

imóvel segundo uma parábola, onde a deprecição é menor no início e maior no final da sua vida útil 

respectivamente (Brasil, CGU, 2015). 

Cita-se ainda no conteúdo das Notas Explicativas, o trato do registro das receitas e despesas 

referentes à execução orçamentária, onde as receitas são registradas no momento da arrecadação 

sob o regime de caixa, e as despesas registradas no ato da liquidação sob o regime de empenho 

(competência) em respeito ao Princípio da Anualidade Orçamentária (Brasil, CGU, 2015). Isso, 

segundo a Nota Explicativa, leva ao aumento significativo das despesas orçamentárias executadas, 

pois somam as despesas referentes a empenhos emitidos e liquidados no mesmo ano aos empenhos 

emitidos em exercícios anteriores e não liquidados, estes denominados restos a pagar não 

processados (Brasil, CGU, 2015). 

Quanto ao BGU 2015 que integra a PCPR 2015 (Brasil, CGU, 2016), também referente à 

gestão da Excelentíssima Senhora Presidente da República Dilma Vana Rousseff, diante da Lei nº 

13.080 (Brasil, PR, 2015), Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015, observa-se logo 
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uma mudança no termo imputado às demonstrações contábeis, estas passando a ser denominadas 

de “Demonstrações Contábeis Consolidadas da União” (DCON) (Brasil, CGU, 2016, p. 333) e não 

mais “Demonstrações Contábeis da União” como no BGU 2014 (Brasil, CGU, 2015, p. 544), bem 

como a inclusão de mais um demonstrativo, a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), este previsto 

pela NBC T SP 16.6 (Brasil, CFC, 2008c, 2013; Brasil, CGU, 2016). 

Nota-se a influência do processo de convergência às IPSAS, ainda em curso, bem como o 

uso subsidiário das IFRS (Brasil, CGU, 2016, p. 333): 

Considerando que no Brasil ainda não houve total convergência para as Normas 
Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (International Public Sector 
Accounting Standards – IPSAS), as referidas normas foram utilizadas de maneira 
subsidiária e não foram observadas em sua integridade. 

As IPSAS ainda não possuem aplicação integral e obrigatória pelas entidades 
governamentais brasileiras, porém, quando não há norma semelhante ou quando a norma 
brasileira é mais sucinta, tais normas auxiliam na busca por uma melhor evidenciação dos 
fenômenos econômicos. De igual modo, as Normas Internacionais para Relato Financeiro 
(International Financial Reporting Standards – IFRS) foram utilizadas de maneira 
subsidiária. 

Quanto ao processo de consolidação de contas utilizado para a elaboração das DCON, é no 

BGU 2015 (Brasil, CGU, 2016) que se observam as consequências que envolvem as NBC T SP, o 

PCASP, para 2015, e a 6ª edição do MCASP, cujo conjunto normativo o próprio relatório denomina 

de “modelo PCASP” (Brasil, CGU, 2016, p. 334). Tal modelo foi aplicado no perímetro de 

consolidação, respeitados os mesmos critérios do BGU de 2014 (Brasil, CGU, 2015), composto por 

“aproximadamente” “22.024 unidades gestoras”, “459 órgãos subordinados” e “40 órgãos 

superiores” (Brasil, CGU, 2016, p. 333). Como um dos principais impactos do modelo PCASP, 

observa-se a presença maior do regime de competência, devida à própria estruturação do PCASP, 

para 2015, e às mudanças das políticas contábeis da 6ª edição do MCASP (Brasil, CGU, 2016, p. 

344): 

Ao final do exercício de 2014 ocorreu a adoção do PCASP, pela primeira vez, na União e 
em suas entidades. Todavia, somente no exercício de 2015, todas as operações 
econômico-financeiras que impactaram o patrimônio da União foram registradas com o 
uso do respectivo plano de contas. 

Tal fato é de grande relevância para a elaboração das demonstrações contábeis relativas 
ao exercício de 2015, em especial em relação à comparabilidade entre exercícios, sugerida 
pelos referidos normativos e orientações, anteriormente citados. 

O novo modelo contábil adotado pela União e por suas entidades, modelo PCASP, privilegia 
a adoção do regime de competência, enquanto o modelo anterior era fortemente 
influenciado pelo regime de caixa, oriundo do controle e da execução orçamentária. (...) 
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Dentre outras mudanças, citam-se as ações de modo a viabilizar os registros dos passivos 

contingentes, provisões e passivos efetivos sob o regime de competência; o reconhecimento do crédito 

tributário sob a ótica do início do controle da entidade, sem dependência de eventos futuros e de sua 

capacidade de gerar benefícios econômicos; e a vinculação das fontes dos recursos no registro dos 

ativos e passivos financeiros (Brasil, CGU, 2016). 

Essas mudanças vêm prejudicar a comparabilidade entre demonstrativos, inclusive os 

referentes aos exercícios anteriores, principalmente os de 2014, o que é abrandada por ocasião do 

BP (Brasil, CGU, 2016, p. 344): 

Por utilizarem regimes de contabilização diferentes, as demonstrações contábeis 
elaboradas sob tais regimes são, naturalmente, não comparáveis visto que os itens 
patrimoniais nelas evidenciados podem possuir diferentes bases de mensuração. 

Em função das diferenças metodológicas em relação à mensuração dos itens que 
compõem o patrimônio da União, optou-se pela apresentação de valores relativos aos 
exercícios de 2014 e 2015 apenas no Balanço Patrimonial, quadro principal e quadros 
anexos, pois, no processo de transição para o modelo PCASP, foi a única demonstração 
cujas estrutura e bases de mensuração de seus itens sofreram modificações menos 
drásticas. 

Devida à primeira utilização do modelo PCASP para 2015 e à carência normativa brasileira 

no que tange às normas de transições contábeis, a STN baseou-se tanto na IPSAS 33 – First-time 

Adoption of Accrual Basis IPSAS (Adoção pela Primeira Vez das IPSAS baseadas no Regime de 

Competência), como na IFRS 1 – First-time Adoption of IFRS (Adoção pela Primeira Vez das IFRS), 

sendo esta norteadora na evidenciação pelas DCON na reclassificação de itens e na conciliação do 

patrimônio líquido reconhecidos de acordo com as regras anteriores; e na comparabilidade entre as 

informações dos exercícios de 2014 e 2015 (Brasil, CGU, 2016). Ainda assim, apesar da transposição 

e adequação de saldos realizados durante o exercício de 2015, restrições financeiras e de TI somadas 

à avaliação de uma eventual mudança na estrutura do SIAFI restringiram ajustes retrospectivos, 

fazendo-se valer o BP inicial, o datado de 31 de dezembro de 2014 (Brasil, CGU, 2016, p. 345): 

Considerando a IPSAS 33 em relação à aplicação retrospectiva das políticas contábeis do 
modelo PCASP, ficou definido que o BP de abertura seria o referente à 31 de dezembro 
de 2014, vez que as restrições financeiras e tecnológicas, não permitiriam a aplicação de 
ajustes retrospectivos a um período mais longínquo sem afetar o custo-benefício para a 
União e sem adicionar valor para os usuários das informações contábeis aqui 
evidenciadas. 

A aplicação retrospectiva implicaria na alteração da estrutura do Siafi em vários exercícios 
e em relação aos planos de contas, aos eventos e às demonstrações contábeis, o que não 
justificaria o dispêndio de recursos humanos e financeiros em tal empreitada, dado o 
benefício marginal de retroação de tais práticas contábeis. 

Ademais, em razão dos procedimentos estabelecidos no Siafi para a transposição de 
saldos do exercício de 2014 para o de 2015, os ajustes necessários nos itens patrimoniais 
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foram realizados durante o exercício de 2015, sendo apresentadas conciliações 
considerando estes ajustes e seus efeitos no BP de abertura, caso fosse possível registrá-
los durante a transposição dos respectivos saldos do exercício de 2014. 

Quanto à operacionalização da consolidação de contas, tendo em vista a própria 

abrangência do perímetro de consolidação do BGU 2015 (Brasil, CGU, 2016), nas DCON são 

utilizados os quintos níveis das contas públicas do PCASP para se realizar a consolidação, inclusive 

eliminando os investimentos da União nas empresas estatais dependentes, ao invés da utilização de 

uma conta redutora, como foi no BGU 2014 (Brasil, CGU, 2015). Contudo, essa operacionalização 

somente ocorre numa parte do BP, na DVP, no BF e no DFC, onde, mesmo assim, o próprio BGU 

2015 (Brasil, CGU, 2016, p. 334) admite alguns problemas relacionados à prática metodológica: 

Na consolidação das demonstrações contábeis da União são utilizados critérios de 
compensação e de exclusão de itens das demonstrações que compensa ou elimina, 
respectivamente, as transações realizadas entre as entidades que compõem o OFSS, visto 
que estas formam o ente econômico denominado União. No modelo PCASP, estas 
operações são possíveis a partir da comparação de contas que possuem o quinto nível 
igual a 2 – Intra. Todavia, a consolidação a partir da compensação/eliminação de saldos 
das contas que possuem o nível intra implicam em alguns resíduos pois: 

• Pode haver o descasamento temporal entre os registros em função dos processos 
operacionais, como, por exemplo, a realização de uma despesa orçamentária em uma 
entidade (com o devido reconhecimento do passivo e da variação patrimonial diminutiva) 
precederá a realização orçamentária de uma receita em outra entidade (reconhecimento 
do ingresso do recurso e da variação patrimonial aumentativa); 

• Pode haver o descasamento temporal entre os registros em função do atendimento às 
obrigações legais ou da dependência de eventos futuros, como, por exemplo, o 
reconhecimento de dividendos a receber, somente ocorrerá após a aprovação da 
destinação do lucro pela assembleia geral de uma empresa estatal, porém, a provisão do 
valor a ser pago é feita, anteriormente, no momento da apuração do resultado do período; 
e 

• Como não há correspondência biunívoca entre os itens e as contas a serem 
compensados, nem sempre é possível a identificação da contrapartida do valor a ser 
compensado ou eliminado. 

Outrossim, também quanto à operacionalização da consolidação e da utilização dos quintos 

níveis das contas públicas do PCASP, o BGU 2015 (Brasil, CGU, 2016) esclarece o método adotado 

no BGU 2014 (Brasil, CGU, 2015) para os investimentos registrados pelo MEP nas empresas 

controladas, sendo estas empresas estatais dependentes, com a utilização da conta “Consolidação 

Balanço União” (Brasil, CGU, 2016, p. 367): 

Até 2014, a exclusão do saldo de investimentos avaliados pelo MEP das empresas 
controladas que são consolidadas aos demonstrativos da União era feita por uma conta 
credora no grupo de investimentos – Consolidação Balanço União, que diminuía o saldo 
de investimentos controlados por MEP das empresas em contrapartida do Patrimônio 
Líquido dessas. 

A partir de 1º de janeiro de 2015, o procedimento de consolidação e o processo de 
exclusão de ativos e passivos entre órgãos ou entidades que fazem parte do OFSS passou 
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a ser feito por regras de consolidação que trabalham com contas contábeis que possuem 
o quinto nível igual a ‘2 – Intra’, inutilizando o item Consolidação Balanço da União. Por 
isso o saldo do item está zerado em dezembro de 2015, já que o saldo foi transferido para 
as contas contábeis de quinto nível igual a ‘2 – Intra’. 

Dessa forma, a STN também ratifica a evidenciação pelo MEP para as participações não 

integrantes do OFSS contabilizadas em investimentos, no Ativo Não Circulante, a partir da influência 

significativa, e o método de custos para os demais investimentos (Brasil, CGU, 2016). Nesse contexto, 

nota-se a observância do prazo de “três meses” entre as demonstrações contábeis das empresas 

participadas avaliadas pelo MEP e o BP, prazo este não mais previsto pela IPSAS 35 (IPSASB, 2015c), 

como ainda é na IPSAS 6 (IPSASB, 2006, § 48). “Nesse sentido, em termos de valor de participação, 

98% do saldo das empresas avaliadas pelo método de equivalência patrimonial foi registrado com 

posição de 30/09/2015” (Brasil, CGU, 2016, p. 367). 

Não integram as DCON e possuem demonstrações próprias as empresas privatizadas 

como, por exemplo, a PETROBRAS, a EMBRAER, a ELETROBRAS, a INFRAERO e a VALE, onde a 

União possui participações, as reconhecedo e as mensurando pelo MEP (Brasil, CGU, 2016). Contudo 

há aquelas que se enquadram nas mesmas condições e que estão presentes nas DCON, como por 

exemplo, a EBC e a EMBRAPA (Brasil, CGU, 2016). 

Por fim, fechando a análise da PCPR, quanto às Políticas Contábeis Patrimoniais, o BGU 

2015 (Brasil, CGU, 2016) aborda o andamento do PIPCP (Brasil, STN, 2015c), onde evidencia-se 

que a STN vem adequando o SIAFI para o “reconhecimento, mensuração e evidenciação dos 

investimentos permanentes e respetivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável” (Brasil, 

CGU, 2016, p. 335). Ainda aborda a questão da “Conformidade Contábil”, mensalmente realizada 

no SIAFI pelos contadores das entidades com vistas à fidelidade e à confiabilidade das informações 

contábeis registradas no próprio software; bem como a recepção da “Declaração do Contador” no 

final de cada exercício, estes colocando em evidência as restrições contábeis quanto à “falta/evolução 

incompatível da depreciação do ativo imobilizado” para o ano de 2015, em 15 órgãos (Brasil, CGU, 

2016, p. 343). Quanto à essa restrição específica, cita-se a “ausência de sistema de depreciação e 

controle patrimonial” como uma das justificativas (Brasil, CGU, 2016, p. 343). Melhores detalhes 

quanto à Declaração do Contador ainda serão abordados quando da descrição do Relatório de Gestão. 

Já o Relatório de Gestão é um dos elementos que compõe o Processo de Prestação de 

Contas, conforme o artigo 9º, da Lei nº 8.443 (Brasil, PR, 1992). A Instrução Normativa (IN) do TCU 

nº 63 (Brasil, TCU, 2010, n.p.) o define como um conjunto de “documentos, informações e 

demonstrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, organizado 
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para permitir a visão sistêmica do desempenho e da conformidade da gestão dos responsáveis por 

uma ou mais unidades jurisdicionadas durante um exercício financeiro”. 

Entende-se como unidades jurisdicionadas os sujeitos à apresentação do Relatório de 

Gestão, conforme dispõe o artigo 2º, da IN do TCU nº 63 (Brasil, TCU, 2010), que nada mais é que 

um detalhamento dos sujeitos do artigo 71º, da CF (Brasil, 1988, n.p.): 

Art. 2º Para efeito desta Instrução Normativa, estão sujeitos à apresentação de relatório 
de gestão e à constituição de processo de contas os responsáveis pelas seguintes unidades 
jurisdicionadas ao Tribunal: 

I. órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, incluídas as 
fundações e empresas estatais, bem como suas unidades internas; 

II. fundos cujo controle se enquadre como competência do Tribunal; 

III. serviços sociais autônomos; 

IV. contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, 
de forma direta ou indireta, nos termos do respectivo tratado constitutivo; 

V. empresas encampadas, sob intervenção federal, ou que, de qualquer modo, venham a 
integrar, provisória ou permanentemente, o patrimônio da União ou de entidade pública 
federal; 

VI. entidades cujos gestores, em razão de previsão legal, devam prestar contas ao Tribunal; 

VII. programas de governo constantes do Plano Plurianual previsto no inciso I do art. 165 
da Constituição Federal. 

§ 1º Os responsáveis pelas entidades de fiscalização do exercício profissional estão 
dispensados de apresentar relatório de gestão e de terem processo de contas ordinárias 
constituídos pelo Tribunal, sem prejuízo da manutenção das demais formas de fiscalização 
exercidas pelos controles interno e externo. 

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as pessoas físicas ou entidades 
privadas, quando beneficiários de transferência voluntária de recursos federais, sob 
qualquer forma, responderão perante o órgão ou entidade repassador pela boa e regular 
aplicação desses recursos, apresentando todos os documentos, informações e 
demonstrativos necessários à composição dos relatórios de gestão e dos processos de 
contas dos responsáveis por essas unidades jurisdicionadas. 

Ainda com vistas à elaboração do Relatório de Gestão, o TCU para cada exercício publica 

uma Decisão Normativa (DN) e uma Portaria, sendo que a primeira define quais são as unidades 

juridiscionadas, sua forma e conteúdo, bem como os prazos de apresentação. Já a Portaria define as 

orientações mais detalhadas para o preenchimento do conteúdo desse relatório. 

Para os exercícios de 2014, foram publicadas a DN do TCU nº 134 (Brasil, TCU, 2013a) e 

a Portaria do TCU nº 90 (Brasil, TCU, 2014); e para o exercício de 2015, a DN do TCU nº 146 (Brasil, 

TCU, 2015a) e a Portaria do TCU nº 321 (Brasil, TCU, 2015b). É importante ressaltar que, para cada 

exercício, as unidades juridiscionadas não são necessariamente as mesmas, podendo estar sujeitas 

ao preenchimento do Relatório de Gestão, mais de uma unidade dentro de um mesmo órgão ou 
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entidade da administração pública federal, conforme Anexos I de cada DN (Brasil, TCU, 2013a, 

2015a). Em contrapartida, é comum para ambos os exercícios que as unidades jurisdicionadas 

devam “contemplar, em seus relatórios de gestão, informações sobre a gestão das unidades e 

subunidades de sua estrutura hierárquica, ainda que descentralizadas, para possibilitar visão 

sistêmica da sua atuação e resultados”(Brasil, TCU, 2013a, 2015a, n.p.), ou seja, em nenhum 

momento o órgão ou entidade da administração pública federal deixa de ser representado na sua 

integralidade. 

Apontando-se para as informações contábeis requeridas no Relatório de Gestão, citam-se 

como exigências as informações quanto à política contábil da depreciação, da amortização e da 

exaustão na composição do patrimônio; a avaliação e a mensuração dos ativos e dos passivos; a 

sistematização da apuração dos custos; as demonstrações contábeis já acima citadas e exigidas por 

força da Lei nº 4.320 (Brasil, PR, 1964) e Notas Explicativas; e a Declaração do Contador, esta de 

especial atenção para validação contábil do relatório (Brasil, TCU, 2014, 2015b). 

Essa Declaração do Contador é emitida pelo profissional de contabilidade devidamente 

registrado, onde atesta que a unidade jurisdicionada, a qual pertence ou presta serviços na qualidade 

de auditor independente, tenha registrado os atos e fatos contábeis do decorrer de um exercício no 

SIAFI, bem como as demonstrações contábeis em vigor exigidas no âmbito do Relatório de Gestão 

retratam adequadamente a sua situação orçamentária, financeira e patrimonial (Brasil, TCU, 2014, 

2015b). Na visão da STN, quando do seu recebimento no final do exercício, o contador responsável 

de cada órgão declara a conformidade com a Lei nº 4.320 (Brasil, PR, 1964) e com a NBCT 16.6 

(Brasil, CFC, 2008c, 2013; Brasil, CGU, 2016) dos demonstrativos contábeis, balancetes e auditores 

contábeis integrados no SIAFI (BO, BF, BP, DVP, DFC e Mutações do Patrimônio Líquido) de um 

exercício específico, além de retratar a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da 

entidade (Brasil, CGU, 2016). “Se tudo estiver de acordo, ele registra a Declaração Plena. Se houver 

alguma ressalva a fazer, o Contador registra a Declaração com Ressalva” (Brasil, CGU, 2016, p. 343). 

Esclarece ainda a STN quanto ao contexto que envolve a Declaração do Contador (Brasil, 

CGU, 2016, p. 343): 

Os Órgãos Superiores deverão envidar esforços para correção dos problemas contábeis 
durante o exercício, que ensejem no registro de restrições contábeis, na conformidade 
mensal. Havendo a permanência de restrições contábeis ao final do exercício, estas 
deverão ser devidamente justificadas por meio da Declaração do Contador, com a 
finalidade de esclarecer os motivos das restrições apontadas. 
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Outrossim, para efeitos deste trabalho, para a elaboração Relatório de Gestão, ao contrário 

do BGU, não é observado nenhuma orientação quanto ao método a ser aplicado pelas unidades 

jurisdicionadas na consolidação dos registros contábeis que irão compor as demonstrações contábeis. 

Por fim, concluído o Relatório de Gestão pela unidade jurisdicionada, o mesmo deverá estar 

disponível no seu sítio eletrônico, bem como no sítio do TCU, em até 45 dias após o prazo estabelecido 

para sua entrega, restando aguardar o julgamento do Processo de Prestação de Contas segundo o 

rito do tribunal (Brasil, PR, 1992; Brasil, TCU, 2015a). 

Dessa forma, ressalvadas as esferas de governo, tanto o BGU como o Relatório de Gestão 

lidam com informações contábeis consolidadas de entes governamentais, sem direta ou 

explicitamente assim se referirem normativamente como objetivo principal, como é o caso do BSPN. 

Observa-se em ambos os casos o trato com a consolidação de contas públicas no que diz respeito ao 

patrimônio da União, seja a nível mais compacto nos entes representados no BGU, ou a nível mais 

detalhado, representados nas unidades jurisdicionadas no Relatório de Gestão. 

4.2.5. Crítica à Consolidação de Contas Brasileira 

Segundo Slomski (2013), a contabilidade pública brasileira é estruturada nas IPSAS, nas 

normas emitidas pelo CFC, na Lei nº 4.320 (Brasil, PR, 1964) e na Lei Complementar nº 101 (Brasil, 

PR, 2000b), o que para efeitos de consolidação de contas públicas há observações a serem feitas 

como consequência dessa própria base normativa. 

Inicialmente, Slomski (2013) prova por meio de uma análise normativa que a STN é, única 

e momentaneamente, responsável pela edição das normas gerais de consolidação de contas públicas, 

e que a Secretaria se “autodenominou responsável” (Slomski, 2013, p. 1) pelas funções do, até agora 

não criado, Conselho de Gestão Fiscal (CGF). Segundo interpretação de Slomski (2013, p. 2), a Lei 

de Responsabilidade Fiscal (Brasil, PR, 2000b) “não autoriza a STN a criar, editar ou normatizar a 

Contabilidade para os Entes da Federação”, não tem força legal para obrigar os Estados e os 

Municípios a respeitarem prazos e adotarem suas orientações contábeis sob pena de não terem 

“direitos a recursos federais”. 

Eis os artigos da LRF (Brasil, PR, 2000b) que dão sustentabilidade à interpretação de 

Slomski (2013), sendo, para facilitar a compreensão, citados invertidamente: 

Art. 67. O acompanhamento e a avaliação, de forma permanente, da política e da 
operacionalidade da gestão fiscal serão realizados por conselho de gestão fiscal, 
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constituído por representantes de todos os Poderes e esferas de Governo, do Ministério 
Público e de entidades técnicas representativas da sociedade, visando a:  

I - harmonização e coordenação entre os entes da Federação; 

II - disseminação de práticas que resultem em maior eficiência na alocação e execução do 
gasto público, na arrecadação de receitas, no controle do endividamento e na 
transparência da gestão fiscal; 

III - adoção de normas de consolidação das contas públicas, padronização das prestações 
de contas e dos relatórios e demonstrativos de gestão fiscal de que trata esta Lei 
Complementar, normas e padrões mais simples para os pequenos Municípios, bem como 
outros, necessários ao controle social;  

IV - divulgação de análises, estudos e diagnósticos. 

§ 1º O conselho a que se refere o caput instituirá formas de premiação e reconhecimento 
público aos titulares de Poder que alcançarem resultados meritórios em suas políticas de 
desenvolvimento social, conjugados com a prática de uma gestão fiscal pautada pelas 
normas desta Lei Complementar. 

§ 2º Lei disporá sobre a composição e a forma de funcionamento do conselho. 

(...) 

Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das 
contas públicas observará as seguintes: 

(...) 

III - as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações 
e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e 
fundacional, inclusive empresa estatal dependente; 

(...) 

§ 1º No caso das demonstrações conjuntas, excluir-se-ão as operações 
intragovernamentais. 

§ 2º A edição de normas gerais para consolidação das contas públicas caberá ao órgão 
central de contabilidade da União, enquanto não implantado o conselho de que trata o art. 
67. 

(...) 

Ainda segundo Slomski (2013, p. 2), devem ser apontados três pontos na interpretação do 

supracitado artigo 67º: 

1º Ponto: refere-se à adoção de normas de consolidação das contas públicas. Uma vez 
que consolidar contas públicas é diametralmente diferente de Consolidação das 
Demonstrações Contábeis como quer fazer crer a STN; 

2º Ponto: refere-se ao cuidado da Lei com os pequenos Municípios, que deverão ter 
padrões mais simples no que se refere aos aspectos elencados no art. 67; 

3º Ponto: refere-se ao parágrafo primeiro – o CGF instituirá formas de premiação e 
reconhecimento público aos titulares de Poder que alcançarem resultados meritórios em 

suas políticas de desenvolvimento social, conjugados com a prática de uma gestão fiscal 
pautada pelas normas desta Lei Complementar. 
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Como segundo e último aspecto exposto em seu livro, Slomski (2013) passa a 

descaracterizar a consolidação de contas a níveis de União, Estados e Municípios, segundo a sua 

interpretação das NBC TSP 6 (Demonstrações Consolidadas e Separadas) e NBC TSP 22 (Divulgação 

de Informação Financeira Sobre o Setor do Governo Geral). Embora ambas as normas não estejam 

em vigor, sendo expostas por ocasião das audiências públicas do CFC encerradas em 31 de outubro 

e 11 de dezembro de 2011, respectivamente (Brasil, CFC, n.d.-a), ressalta-se aqui que, tanto pelo 

ano da publicação, bem como a menção na introdução de seu livro, as NBC T SP 16.1 a 16.11 já 

vigoravam (Slomski, 2013). Entretanto, torna-se prudente e enriquecedor colocar em sede desta parte 

empírica o ponto de vista do autor. 

Sendo assim, com base no inciso III e no parágrafo 1º, ambos do artigo 50º da LRF (Brasil, 

PR, 2000b), citam-se as definições de demonstrações contábeis consolidadas e de entidades 

controladas presentes na NBC TSP 6 (Brasil, CFC, n.d.-a, n.p.): 

7. Os termos a seguir são utilizados na presente Norma com os seguintes significados: 

Demonstrações contábeis consolidadas são as demonstrações contábeis de uma entidade 
econômica apresentadas admitindo-se que sejam uma única entidade. 

(...) 

Controlada é uma entidade, incluindo entidades sem personalidade jurídica própria, tais 
como parcerias, que está sob o controle de outra entidade (conhecida como a 
controladora). 

Citam-se também os trechos que colaboram ainda mais com o entendimento de Slomski 

(2013), todos retirados da NBC T SP 22 (Brasil, CFC, n.d.-a, n.p.): 

6. As demonstrações contábeis consolidam somente entidades controladas. Tal limitação 
não está presente nas bases estatísticas de relatórios financeiros. Em algumas jurisdições, 
um governo nacional controla entidades estaduais e municipais e, consequentemente suas 
demonstrações contábeis consolidam estes níveis do governo, mas em outras jurisdições 
isso não ocorre. Em todas as jurisdições, de acordo com as bases estatísticas de relatórios 
financeiros, combinam-se os SGG de todos os níveis de governo; assim, em algumas 
jurisdições, o SGG inclui unidades que as demonstrações contábeis não consolidam. (...) 
Deste modo, proíbe a apresentação, como parte do SGG, de qualquer entidade não 
consolidada nas demonstrações contábeis de um governo. 

(...) 

15. Os seguintes termos são usados nesta Norma com os significados especificados: 

Setor do Governo Geral (SGG) compreende todas as entidades organizacionais do governo 
geral conforme definidas em bases estatísticas de relatórios financeiros. 

Dessa maneira, Slomski (2013), ainda somando a autonomia política e administrativa dos 

entes da Federação constantes na CF (Brasil, 1988), depreende que não há o exercício do controle 

conforme requer as IPSAS, que os Estados e Municípios poderiam ter suas contabilidades 
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estruturadas independentemente para controlar seus patrimônios, o que possibilitaria cada um 

desses entes terem  os seus próprios planos contas. A consolidação de contas é realizada dentro de 

cada nível governamental, sendo uma para a União, uma para cada Estado e uma para cada 

Município, respeitando a questão do exercício do controle e da elaboração das demonstrações 

contábeis por segmento, conforme estabelece as IPSAS (Slomski, 2013). 

Por fim, cita-se o trecho que resumidamente externa a visão do autor (Slomski, 2013, p. 3) 

de forma a questionar o contexto desenvolvido neste capítulo: 

Assim, não cabe à figura da Consolidação das Demonstrações Contábeis, dos três níveis 
de governo, como quer a STN, dado que no Brasil a União não controla os Estados e os 
Municípios, nem suas fundações ou suas autarquias, cabe apenas a consolidação das 
contas públicas para fins estatísticos. 

Respeitada a crítica estabelecida por Slomski (2013), levando em consideração os 

desdobramentos atuais do tema consolidação de contas no cenário brasileiro e, até, internacional, 

devido à publicação da IPSAS 35 (IPSASB, 2015c), informa-se que este trabalho não colabora com 

sua perspectiva, tendo em vistas os argumentos que serão evidenciados, oportunamente, no capítulo 

destinado à discussão dos dados. 

4.3. PERCEPÇÃO DO AGENTE DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 

A presente seção é fruto da primeira fase das entrevistas com o Entrevistado 1, conforme 

definição apresentada na metodologia. Apesar da entrevista referente a STN ter ocorrido após as 

demais, não seguindo o inicialmente planejado, tendo em vista os envolvimentos da própria Secretaria 

no período, a sua realização posterior veio a ser mais enriquecedora. A captura da percepção do 

agente da STN foi realizada dias após a publicação da CCP 2015 (Brasil, STN, 2016a), garantido 

assim a impressão mais atualizada do entrevistado, que representa o normatizador contábil no 

cenário macro onde se insere o estudo de caso, objeto do próximo capítulo. 

Sendo assim, a entrevista evidencia primeiramente a percepção quanto à motivação do 

governo brasileiro em convergir às IPSAS. Depreendeu-se que o processo de convergência é uma 

necessidade inerente à inclusão do Brasil em um cenário internacional, desfocando uma linguagem 

contábil orçamentária, de modo a fazer com que suas informações contábeis sejam compreendidas 

por diversos usuários, de acordo com um padrão internacional, sendo esse padrão disponibilizado 

pelas IPSAS: 

O nosso marco legal no Brasil, ele tem como referência (...) a Lei 4320, que é lá de 64. 
Essa lei, ela foi... representou uma evolução há época, mas ela... ela acabou vindo a trazer 



 

97 
 

pra parte contábil uma série de conceitos orçamentários que realmente foram muito 
importantes há época, mas hoje, eles são de difícil compreensão por parte dos... dos mais 
diversos usuários da informação contábil, dentre eles, analistas financeiros, o próprio 
cenário... as referências do cenário internacional, como, eventualmente, algum banco de 
fomento, alguma entidade internacional, FMI, Banco Mundial, BID... Banco Interamericano 
de Desenvolvimento... (...) E nesse sentido, o Brasil, ele procurou se alinhar às boas 
práticas internacionais. E o principal, senão o único, padrão contábil internacional para o 
setor público correspondem às IPSAS (...) que nos ajudam a aumentar a transparência, 

accountability da formação contábil... e nos ajudam a alinhar o padrão contábil nacional, 
a referência contábil nacional, às boas práticas internacionais, nos inserindo 
institucionalmente nas discussões contábeis num contexto internacional. Então o Brasil, 
ele deixa de olhar simplesmente pra si, e passa a olhar para aquilo que o mundo tá 
fazendo, para as discussões que estão ocorrendo em âmbito da contabilidade pública 
governamental em nível internacional. Então essa é a nossa intenção. A intenção é 
modernizar o arcabouço conceitual e as práticas contábeis do setor público no Brasil, 
alinhando com as tendências internacionais. 

Já o processo de convergência, é percebido pelo agente da STN como, literalmente, um 

processo “convergência” e não de “adoção”, caracterizado a importância do CFC na condução do 

processo, além do papel de apoio institucional da STN, cuja motivação se dá também em prol da 

própria consolidação das contas públicas. A convergência trata-se de uma adequação do arcabouço 

conceitual em um cenário conceitual, que conforme já descrito neste trabalho, vem a ser espelhado 

nas NBC T SP, sem deixar de observar as peculiariedades da legislação brasileira que afetam os 

registros contábeis. Nas palavras do entrevistado: 

O processo, ele é conduzido pelo Conselho Federal de Contabilidade, o CFC, que possui 
uma representação dentro do IPSASB (...) e além da gente apresentar o nosso ponto de 
vista lá, internacionalmente, a gente traz pra cá as IPSAS e... não só as IPSAS, mas as 
boas práticas, toda a documentação traduzida pelo IPSASB... e nós a estudamos de modo 
a... dela elaborar as normas brasileiras convergidas, que são as chamadas NBC TSP, 
Normas Brasileiras do Setor Público... especificamente. Esse processo então, ele é 
conduzido pelo CFC... o Tesouro Nacional, ele acaba por dar apoio institucional, até porque 
nós temos como uma das missões, dentro do Tesouro, de consolidação das contas 
públicas, mas basicamente, a ideia então é trazer as IPSAS... pegar as IPSAS e analisar à 
luz do nosso marco legal... conceitual... pra então produzir as normas brasileiras de 
contabilidade. Não é uma adoção pura e simples. Não é uma adoção... eu vejo uma 
adoção... por meio de uma mera tradução e utilização das IPSAS, mas sim uma 
convergência. Então a gente avalia quais pontos, item a item das IPSAS, devem ser 
convergidos. Alguns não se aplicam à nossa realidade, outros não. 

Embora já evidenciado pelas legislações que integram este trabalho, a percepção do agente 

da STN serviu para reforçar ainda mais a influência do processo de convergência às IPSAS no MCASP 

(Brasil, STN, 2014b). Reforçam a ideia de que as NBC T SP, na medida em que são convergidas, 

vide o trabalho em desenvolvimento no CFC (Brasil, CFC, 2016, n.p.), subsidiam o MCASP (Brasil, 

STN, 2014b), além das outras legislações brasileiras. Segundo o entrevistado: 

Uma vez que as normas internacionais, as IPSAS, foram convergidas para as normas 
brasileiras, as NBC T’s, o MCASP então vai buscar nas NBC T’s toda a referência pra parte 
que... pra parte que lhe cabe, por exemplo, a parte patrimonial. Ela é muito forte nas NBC 
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T’s, nas IPSAS, então ela é levada para o manual. Agora... Porque o manual... porque não 
adotar diretamente as normas brasileiras e por que ter um Manual de Contabilidade 
Aplicado ao Setor Público? Porque o manual, ele não observa como referência, 
unicamente, as IPSAS, ou normas convergidas. Ele observa, também, o nosso marco 
legal... então ele observa a Lei 4320, observa leis específicas (...) O Manual de 
Contabilidade, ele trabalha com as IPSAS, mas também, com toda a parte de legislação e 
outras normas também, que devem ser observadas dentro do contexto, dentro do nosso 
marco legal brasileiro. 

Ao ser questionado sobre as dificuldades no processo de convergência, nomeadamente, no 

tocante à IPSAS 35 (IPSASB, 2015c), o agente da STN evidencia que as dificuldades residem em dois 

pontos. Um referente à compatibilização de sistemas contábeis das empresas estatais não 

dependentes, pois envolve uma mudança cultural forte, impossibilitando a soma linha a linha na 

consolidação, resultando na não inclusão dessas empresas públicas, por exemplo, no BGU. Como 

segundo ponto, a outra dificuldade diz respeito ao PIPCP (Brasil, STN, 2015c), que não priorizou, 

ainda, a IPSAS 35 (IPSASB, 2015c). Seguem as palavras do próprio entrevistado: 

O Brasil, ele possui um Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais 
alinhado com a convergência das IPSAS. Esse plano foi publicado, foi por meio da Portaria 
548 de 2014, e a ideia é que nós possamos fazer essa convergência de modo gradual. 
Dentre... No processo da convergência, uma das últimas prioridades corresponde à IPSAS 
35. Não é nossa prioridade nesse momento. E ela apresenta uma série de desafios... quais 
são eles? Um dos desafios diz respeito à questão de partes relacionadas, então... pela 
ótica do FMI, pela ótica do próprio IPSASB...das IPSAS... algumas empresas, empresas 
públicas não dependentes, como é o caso da Petrobrás (...) Essa é uma das dificuldades 
que nós temos, porque essas empresas públicas usam outros sistemas e, assim... é uma 
questão de mudança de cultura muito forte. Então, a gente não deve atacar isso nesse 
momento. E uma outra dificuldade mesmo, é que a gente ainda não priorizou essa IPSAS, 
dada que ela vai ser.... o plano de implantação, ele prevê uma adoção gradual até por 
volta de 2021, no caso da União, e a gente vai atacar isso no devido momento. Nesse 
primeiro momento, a gente tá atacando tudo aquilo que é... eu diria, mais básico, como... 
ativo imobilizado, intangível, provisões... receitas sem contraprestação, a IPSAS 23... 
receita com contraprestação, a IPSAS 9... a parte de concessões e PPP, que é a IPSAS 
32... Então, a gente está seguindo o plano de implantação. 

Quanto às percepções sobre os conceitos de “controle” e “entidade” presentes na IPSAS 

35 (IPSASB, 2015c), depreendeu-se que, embora a sua convergência não seja uma prioridade, é uma 

realidade presente nos bastidores da STN. A impressão é de que envolve uma quebra de “paradigma”, 

de forma que o conceito de entidades é caraterizado diferentemente das definições brasileiras, estas 

tidas como definições tradicionais, abrangendo empresas públicas. Já o controle, a percepção 

evidenciada é de que o seu conceito está diretamente ligado à responsabilidade do governo cobrir 

eventuais déficits: 

Isso a gente até debateu de uma forma bem... eu diria, superficial, até na semana passada. 
O nosso entendimento é de que esse conceito, ele vai um pouco além daquilo que 
tradicionalmente se tem como controle e entidade em âmbito do setor público tradicional 
pra fins de consolidação. (...) A gente viu, já pelas IPSAS e até pelos próprios apontamentos 
do FMI, que esse conceito, ele deveria ir além do setor público tradicional no Brasil, 
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especificamente. A gente deveria também pegar as estatais não dependentes. (...) elas 
acabam por caracterizar o setor público no... na medida em que são empresas públicas e 
que acabam vindo a ter seus resultados, ou eventuais déficits cobertos pelo Tesouro 
Nacional. Então a orientação foi que, primeiro... nós pudéssemos expandir um pouco esse 
conceito de entidade, saindo daquilo que é tipicamente setor público, como administração 
direta, administração indireta, fundos... autarquias, fundações, consórcios... e passando 
aí pra um conceito um pouco mais amplo, que é um conceito que envolve tudo aquilo que 
acaba por poder vir a ser bancado pelo... pelo setor público, na medida em que o setor 
público, ele é o controlador, ou seja, ele é responsável por bancar os eventuais déficits 
daquelas entidades. Então, essa pra nós foi a principal... foi a principal quebra de 
paradigma. (...) Então, a opinião que eu tenho é que esses conceitos, eles... eles vão um 
pouco além daquela visão mais restrita que nós temos tradicionalmente no Brasil, tanto 
de entidade quanto de controle. É uma quebra de paradigma. 

Outra questão explorada é a razão pela qual não há a inclusão de todos os entes, tanto no 

BSPN 2014 (Brasil, STN, 2015a) como na CCP 2015 (Brasil, STN, 2016a). Foi evidenciado que, além 

da dificuldade na inclusão dos dados das empresas estatais não dependentes, há a dificuldade de 

receber todos os dados devido à quantidade de entes existentes, principalmente quanto ao número 

de Municípios. Contudo, segundo a percepção do entrevistado, a dificuldade maior é inerente à 

qualidade dessa informação coletada, que é prejudicada devido à heterogeneidade da realidade 

contábil presente no território brasileiro: 

A principal... Uma das dificuldades eu já falei. Uma das dificuldades diz respeito à questão 
das estatais não dependentes. Então, isso é um ponto que não está sendo atacado no 
momento. Agora, com relação aos governos típicos, uma das dificuldades é, primeiro... 
receber os dados de todos os entes... Por exemplo, na CCP desse ano agora, publicada 
no final do mês passado, ela evidencia que, embora todos os Estados tenham enviado as 
contas, nem todos os Municípios enviaram. (...) Então, receber todos os dados é um 
desafio, mas mais que receber, o principal desafio diz respeito à qualidade dos dados nas 
pontas. Então, a gente sabe que o Brasil é um país muito heterogêneo, com realidades 
múltiplas e distintas (...) na prática, a gente vê que a ponta, ela tem dificuldade em 
assimilar os conceitos, os sistemas são muitas vezes... não estão prontos para fazer a 
contabilidade tal como as normas orientam (...) um dos principais dificultadores não é nem 
o recebimento das contas, esse é um dificultador, mas não o principal. O principal pra 
poder consolidar mesmo e ter uma informação crível, é que a qualidade da informação 
contábil nas pontas melhore especificamente. A questão da entrega de dados ela depende 
muito da própria vontade do ente na ponta, porque hoje tudo é feito pela Internet... (...) 
essa limitação pela ótica de envio de dados, ela, no nosso entendimento, ela já foi 
ultrapassada... óbvio que vai ser difícil enviar... coletar cem por cento. 

Esse contexto de perseguição da totalidade e da qualidade dos dados, traz à tona as 

funcionalidades do SICONFI, que na impressão do entrevistado, consegue abranger com o uso da 

Internet os mais remotos sítios brasileiros, principalmente os da região norte: 

Em regra, onde a Internet chega, o SICONFI chega. Não teve problema. Nós ouvimos 
alguns relatos de alguns Municípios, no interior do Amazonas e no interior... nessa Região 
Amazônica mesmo, região norte, que tem alguma dificuldade em ter acesso à Internet. 
Mas mesmo nesses Municípios por... pelas novas tecnologias... satélite... enfim... eles 
acabam vindo a ter acesso à Internet, naturalmente não na mesma qualidade do que na 
região centro-sul, mas acabam vindo a ter e... conseguem enviar os dados sim. (...) 
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Quanto ao método de consolidação adotado na consolidação resultante no BSPN, 

depreende-se pela entrevista que o método de consolidção é o integral, adotando-se também o MEP 

para as empresas estatais não dependentes controladas por causa, como já abordado anteriormente 

pelo entrevistado, da diferença de sistemas adotados entre a STN e tais empresas. Neste caso, é 

notória pela STN a divergência na adoção do MEP em relação ao método de consolidação integral 

disposto na IPSAS 35 (IPSASB, 2015c), conforme relatado a seguir nos trechos da entrevista: 

Hoje... a gente... na verdade quando a gente foi fazer o estudo sobre a forma adequada 
pra consolidação, a gente procurou ver quais eram as práticas em âmbito internacional, 
em âmbito de consolidação num contexto amplo (...) tinham três grandes métodos...um 
era por sistema, o sistema fazia a consolidação propriamente dito... outro era por 
identificação no plano de contas das transações recíprocas para eliminação... e a terceira, 
era por... uma por sistema... a terceira não estou lembrado agora. Mas o Tesouro, ele tem 
também conselheiros nas empresas estatais, nas dependentes e não dependentes, e nós 
consultamos algumas dessas empresas... Caixa... Petrobrás... pra ver a prática local... 
como essas empresas faziam. E que nós vimos é que elas faziam essa consolidação linha 
a linha, por meio da identificação das transações recíprocas no plano de contas. Então 
com isso, o PCASP, o nosso plano de contas para o setor público, ele foi desenvolvido com 
o quinto nível identificando a contraparte com quem é feita a transação. (...) Quando da 
consolidação então, nós fazemos a eliminação dessas transações para que não haja dupla 
contagem. (...) Para aqueles entes em que há controle, mas que eles não caracterizam 
entidades do setor público, como é o caso das estatais não dependentes, aí a consolidação 
se dá por meio do MEP, Método de Equivalência Patrimonial... e aquelas empresas entram 
na linha de investimento. Agora, essa não é a orientação dada pelo FMI e pela própria 
IPSAS 35. Mas como eu falei mais cedo, a gente ainda não tem um prazo... uma... um 
cenário muito claro acerca de quando nós vamos conseguir fazer a consolidação dessas 
entidades da forma apresentada nas IPSAS e da forma orientada pelo FMI. (...) 

Quanto à adoção do regime de competência, que é compulsório na adoção das IPSAS, o 

entrevistado aponta como dificuldades o registro das receitas, principalmente as relativas aos tributos, 

e à questão cultural. Quanto aos tributos, não há comunicação entre os sistemas de arrecadação e 

de contabilização, possuindo até objetivos distintos, onde os softwares ligados aos órgãos 

responsáveis pela receita visam a máxima na coleta de recursos, o numerário em si, não se 

preocupando com a questão do regime de competência. Já a mudança na questão cultural, depende 

de um trabalho de sensibilização. Segundo as palavras do entrevistado: 

O regime de competência, ele é particularmente difícil de ser adotado em... aqui, no que 
diz respeito à uma das principais receitas do setor público... são as receitas sem 
contraprestação, principalmente os tributos. Então, toda legislação tributária do Brasil, ela 
é de difícil compreensão e alguns tributos... Aí você tem três grandes grupos de tributos, 
os tributos de ofício, os tributos por declaração e os tributos por homologação. Os de ofício 
são os de mais fácil... mais fáceis de registrar (...) Já os de... os tributos por declaração... 
o imposto de renda... já são um pouco mais difíceis de serem registrados, de ter o fato 
gerador capturado. E os tributos por homologação (...) são mais difíceis ainda. Então, tudo 
isso faz com que haja uma multiplicidade de sistemas em âmbito das Secretarias de 
Fazenda e da própria Receita Federal... e esses sistemas nasceram de modo, em geral, 
não integrado com o... com os sistemas de registro contábil, no caso da União, o SIAFI. 
Então, a gente acaba vindo a ter que reformular esses sistemas e ... reformular e retomar 
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essas discussões, mas isso acaba vindo a não ser, muitas vezes, prioridade para os órgãos 
de fazenda. Para a Receita Federal, mais que ter uma boa contabilidade, o objetivo é que 
os sistemas deles trabalhem de modo a arrecadar o máximo possível, então eles não 
priorizam muito a integração com o SIAFI. Então, essa informação, ela acaba vindo a ter 
um registro com um lapso temporal. (...) Então, a questão tributária, ela é uma das 
principais... o nosso... de nossa legislação... e organização pra fins de controle dos... dos 
direitos referentes aos tributos, ela... ela é um dos dificultadores... na implantação do 
regime de competência. (...) Outro dificultador diz respeito à... à internalização da cultura 
do uso por competência por parte dos entes da Federação Nacional, porque antes não se 
fazia o registro por competência, então você não precisava, por exemplo, se preocupar 
com a depreciação, com a amortização de um intangível... Você com a nova contabilidade, 
digamos assim, você acaba por vir a ter que aprender a trabalhar com isso e, muitas vezes, 
a ter que ajustar sistemas e sair da zona de conforto. E... isso nem sempre... se consegue 
do dia pra noite. Muitos até questionam... “Qual a utilidade de eu fazer depreciação? O 
quê que isso vai melhorar a gestão da minha coisa pública aqui?” A gente acaba vindo a 
ter que fazer palestras de sensibilização. Falar... “Olha, se você não deprecia, você, por 
exemplo, você não consegue mensurar os custos da forma adequada e a mensuração de 
custos, ela é um dos pilares para uma gestão eficiente dos recursos públicos”. (...) Então... 
eu diria que os... os principais dificultadores, além da questão tributária, são, primeiro... a 
mudança de cultura em âmbito do Setor Público Nacional, dos gestores e, também, de 
quem executa... principalmente de quem executa. 

Quanto a quem se deve dirigir o BSPN, bem como a sua utilidade, a entrevista evidencia 

que o mesmo deve atender aos órgãos de controle internos e externos, bem como aos usuários 

externos como agências e bancos de fomento. Sua principal utilidade fica na elaboração das 

estatísticas fiscais, atendendo à comparabilidade e à tendência internacional: 

No meu entendimento, ele deve atender os órgãos de controle, especificamente órgãos de 
controle externo... e até interno em algum grau. Deve atender as agências internacionais, 
agências de fomento... Banco Interamericano, FMI... deve atender os órgãos responsáveis 
pelas estatísticas fiscais, no caso aqui, o próprio Tesouro Nacional... deve atender à 
Academia, especificamente também. E... qual a utilidade dele? Pra mim, a utilidade... a 
principal utilidade diz respeito à questão da elaboração de estatísticas fiscais. Quando nós 
temos interesse em ver... uma visão geral do Setor Público Nacional, a gente tem que 
recorrer a uma visão consolidada e essa visão, ela se dá por meio do BSPN. Então, eu só 
consigo comparar, por exemplo, o setor público do Brasil com o setor público de um outro 
país, caso eu consiga ter uma visão macro... uma visão geral do Brasil. E essa visão se dá 
por meio do BSPN, que acaba vindo a ser o principal subsídio... principal fonte de 
informação... pra que as estatísticas fiscais do Brasil sejam levantadas nos moldes do FMI. 
(...) A gente acaba vendo que é uma... uma tendência em âmbito internacional. O Reino 
Unido já tem o WGA (Whole of Government Accounts)... e o Brasil, agora... com o BSPN, 
já desde a LRF, mais... melhorado mais recentemente com base na implantação do 
PCASP. 

Como outras utilidades para o BSPN, o entrevistado evidencia a finalidade acadêmica, bem 

como, estrategicamente, um instrumento de transparência e de assimilação das novas políticas 

contabéis: 

(...) As outras são de finalidade acadêmica, de finalidade de propor boas práticas, de 
finalidades de auditoria, de controle... Então, você pode, por meio do BSPN, identificar 
regiões que tão com... uma dificuldade maior em assimilar a nova contabilidade, poder 
tentar atacar aquela região especificamente dando treinamento pra que a melhoria da 
informação contábil melhore lá... fazer parcerias com os tribunais de contas pra que eles 
possam ajudar na... promoção das melhorias do... da informação contábil em âmbito 
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local... como o próprio Conselho Federal e o Conselho Regional de Contabilidade... A gente 
já tem procurado a fazer isso. Então, o BSPN, ele acaba vindo a ser um instrumento de ... 
de transparência, não só das contas públicas agregadas, mas também delas de forma... 
segmentada... e ele acaba vindo a ser um produto bastante estratégico para o setor 
público. (...) 

Quanto à questão de garantia da uniformização das políticas contábeis para fins de 

elaboração do BSPN, o entrevistado observa que não há garantia integral dessa questão. Por exemplo, 

os órgãos não são obrigados a seguir restritamente uma única tabela de depreciação. Contudo, são 

compulsados a seguir as orientações dentro da liberdade do MCASP, hoje na sua 6ª edição (Brasil, 

STN, 2014b). Ainda nesse contexto, o entrevistado ressalta a importância da qualidade dos dados 

coletados, citando-se mais uma vez a importância do SICONFI, que deve ser dotado de “auditores 

fiscais” como ocorre no SIAFI: 

Primeiro... garantir cem por cento, a gente não tem garantia. Assim... a gente tem uma 
série de orientações... que, no caso do Governo Federal, são dadas não só pelo MCASP, 
mas também pelo próprio Manual SIAFI... o Manual SIAFI Web, enfim... Mas,... a gente... 
tenta... tenta fazer com que o SICONFI, ele passe a ter, a exemplo do que já ocorre dentro 
do SIAFI, uma série de auditores contábeis. Então, a ideia é que, ao longo dos anos, a 
gente vai incorporando, dentro do SICONFI, auditores contábeis que vão tentando 
identificar erros pra apontar os erros da ponta pra que eles possam, gradualmente, corrigir. 
Então, casos específicos... eu falei aqui mais cedo... algum ente que faz... tem depreciação 
acumulada em valor superior ao ativo imobilizado... isso na prática, é uma falha no registro 
contábil. Não faz sentido você ter um total de depreciação superior ao valor do ativo 
imobilizado. Então, qual que é a nossa ideia? Identificar essa prática e apontar pro ente, 
pra que no futuro, ele corrija aquilo dentro dos seus sistemas, dentro de seus processos, 
dentro de sua forma de trabalho de modo a... a não mais apresentar esse tipo de erro. 
Agora... a depreciação, ela... o nosso objetivo aqui não é necessariamente uniformizar... 
que cada um... que cada ente faça uso da mesma tabela de depreciação. O nosso objetivo 
é que eles façam uso da... da melhor referência possível para espelhar a sua realidade e, 
eventualmente, no caso de um determinado ente, ele pode ter uma depreciação... 
acelerada... ele pode ter... algum documento que justifique um modelo distinto de 
depreciação. (...) o nosso objetivo é fazer com que eles... observem os normativos. 
Observem, principalmente o MCASP, e trabalhem dentro da margem de liberdade que é 
dada pelo MCASP. 

Outrossim, quanto ao questionamento se, independente da finalidade, seja para fins do 

BSPN, do BGU ou do Relatório de Gestão, a formação das contas consolidadas devam usar os 

mesmos princípios, o agente da STN diz que sim, pois, caso contrário, não se conseguiria atingir a 

“unidade”, representar um todo da máquina pública: 

Elas (a formação das contas consolidadas) devem seguir as mesmas regras macro... 
naturalmente. Elas... Não faz sentido que uma... uma prefeitura use, por exemplo, o 
regime de caixa, e outra use o regime de competência. Na hora em que nós formos 
consolidar isso aí, vai ter uma salada de frutas... a gente não vai ter uma unidade. Então, 
a gente tem que ter o mesmo princípio macro, mas não engessando, a ponto de falar... 
“Olha... agora você pra depreciar tem que seguir a tabela da Receita Federal”. Não! Você 
tem que trabalhar... dentro das margens de liberdade que lhe é dada pela norma... Você 
tem que trabalhar com aquilo que mais se adequa à sua realidade. 
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Por fim, no ocasião do fim da entrevista, o agente da STN ressaltou, além da própria 

importância da realização deste trabalho, que há muitas mudanças no cenário brasileiro, contudo, a 

assimilação não tem o mesmo compasso. Quanto ao BSPN, apesar de todos os notórios avanços, o 

mesmo ainda carece de qualidade e, brevemente, deve passar por um processo regular de auditoria 

por parte do TCU, o que não ocorre hoje: 

(...) Acho que... as mudanças que têm ocorrido aqui, elas têm sido muito intensas... mas, 
a assimilação dessa... desse novo modelo, ela tem se dado de modo gradual. Isso é bem... 
bem... bem difícil de ser levado à ponta. (...) Então, aqui... acho que é muita... muitas 
vezes, um dos maiores desafios que a gente tem, é de conseguir... tentar explicar o Brasil 
pra quem é de fora. Tentar explicar todo o processo que está ocorrendo no Brasil pra quem 
é de fora. E nesse aspecto, acho que a sua pesquisa, ela acaba por ajudar... a dar essa 
transparência, a dar... a mostrar pra outros entes aquilo que tem ocorrido no Brasil. Com 
relação à consolidação, especificamente... uma observação... é que o BSPN, ele ainda não 
é... não é auditado pelo TCU, ao contrário do Balanço Geral da União. Essa é uma 
tendência... possível que o BSPN venha a ser auditado pelo Tribunal de Contas da União... 
no futuro. O TCU já tem, inclusive, elaborado alguns manuais de auditoria financeira, pra 
poder analisar as nossas contas e aí o Tesouro já tem procurado se antecipar à essa 
auditoria, tentando melhorar aquele instrumento. Mas aí, o principal dificultador, é que o 
Tesouro, ele não tem um controle sobre a informação... na ponta. A informação é gerada 
pelos Municípios, pelos Governos Estaduais... o Tesouro simplesmente coleta isso... Agora, 
ele não consegue atestar se aquela informação, ela é crível ou não... porque isso é um 
trabalho dos Tribunais de Contas que fiscalizam aqueles entes. Então é... a gente tem 
algumas limitações no processo. Então... é importante que você tenha em mente que, 
embora a gente tenha avançado, a informação que hoje é apresentada no BSPN, ela 
carece de qualidade... e essa qualidade, ela muitas vezes foge ao nosso controle. (...) 
Então, a gente tem tentado fazer... conduzir esse processo melhor... A gente tem 
consciência de que é um processo lento, que envolvam mudanças de cultura... e a gente 
tem tentado, dentro das nossas limitações, conduzir esse processo. (...) e é importante 
deixar claro que, embora a gente tenha avançado... tenhamos avançado, a gente ainda 
tem muitos passos a dar pra ter uma informação efetivamente confiável e de boa 
qualidade. Então, avanços ocorreram, mas a gente ainda está longe do fim dessa... dessa 
caminhada. Basicamente é isso. Acho que... são os pontos que eu tinha pra ressaltar aqui 
mesmo. 

Diante da compreensão do arcabouço teórico e metodológico que envolve a técnica contábil 

de consolidação de contas, bem como a sua aplicação, uso e críticas no governo brasileiro, tudo sob 

um cenário de convergência às IPSAS, incluindo aqui as percepções do agente da STN, o próximo 

capítulo iniciar-se-á com o estudo de caso, ponto chave para se obter uma avaliação mais tácita de 

forma a atingir a proposta desta pesquisa. 
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5. A PRESTAÇÃO DE CONTAS NO COMAER, O PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO 

CONTÁBIL E A PERCEPÇÃO DOS SEUS AGENTES 

Este capítulo se destina ao desenvolvimento do estudo de caso do COMAER na utilização 

de contas consolidadas para fins de assessoramento nos processos decisórios e de prestação de 

contas. Considerando já entendidas as razões da escolha e compreendida a estruturação do Comando 

da Aeronáutica, conforme expostos na introdução e na metodologia, esta parte do estudo empírico se 

organiza de forma a facilitar a realização das comparações com os conhecimentos depreendidos no 

capítulo anterior. Incialmente é explorado o SISCONTAER, de forma a verificar a entidade controladora 

ou relatadora e perceber como se caracteriza o perímetro de consolidação do COMAER. Logo após, 

observa-se como a entidade lida com suas políticas e práticas contábeis, identificando também as 

operações intra-entidades, de acordo com o manual aplicado à sua contabilidade. Na sequência, 

verifica-se o uso das contas consolidadas como forma de auxílio à tomada de decisões e seus reflexos 

na elaboração do BSPN, do BGU e do Relatório de Gestão, além de, por fim, constarem-se as 

percepções dos agentes envolvidos. 

5.1. SISCONTAER E A COMPOSIÇÃO DO PERÍMETRO DE CONSOLIDAÇÃO 

O SISCONTAER é estabelecido no COMAER devido, dentre outras necessidades, as de se 

criarem condições para padronização e firmação dos procedimentos contábeis para as suas unidades 

gestoras; certificar a consistência, a uniformidade e a tempestividade da informação contábil presente 

nos registros contábeis e nos processos de prestação de contas; e promover a elaboração e divulgação 

de informações gerenciais contábeis, para dar suporte à avaliação de projetos e de atividades, bem 

como ao processo de tomada de decisões no COMAER (Brasil, COMAER, 2014). 

Diante dessas necessidades, estabelecem-se os objetivos do SISCONTAER que são 

descritos da seguinte forma (Brasil, COMAER, 2014, p. 12): 

O SISCONTAER tem como objetivo identificar, mensurar, avaliar e registrar os atos e fatos 
da gestão do patrimônio público, sob responsabilidade do COMAER, relacionados às 
execuções orçamentária e financeira, bem como à administração dos bens patrimoniais, 
com o propósito de orientar e suprir processos de decisão e de prestação de contas, além 
de evidenciar: 

a) a situação e a evolução patrimonial, abrangendo elementos do ativo, do passivo e do 
patrimônio líquido, do COMAER e da CFIAe; 

b) a movimentação e a execução orçamentária dos recursos gerenciados pelo COMAER e 
pela CFIAe, bem como as disponibilidades financeiras desses Órgãos; 

c) os custos decorrentes da execução dos programas e do funcionamento das UG do 
COMAER; e 
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d) a situação, perante a União, de qualquer militar ou civil do COMAER, que utilize, 
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais 
a União responda ou, ainda, que, em nome desta, assuma obrigações de natureza 
pecuniária. 

O SISCONTAER estrutura-se em órgão central, função esta exercida pela SEFA; órgãos 

setoriais, esta exercida pelas unidades de direção setorial do COMAER; órgãos executivos, onde as 

funções são exercidas pelas unidades gestoras cujos titulares estão sujeitos à prestação de contas 

como consequência de seus atos de gestão financeira e/ou patrimonial; e órgão supervisionado 

(Brasil, COMAER, 2014). A representação do SISCONTAER segue conforme Figura 5 a seguir: 

Figura 5: SISCONTAER 

 
Fonte: Elaboração própria. Criada segundo a NSCA 172-1 (Brasil, COMAER, 2014) 

Observa-se que na representação acima não está exposto o órgão supervisionado, que é a 

Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica (CFIAe), autarquia federal de regime especial 

vinculada ao COMAER, que tem como missão promover o acesso à moradia dos seus militares e 

civis, ativos e inativos (Brasil, PR, 1979). Entretanto, a CFIAe, assim como as demais unidades, 

seguem as orientações do órgão central do sistema (Brasil, COMAER, 2014). 

Diante da pesquisa documental realizada para o desenvolvimento do tema consolidação de 

contas no COMAER, observa-se que o COMAER não possui um manual específico que oriente como 

se procede a referida prática contábil. Há no MCA 172-3 (Digital) (Brasil, COMAER, 2007) uma 

preocupação quanto ao correto registro, no 5º nível das contas contábeis, dos valores que realmente 

devem ser correspondentes, de modo a não prejudicar o procedimento de consolidação explicado 

pelo MCASP (Brasil, STN, 2014b) e executado pelo próprio COMAER por meio do SIAFI na obtenção 

de seus demonstrativos consolidados (Brasil, STN, n.d.-d). Consequentemente, para se analisar o 

COMAER sob aspectos de consolidação de contas, é muito importante entender o SISCONTAER sob 

a análise das funções exercidas pela SEFA, onde citam-se (Brasil, COMAER, 2014, pp. 14-15): 
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Ao Órgão Central do Sistema de Contabilidade do COMAER compete: 

a) promover o cumprimento das determinações do Órgão Central do Sistema de 
Contabilidade Federal; 

b) realizar, junto ao Órgão Central do Sistema de Contabilidade Federal, as gestões 
técnicas necessárias ao cumprimento das normas contábeis pertinentes à execução 
orçamentária, financeira e patrimonial no Sistema de Contabilidade do COMAER; 

c) atuar junto a Órgãos e Sistemas externos ao COMAER, a fim de garantir o pleno 
funcionamento do SISCONTAER; 

d) apoiar o Órgão Central do Sistema de Contabilidade Federal na gestão do SIAFI; 

(...) 

g) padronizar e divulgar os procedimentos contábeis, com base em normas estabelecidas 
pelo Órgão Central de Contabilidade Federal, para o adequado registro dos atos e dos fatos 
da gestão orçamentária, financeira e patrimonial das UG do COMAER; 

h) editar normativos, manuais e instruções de procedimentos contábeis, objetivando a 
elaboração e a publicação de demonstrações contábeis consolidadas, em consonância 
com os padrões internacionais de contabilidade aplicados ao setor público; 

(...) 

j) subsidiar o Centro de Controle Interno da Aeronáutica e o Estado-Maior da Aeronáutica 
com informações relativas à execução contábil com o fim de compor a documentação do 
COMAER a ser inserida na Prestação de Contas do Presidente da República; 

k) elaborar informações gerenciais que subsidiem o processo de tomada de decisão e 
supervisão dos Órgãos Setoriais do SISCONTAER; 

l) supervisionar a execução contábil e realizar, sempre que necessário, direta ou 
indiretamente, registros contábeis nos Órgãos Executivos do Sistema de Contabilidade do 
COMAER, a fim de garantir a consistência das informações geradas; 

m) realizar, no SIAFI, a conformidade contábil do COMAER e, na condição de Órgão 
Superior, do Fundo Aeronáutico e da CFIAe; 

(...) 

o) orientar e prestar apoio técnico diretamente aos Órgãos Setoriais e aos Órgãos 
Executivos do SISCONTAER, no que se refere à utilização do SIAFI, à aplicação de normas, 
de procedimentos e técnicas contábeis, bem como à correção de registros com objetivo 
de garantir a qualidade e a integridade das contas do COMAER; 

(...) 

Inicialmente, observa-se que, não só pela função da SEFA de “editar normativos, manuais 

e instruções de procedimentos contábeis, objetivando a elaboração e a publicação de demonstrações 

contábeis consolidadas” estipulada pelo SISCONTAER (Brasil, COMAER, 2014, p. 14), mas pela 

prática da mesma em consolidar contas para fins do Relatório de Gestão nos últimos exercícios (fato 

ainda a ser explorado neste capítulo), a SEFA exerce também no COMAER a função de Entidade 

Controladora. Cabe ainda ressaltar que a SEFA, de acordo com o SISCONTAER, deve consolidar as 

contas de acordo com os “padrões internacionais de contabilidade aplicados ao setor público” (Brasil, 
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COMAER, 2014, p. 14), o que denota também uma evidência do processo de convergência às IPSAS 

dentro de uma entidade da União, no caso, o COMAER. 

Quanto à composição do perímetro de consolidação, observa-se que o mesmo é constituído 

por todas as OM do COMAER, pois todas são detentoras de patrimônio público, o que deve ser objeto 

de prestação de contas perante a União, exercidos pelo controle interno do Poder Executivo Federal, 

por meio da CGU (Brasil, PR, 2000a), e pelo controle externo, por meio do TCU (Brasil, 1988). Esse 

raciocínio é reforçado pela CF ao tratar “da fiscalização contábil, financeira e orçamentária” (Brasil, 

1988, n.p.), citando-se mais uma vez seus artigos (Brasil, 1988, n.p.): 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da 
União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo 
Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada 
Poder. 

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou 
pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza 
pecuniária. 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do 
Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante 
parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento; 

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e 
valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades 
instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa 
a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público; 

(...) 

Reforça, da mesma forma, esse entendimento da formação do perímetro de consolidação 

em torno das OM do COMAER, que é uma entidade da “Administração Pública Federal Direta” (Brasil, 

PR, 1990, n.p.), pelo critério da detenção de patrimônio público objeto do processo de prestação de 

contas, o já citado artigo 2º, da IN do TCU nº 63 (Brasil, TCU, 2010, n.p.), que diz respeito ao Relatório 

de Gestão: 

Art. 2º Para efeito desta Instrução Normativa, estão sujeitos à apresentação de relatório 
de gestão e à constituição de processo de contas os responsáveis pelas seguintes unidades 
jurisdicionadas ao Tribunal: 

I. órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, incluídas as 
fundações e empresas estatais, bem como suas unidades internas; 

(...) 
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Como já explicado no capítulo anterior, as unidades jurisdicionadas escolhidas pelo TCU no 

âmbito do COMAER devem “contemplar, em seus relatórios de gestão, informações sobre a gestão 

das unidades e subunidades de sua estrutura hierárquica, ainda que descentralizadas, para 

possibilitar visão sistêmica da sua atuação e resultados”(Brasil, TCU, 2013a, 2015a, n.p.), ou seja, 

consolidar as informações, inclusive contábeis, de toda as unidades gestoras que se subordinam às 

unidades jurisdicionadas. 

A consolidação dessas informações a níveis contábeis é facilitada pela própria estruturação 

do SISCONTAER. A verdadeira questão é entender como se organizam as informações contábeis 

referentes aos patrimônios e às execuções creditícias e financeiras no SIAFI das unidades gestoras 

do COMAER quando da obtenção dos demonstrativos contábeis consolidados pelo próprio SIAFI. Esse 

entendimento é possibilitado pela compreensão dos seguintes conceitos, todos constantes do MCA 

172-3 (DIGITAL) (Brasil, COMAER, 2007, n.p.): 

2.3.79 UNIDADE ADMINISTRATIVA (UA) 

É a OM, ou fração de OM, encarregada, por atos legais, da gerência de patrimônio e de 
recursos creditícios ou financeiros a ela especificamente atribuídos, no todo ou em parte. 
Está estruturada para o exercício de administração própria e tem competência para gerir 
bens da União e de terceiros e à qual foi concedida autonomia ou semiautonomia 
administrativa. 

2.3.79.1 Unidade Gestora (UG) 

É a denominação genérica de Unidade Administrativa. 

2.3.79.2 Unidade Gestora Credora (UG CRED) 

Função do SIAFI atribuída a Unidade encarregada por atos legais, de gerência de 
patrimônio ou de recursos creditícios ou financeiros a ela especificamente atribuída, no 
todo ou em parte, mas que não executam os seus lançamentos e não possuem saldos 
contábeis no SIAFI, dependendo do apoio de uma UG Executora (UG EXEC), para registro 
das execuções orçamentárias, financeiras ou patrimoniais. 

2.3.79.3 Unidade Gestora de Controle (UG CONT) 

Função do SIAFI atribuída a OM ou fração de OM não classificada como Unidade 
Administrativa (UA) e não qualificada como Unidade Gestora Executora ou Credora, mas 
que deve ser identificada no SIAFI, para efeitos de controle e de gerenciamento de dados. 

2.3.79.4 Unidade Gestora Executora (UG EXEC) 

É encarregada por atos legais, de gerência de patrimônio ou de recursos creditícios ou 
financeiros a ela especificamente atribuída, no todo ou em parte, cujos atos e fatos devem 
ser registrados no SIAFI. A UG EXEC poderá apoiar outra(s) UG CRED(s) no gerenciamento 
do patrimônio e dos recursos alocados a esta(s), efetuando, obrigatoriamente, os 
lançamentos no SIAFI. O planejamento das atividades, a gestão, a execução e o controle 
do Plano de Ação ou Plano de Obras ou outros, a utilização dos recursos, a determinação 
das suas necessidades e a realização dos dispêndios, a solicitação de bens e serviços para 
a sua manutenção, entre outros aspectos, caberá à respectiva UG apoiada, que 
compartilhará a responsabilidade do controle e da fiscalização dos atos emanados da 
administração da apoiada com a administração da UG de apoio, observadas as esferas de 
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competência deste Regulamento. Os lançamentos de execução, no SIAFI, das UG CRED 
apoiadas ficarão, exclusivamente, por conta da UG EXEC de apoio. 

Nota-se que as UG EXEC são unidades gestoras que possuem a maior liberdade no SIAFI 

em relação às demais que, além de serem responsáveis pelos próprios registros no sistema quanto 

aos atos e fatos contábeis referentes à gestão do patrimônio e dos recursos creditícios ou financeiros, 

prestam apoio às UG CRED quanto aos seus registros de igual natureza. Com exceção do DECEA, 

que é a única UG EXEC no seu nível no organograma do COMAER, as demais ODGSA são UG CRED, 

executando somente no SIAFI a distribuição de créditos, oriundos da descentralização da SEFA, para 

as suas UG EXEC subordinadas (Brasil, COMAER, 2007). São exemplos de UG CONT os sítios radar, 

que são frações das unidades gestoras subordinadas do DECEA. Já o Gabinete do Comandante da 

Aeronáutica (GABAER) é uma UG EXEC, responsável por dar apoio direto ao Comandante do COMAER 

e parte dos suas OM de assessoramento. Atualmente, o COMAER possui 66 UG EXEC, sendo duas 

no exterior, e 107 UG CRED (Brasil, COMAER, 2016). 

Consequentemente, observa-se que o papel das UG EXEC, para efeitos de consolidação de 

contas, é crucial, pois são essas OM que concentram todas as informações contábeis quanto às 

gestões patrimoniais e orçamentárias do COMAER. Isso é evidenciado também por ocasião da 

entrevista do contador do COMAER (Entrevistado 3): 

Aquilo que cabe à SUCONT-2, quanto ao processo de elaboração do Relatório de Gestão 
do COMAER, dentre outras atribuições, é a emissão das demonstrações contábeis do 
Comando da Aeronáutica. Essas são emitidas com integração de todos os saldos das UG 
executoras, de acordo com as regras definidas pela nossa Coordenação-Geral de 
Contabilidade. 

(...) 

A consolidação das demonstrações ela pode ocorrer em dois níveis. A nível de órgão 
superior, que eu vou consolidar o saldo das contas de todas as UG executoras da estrutura 
do COMAER, mais o saldo da única UG do órgão 52211, que é a CFIAe, que é uma 
autarquia vinculada ao Comando da Aeronáutica. E a nível de órgão, ocorre a integração 
dos saldos das contas somente das UG executoras da estrutura do COMAER, justamente 
excluindo os saldos dessa autarquia, que eu acabei de citar. 

Dessa forma, sob a luz desse entendimento, a Figura 6 a seguir ilustra como se dispõe o 

perímetro de consolidação do COMAER: 
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Figura 6: Perímetro de Consolidação do COMAER 

Fonte: Elaboração própria. Criada segundo a entrevista com o contador do COMAER e o MCA 172-3 (DIGITAL) (Brasil, 
COMAER, 2007) 

5.2. POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS NO COMAER 

Quanto às ações e procedimentos adotados pelo COMAER para fins do controle e gestão 

das políticas e procedimentos contábeis, observa-se a ferramenta do MCA 172-3 (Digital) (Brasil, 

COMAER, 2007) e a própria estruturação da SEFA como dois aspectos mais importantes. 

O MCA 172-3 (Digital) (Brasil, COMAER, 2007), Manual de Execução Orçamentária, 

Financeira e Patrimonial do Comando da Aeronáutica, conforme o próprio nome, é o manual no 

âmbito do COMAER que trata, na maioria dos seus módulos, das políticas e procedimentos contábeis 

referentes à sua gestão patrimonial e orçamentária. O termo “Digital” é motivado pela necessidade 

do COMAER em acompanhar as mudanças procedentes das orientações da STN, que são em sua 

maioria procedimentais, e introduzí-las, de forma mais rápida e menos burocrática, no MCA 172-3 

(Digital) (Brasil, COMAER, 2007), sendo atualizado por meio de assinatura digital, não prejudicando 

os usuários nas UG EXEC. Esse é o motivo no qual a SEFA orienta seus usuários do SISCONTAER 

para que acessem o MCA 172-3 (Digital) (Brasil, COMAER, 2007) por meio da rede Intranet do 

COMAER (www.sefa.intraer), não utilizando versões que não sejam disponíveis on line, de forma a 

sempre garantir o contato com a sua versão mais atualizada. 

O MCA 172-3 (Digital) (Brasil, COMAER, 2007) é redigido numa linguagem com vista a 

aproximar a realidade das situações encontradas no COMAER, o que colabora com a diminuição de 

dúvidas, principalmente quanto à interpretação de procedimentos a serem realizados no SIAFI. O seu 

conteúdo está suportado no MCASP (Brasil, STN, 2014b), no PCASP (Brasil, STN, 2014c) e no 

manual do usuário SIAFI, o Manual SIAFI WEB, disponível no sítio eletrônico http://manualsiafi. 

tesouro.fazenda.gov.br/. Observa-se que o manual, apesar de estar inserido nesses suportes 
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normativos, é de aplicação mais restritiva em relação aos mesmos. Por exemplo, como visto no 

capítulo anterior, a 6ª edição do MCASP (Brasil, STN, 2014b), dá uma certa liberdade aos entes 

quanto às políticas de depreciação. Já no COMAER, o MCA 172-3 (Digital) (Brasil, COMAER, 2007), 

no seu módulo sete, a política de depreciação adotada para os ativos permanentes deve respeitar o 

método das cotas constantes, também previsto na NBC T SP 16.9 – Depreciação, Amortização e 

Exaustão (Brasil, CFC, 2008e). Quanto à vida útil dos mesmos, percebe-se que pode haver uma 

variação na sua definição para cada agrupamento de itens, isso aliado às orientações dos órgãos 

centrais sistêmicos daqueles materiais. Caso isso não ocorra, o MCA 172-3 (Digital) (Brasil, COMAER, 

2007) define uma tabela de vida útil para cada agrupamento de ativos permanentes, de sugestão da 

própria STN, de forma a parametrizar ainda mais a depreciação. Citam-se como exemplos, o 

agrupamento de ativos permanentes constantes no Quadro 9: 

Quadro 9: Depreciação no COMAER 

CONTA TÍTULO 
VIDA ÚTIL 

(ANOS) 
VALOR 

RESIDUAL 

12311.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 10 20 

12311.01.18 EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO 20 10 

12311.03.02 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO 10 10 

12311.05.01 VEÍCULOS DIVERSOS 15 10 

12311.05.05 AERONAVES DEFINIDO PELO COMGAP 

Fonte: Baseado no MCA 172-3 (Digital) (Brasil, COMAER, 2007) 

Como outro exemplo, o MCA 172-3 (Digital) (Brasil, COMAER, 2007) também restringe o 

uso das contas do PCASP, devendo conter registros somente nas rubricas de contas contábeis 

admitidas pela SEFA por meio do manual. De forma idêntica, nem todos os procedimentos contábeis 

previstos no Manual SIAFI Web, apesar de disponíveis para os usuários, devem ser executados se não 

permitidos pelo MCA 172-3 (Digital) (Brasil, COMAER, 2007), pois podem acarretar na movimentação 

de contas contábeis não desejadas pela SEFA ou em inconsistências no SIAFI. 

Essa qualificação mais restritiva do MCA 172-3 (Digital) (Brasil, COMAER, 2007), também 

é ratificada por ocasião da entrevista do contador do COMAER (Entrevistado 3): 

A padronização da contabilização dos atos e fatos do COMAER é definida no MCA 172-3. 
Isso permite uma maior uniformidade dos lançamentos que irão afetar de forma qualitativa 
e quantitativa as demonstrações contábeis das diversas UG executoras do COMAER. Por 
consequência, quando da consolidação das demonstrações, essas irão refletir informações 
mais homogêneas acerca do patrimônio do Comando da Aeronáutica. 

(...) 
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Sim. Do universo das situações disponibilizadas pela Coordenação-Geral de Contabilidade 
para a contabilização das diversas transações possíveis que os órgãos públicos realizam, 
o MCA 172-3 seleciona apenas aquelas que melhor representam os fatos e atos 
administrativos afetos ao Comando da Aeronáutica, possibilitando uma maior 
uniformidade de lançamentos contábeis pelas diversas UG executoras, o que permite 
informações contábeis mais consistentes. 

Dessa maneira, a seguir, a Figura 7 demonstra como se encontra o MCA 172-3 (Digital) 

(Brasil, COMAER, 2007) em relação ao seu suporte normativo, totalmente inserido no âmbito do 

MCASP, que por sua vez, respeitas as NBC T SP, tudo sob influência do processo de convergência às 

IPSAS: 

Figura 7: MCA 172-3 (Digital) 

 
Fonte: Elaboração própria. Criada segundo a entrevista com o contador do COMAER e o MCA 172-3 (DIGITAL) (Brasil, 
COMAER, 2007) 

É também no MCA 172-3 (Digital) (Brasil, COMAER, 2007) que se encontram as operações 

intra-entidade econômica executadas pelo COMAER, sendo elas: a descentralização de créditos 

(autorização de gasto mediante previsão de arrecadação de recursos financeiros), o repasse de 

numerários (financeiro) e as transferências de materiais (ativos tangíveis), todas elas executadas no 

SIAFI, conforme Anexo 1. Como peculiaridades dessas operações, sobretudo quando envolvem o 

trânsito desses bens, observa-se que não há uma faturação por parte das OM, nem tão pouco a 

questão do lucro, pois, na maioria dos casos, há o processo licitatório na aquisição desses bens. Por 

exemplo, quando o Laboratório Químico-Farmacêutico da Aeronáutica (LAQFA) produz medicamentos 

e os repassam para os hospitais do COMAER, não há faturação do serviço, há somente uma 

transferência dos medicamentos para o ativo do hospital beneficiado. Da mesma forma ocorre com 

as manutenções das aeronaves efetuadas dentro dos parques de manutenção do COMAER, onde a 

aeronave é transferida, segundo um cronograma de manutenção, para o ativo da OM que fará os 
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serviços. Esta, por sua vez, contabilizará os custos dentro da dotação orçamentária para tal, não 

faturando o serviço quando da devolução da aeronave para o esquadrão de voo. De forma geral, todas 

as transferências físicas de materiais são sempre acompanhadas por uma Guia de Movimentação de 

Material (GMM) ou documentação similar, o que também vai embasar a transferência dos ativos entre 

as unidades gestoras por meio do SIAFI. 

Há orientações no MCA 172-3 (Digital) (Brasil, COMAER, 2007) quanto à política cambial 

que envolve diretamente as duas UG EXEC do COMAER no exterior. Eventuais desequilíbrios entre 

contas contábeis resultantes de diferenças cambiais podem ocorrer devido às transferências de 

materiais que envolvam essas OM, que contabilizam seus atos e fatos em dólares americanos, e as 

demais UG EXEC situadas no Brasil, estas só realizando registros contábeis na unidade monetária 

Real. Para que isso não ocorra, a OM favorecida deve receber o material no SIAFI, usando a mesma 

taxa de câmbio utilizada pela OM que transferiu o material, devendo para isso verificar a Nota de 

Sistema (NS) resultante do lançamento inicial no SIAFI (Brasil, COMAER, 2007, módulo 7, p. 14): 

Nas transferências de material oriundo do exterior, a UG favorecida utilizará a mesma taxa 
de câmbio da “NS” que efetuou a transferência. Em virtude dos arredondamentos 
efetuados pelo SIAFI, é possível que a UG favorecida receba o valor total transferido (em 
reais), regularizando sua conta de bens em trânsito, e ainda permaneça saldo residual (em 
dólar), pendente de recebimento na conta de controle da UG exterior. 

Assim, para que ocorra a completa regularização da transferência nas duas UG, a UG 
favorecida deverá analisar o reflexo contábil da NS de recebimento (PF4=ESPELHO), 
comparar o seu valor em dólar com o valor registrado pela NS de transferência, e solicitar 
à SEFA/SUCONT-3, via mensagem SIAFI com cópia para a UG exterior, a realização de 
eventuais ajustes. 

Quanto à participação do COMAER no capital social de alguma empresa, de qualquer 

natureza, não há no MCA 172-3 (Digital) (Brasil, COMAER, 2007) menção sobre o registro e 

mensuração de tais participações, o que provavelmente deva ser reflexo da sua não necessidade 

momentânea, pois nem possui tais participações na atualidade. Entretanto, segundo evidenciado pelo 

Entrevistado 2, da Subsecretaria de Contratos e Convênios (SUCONV) da SEFA, essa realidade deve 

mudar com a expectativa de criação de uma empresa pública com participação inicial do capital do 

COMAER: 

Hoje, a Força Aérea está envidando esforços para criar uma empresa pública, em que nos 
anos iniciais de sua vida, a Força Aérea aplicará recursos de material humano, colocando 
militares à disposição dessa empresa pública, devidamente legalizado pela lei brasileira, e 
também colocará, no capital social da empresa, dez milhões de reais, sendo que para este 
ano está previsto um milhão e nos anos subsequentes, serão um milhão, dois milhões, 
mais três milhões e até completar dez milhões pra que a empresa tenha uma sobrevida 
inicial até adquirir produtos que possam sustentá-la de modo não dependente. 
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O MCA 172-3 (Digital) (Brasil, COMAER, 2007) ainda desempenha uma importante função 

no auxílio ao processo decisório do COMAER, na medida em que possui um módulo destinado às 

informações contábeis gerenciais, que segundo as palavras do Entrevistado 4, da Divisão de 

Contabilidade Gerencial da SEFA: 

A relação do manual com a prestação de informações contábeis gerenciais, ela é 
extremamente direta e prática, a ponto de existir no nosso manual um módulo específico 
pra isso, que é o módulo vinte. Ele é dedicado exclusivamente à evidenciação de 
informações contábeis gerenciais, justamente destinadas ao processo decisório. Essas 
informações, elas podem ser consolidadas em diferentes níveis, ou seja, é possível obter 
desde os dados de uma unidade, apenas uma unidade isolada, mas também é possível 
obter dados contábeis gerenciais de um órgão de direção setorial que é responsável por 
diversas unidades, e até mesmo no nível maior de ligação, que é o Comando da 
Aeronáutica como um todo. Essas informações estão disponíveis lá, a todos os usuários 
do SIAFI e sua atualização é diária. Então isso está previsto no manual, todas essas 
informações, aquelas que julgamos necessárias e também aquelas requeridas por um dos 
interessados. Então eu entendo que a relação do manual é direta e entendo ser prática 
também. 

Saindo do foco do MCA 172-3 (Digital) (Brasil, COMAER, 2007), aborda-se a estruturação 

da própria SEFA, que também tem grande peso no que se refere às suas ações, de modo a garantir 

a padronização e a divulgação dos procedimentos contábeis, atribuição prevista no SISCONTAER 

(Brasil, COMAER, 2014). 

De acordo com o Regimento Interno da SEFA, RICA 20-2 (Brasil, COMAER, 2015), a 

Secretaria é dividida em três Subsecretarias, merecendo destaque a Subsecretaria de Contabilidade 

(SUCONT), responsável pelos assuntos de caráter contábil. Por sua vez, a SUCONT é subdividida em 

mais três Divisões, a SUCONT-1 (Divisão de Contabilidade Gerencial), a SUCONT-2 (Divisão de Análise 

e Procedimentos Contábeis) e a SUCONT-3 (Divisão de Acompanhamento Contábil e Suporte ao 

Usuário), conforme ilustração da Figura 8: 

Figura 8: Organograma Resumido da SEFA 

Fonte: Adaptada do RICA 20-2 (Brasil, COMAER, 2015) 
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Inicialmente, cabe à Seção de Procedimentos Contábeis da SUCONT-2 a interação com a 

STN quanto às políticas e procedimentos contábeis em vigor no âmbito brasileiro, para que, depois, 

tais procedimentos sejam transcritos no MCA 172-3 (Digital) (Brasil, COMAER, 2007) de forma que, 

numa linguagem mais próxima do usuário, atendam às demandas do COMAER (Brasil, COMAER, 

2015). Posteriormente, a Seção de Suporte ao Usuário da SUCONT-3 presta atendimento às UG EXEC 

quantos aos procedimentos contábeis realizados no SIAFI (Brasil, COMAER, 2015), se necessário, 

seja por força de casos muito pontuais ou com vista à solução de alguma inconsistência acusada pelo 

próprio sistema SIAFI. Dessa forma, pode-se afirmar que esses setores específicos colaboram com a 

emissão e o entendimento das políticas e procedimentos contábeis no âmbito do COMAER por meio 

do MCA 172-3 (Digital) (Brasil, COMAER, 2007). 

Outra questão é a manutenção dessas políticas e dos procedimentos dentro dos conformes 

do MCA 172-3 (Digital) (Brasil, COMAER, 2007), o que é objetivo da Seção de Acompanhamento 

Contábil - País e da Seção de Acompanhamento Contábil - Exterior, ambas seções subordinadas 

também à SUCONT-3. Essas seções, conforme também previsto no SISCONTAER (Brasil, COMAER, 

2014), acompanham e analisam as operações contábeis, o que possibilita a emissão de relatórios e 

mensagens visando a correção das discrepâncias encontradas nas UG EXEC, do país e do exterior, 

tudo sendo realizado sistemicamente por intermédio do SIAFI (Brasil, COMAER, 2015). Além da 

verificação do fiel cumprimento do MCA 172-3 (Digital) (Brasil, COMAER, 2007) e da verificação de 

contas específicas, essas seções utilizam-se da ferramenta Consultar Desequilíbrio de Equação de 

Auditor (CONDESAUD) do SIAFI, evidenciando desequilíbrios nas contas contábeis previamente 

parametrizados que necessitem de correção por parte das UG EXEC ou da própria SEFA. 

Essas verificações e análises rotineiras vêm colaborar, mensalmente, no registro da 

Conformidade Contábil, de responsabilidade da Seção de Análise e Avaliação de Demonstrações 

Contábeis da SUCONT-2 (Brasil, COMAER, 2015), seção onde se encontra o contador do COMAER. 

Por ocasião do fechamento contábil mensal no SIAFI para as UG EXEC do COMAER, o contador 

procede a Conformidade Contábil, prevista na NBC T SP 16.5 – Registro Contábil (Brasil, CFC, 2008b, 

2013), validando os registros contábeis com base na documentação e nas normas e técnicas 

contábeis (Brasil, COMAER, 2015; Brasil, CFC, 2008b, 2013). Esse contexto da Conformidade 

Contábil é ratificado pelo próprio contador (Entrevistado 3): 

A Conformidade Contábil, por definição, é a confirmação da conformidade das 
demonstrações contábeis, com base nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas 
ao Setor Público, o MCASP, o Plano de Contas da União, a conformidade de registro de 
gestão e o Manual SIAFI. Nesse sentido, para efeitos de consolidação, a Conformidade 
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Contábil ratifica que as regras definidas para a consolidação das demonstrações, conforme 
preceitua o MCASP, estão sendo obedecidas. 

Esses processos de análise e de verificação vêm refletir na totalidade das contas do 

COMAER, de forma a receber poucas restrições contábeis na Conformidade Contábil de 

responsabilidade da STN a seu nível ou, até, nenhuma restrição, como ocorreu nos exercícios de 

2012 e 2015, conforme demonstra o SIAFI. Agora, partindo do princípio que o fechamento do mês 

de dezembro é o último mês para se corrigir qualquer desequilíbrio ou erro de registro no SIAFI, pois 

é o mês que conclui o exercício financeiro do Brasil, o COMAER não recebeu nenhuma restrição 

contábil da STN por ocasião da Conformidade Contábil nos meses de dezembro desde o exercício de 

2011. 

Outrossim, o COMAER, como forma de incentivar a manutenção das políticas e 

procedimentos contábeis estabelecidos no MCA 172-3 (Digital) (Brasil, COMAER, 2007), instituiu, 

conforme a Portaria SEFA/SUCONT-3 nº 34, de 10 de maio de 2013 (Brasil, COMAER, 2013), o 

prêmio “Destaque Execução Contábil do Comando da Aeronáutica”. A premiação consiste em 

reconhecer, num período de junho a julho de um exercício financeiro, a UG EXEC que tiver um melhor 

desempenho na gestão contábil do patrimônio público no que tange às políticas e procedimentos 

contábeis contidos no MCA 172-3 (Digital) (Brasil, COMAER, 2007, 2013). Essa iniciativa foi objeto 

de reconhecimento e elogio do TCU no exercício de 2013, o que foi feito por meio do Ofício nº 48, de 

20 de junho de 2013 (Brasil, TCU, 2013b). 

Além de confirmar o descrito acima, o relato a seguir do Entrevistado 5, da Divisão de 

Acompanhamento Contábil e Suporte ao Usuário da SEFA, serviu para esclarecer a viabilidade do 

prêmio em questão, pois se tem a impressão, no que se refere ao senso comum, que as UG EXEC 

que executam mais ações registradas no SIAFI são mais suscetíveis a erros e, consequentemente, 

seriam prejudicadas: 

Bom. Ele foi criado com o intuito de...é... São dois grandes objetivos a serem atingidos. O 
primeiro deles era, do ponto de vista da Secretaria de Economia e Finanças, definir um rol 
pelo qual pudéssemos, digamos assim, fazer uma varredura constante em todas as 
unidades gestoras, mas sobre um mesmo padrão. Ou seja, o que eu aplico na unidade 
“a” eu aplico na unidade “b”. E um segundo objetivo, foi estabelecer um prêmio com o 
intuito de oferecer um estímulo adicional a todas as unidades, de maneira que elas 
viessem a buscar a excelência na sua execução, uma vez que, havia um rol determinado 
daquilo que eventualmente é cobrado e, na medida em que eles cumprissem à risca, 
atingiriam bons índices, e esse também era o grande objetivo. E portanto, isso iria 
estimular o desenvolvimento da excelência do ponto de vista da execução contábil. 
Benefício pra Secretaria, enquanto órgão central do sistema de contabilidade, benefício 
pra unidade gestora também. Em resumo, é um estímulo para a unidade. O prêmio 
execução contábil é um estímulo para a unidade. 
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(...) 

Quando se observa o senso comum, aquilo que podemos ser levados a pensar num 
primeiro momento num olhar de relance, parece que isso é verdadeiro. Mas, eu creio que 
aí reside a beleza da ciência humana que é a contabilidade. E pra tentar desmistificar esse 
quesito, no ano de 2012 foi feito um levantamento em que, por um lado, levantamos a 
quantidade de documentos de cada UG, todos os meses, durante um período de tempo, 
que eu não me recordo agora...e numa outra coluna, colocamos a quantidade de erros. E 
por incrível que pareça, aplicando uma análise estatística, sobretudo pelo “Coeficiente de 
Pearson”, a gente viu que, apesar de nem ter uma correlação significativa, ainda aquela 
que apareceu foi no sentido oposto ao que o senso comum diz. Ou seja, as unidades que 
mais faziam lançamentos eram as que menos erravam, e através desse processo 
estatístico e matemático, nós descartamos essa possibilidade de que o senso comum diz 
de quem executa mais, erra mais. A matemática provou que isso não é verdade, de 
maneira que não houve a necessidade de nenhum ajuste do ponto de vista de fazer 
algum... alguma compensação pra aquela unidade que executava mais. A matemática 
comprovou que isso não é verdade, embora o senso comum leve a pensar dessa maneira. 

5.3. CONSOLIDAÇÃO NOS PROCESSOS DECISÓRIOS E NOS PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DO COMAER. 

A SEFA possui um grande papel no auxílio aos processos decisórios de alto escalão e aos 

processos de prestação de contas do COMAER, pois conforme a estruturação e as atribuições do 

SISCONTAER (Brasil, COMAER, 2014), a Secretaria detém irrestritamente o acesso às informações 

contábeis de todas as UG EXEC, por meio do SIAFI. 

Quanto ao auxílio no processo decisório, a SEFA deve “elaborar informações gerenciais que 

subsidiem o processo de tomada de decisão e supervisão dos órgãos setoriais do SISCONTAER” 

(Brasil, COMAER, 2014, p. 14) ou das reuniões do alto comando do COMAER. Nesse sentido, cabe à 

Seção de Análise e de Controle de Custos e à Seção de Consolidação de Informações Contábeis, 

ambas da SUCONT-1, darem esse suporte. Entretanto, como atualmente no Brasil as informações de 

custos não são mais registradas em contas contábeis e sim armazenadas em um banco de dados, 

somente esta última seção presta informações para fins de assessoramento nas informações 

registradas no SIAFI de forma consolidada, abrangendo parte ou integralidade das UG EXEC do 

COMAER. Para isso, como ferramentas de obtenção desses dados, utiliza-se o SIAFI e, principalmente, 

o Tesouro Gerencial, de acesso no sítio eletrônico da STN na Internet (Brasil, STN, n.d.-f). O Tesouro 

Gerencial, em operação a partir do ano de 2015, é um software gerencial que consulta as informações 

do SIAFI, possibilitando, dentre outras funcionalidades, trabalhar os dados por meio de filtros, gerar 

relatórios dinâmicos e agendar pesquisas (Brasil, STN, n.d.-f). 
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O gestor responsável por essas informações, Entrevistado 4, percebe da seguinte forma a 

presença da prática da consolidação de contas nas informações contábeis prestadas para fins de 

auxílio ao processo decisório: 

Eu percebo a prática da consolidação de contas justamente ao passo que temos que fazer 
leituras de determinados saldos, de determinadas contas, agrupando por vezes um 
conjunto de unidades, um conjunto isolado de unidades e não todo o órgão. Às vezes, 
também é necessário que essa leitura seja de todo o órgão. Então é nestes momentos... 
nestes momentos em que nós adotamos, de fato, a prática da consolidação de contas. Ou 
seja, não apenas na data de fechamento de balanço, onde lá naturalmente os saldos estão 
consolidados, mas diariamente ao efetuar estas consultas. Exemplo: recursos em caixa, 
obrigações a pagar... Às vezes necessitamos atender determinada... determinadas 
unidades com recursos e então precisamos identificar obrigações pendentes de 
pagamento. Então é isso. Graças à consolidação, nós obtemos estas respostas de modo 
oportuno à decisão. 

Já quanto ao processo de prestação de contas, os dados contábeis do COMAER estão 

presentes nas contas consolidadas constantes do BSPN, do BGU constante da PCPR e do Relatório 

de Gestão. Acontece que a participação direta do COMAER no processo de consolidação que resultam 

nas DCON para efeitos do BSPN e do BGU, se resume à solicitação, se assim ocorrer, de Notas 

Explicativas por parte do COMAER pela STN, pela CGU ou pelo TCU. Essa solicitação geralmente é 

feita ao Centro de Controle Interno da Aeronáutica (CENCIAR), OM de auditoria interna do COMAER, 

subordinada diretamente ao Comandante do COMAER. No caso do BSPN e do BGU, a STN faz a 

consolidação das contas da União por meio dos dados obtidos diretamente do SIAFI, onde se encontra 

o COMAER junto aos demais entes que compõem a administração direta na esfera da União. Esse 

fato é evidenciado, por ocasião da entrevista realizada junto à STN, ao se questionar como se processa 

a captura dos dados contábeis do COMAER para fins do BSPN. Segundo o Entrevistado 1: 

O Comando da Aeronáutica faz uso do SIAFI e essas informações, elas acabam vindo a 
estar dentro do SIAFI, da mesma forma que... as demais entidades e órgãos do Setor 
Público Federal. Então, toda a informação resultando do... da gestão em âmbito do 
Comando da Aeronáutica, ela acaba vindo a ser refletida no SIAFI e essa informação, 
então, ela é extraída... aqui no caso pela CCONT (Coordenação-Geral de Contabilidade e 
Custos da União, subordinada à Subsecretaria de ContabilidadePública da STN)... quando 
da... do preparo da chamada DCA, Declaração de Contas Anuais da União. Então vem no 
pacotão. Vem lá todas as informações referentes ao Governo Federal com base no que tá 
no SIAFI. Aí, a equipe aqui da CCONT extrai, coloca no formato da DCA, e a DCA é 
carregada no SICONFI. E aí, com base nisso, a gente tem dentro do SICONFI a informação 
da União. Com a informação da União lá, o próprio SICONFI, ele já tem regras de negócio 
pra fazer uma série de exclusões e ajustes, por exemplo... a exclusão das transações 
“inter”... um Fundo de Participação dos Estados que foi feito pela União, ele é excluído em 
âmbito da União, e ele é como VPD... e é excluído em âmbito de um Estado, como VPA, 
para que não haja dupla contagem. Então o SICONFI vai... processa essas regras de 
negócio... e depois ele gera a informação contábil consolidada pra nós... pra que a gente 
então... insira aquilo no... no relatório final e faça as devidas considerações... Notas 
Explicativas, enfim... 
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A situação acima já não acontece com o Relatório de Gestão, pois há ação direta do 

COMAER na elaboração e análise das contas consolidadas do COMAER, de forma a atender as 

orientações do TCU para a sua emissão. Conforme já mencionado, essas orientações consistem, 

anualmente, na publicação pelo TCU de uma Decisão Normativa, definindo as unidades 

jurisdicionadas, forma, conteúdos e prazos; e de uma Portaria, orientando mais detalhadamente o 

preenchimento do Relatório de Gestão. 

Para o exercício de 2014, a DN do TCU nº 134 (Brasil, TCU, 2013a) estabeleceu dez 

unidades jurisdicionadas a cargo do COMAER, além da CFIAe, que elabora o seu Relatório de Gestão 

em separado e possui contador próprio. Essas dez unidades jurisdicionadas somadas, que 

praticamente coincidem com as ODGSA, incluindo as suas unidades gestoras subordinadas, 

equivalem a todo perímetro de consolidação do COMAER (Quadro 10). 

Quadro 10: Unidades jurisdicionadas do COMAER – 2014 

1. CENIPA – Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (OM subordinada diretamente ao Comandate do 
COMAER. É uma UG CRED ligada a uma UG EXEC subordinada do COMGAR) 

2. COMGAP – Comando-Geral de Apoio 

3. COMGAR – Comando-Geral de Operações Aéreas 

4. COMGEP – Comando-Geral do Pessoal 

5. DCTA – Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial 

6. DECEA – Departamento de Controle do Espaço Aéreo 

7. DEPENS – Departamento de Ensino da Aeronáutica 

8. DIRSA – Diretoria de Saúde da Aeronáutica (OM subordinada ao COMGEP) 

9. EMAER – Estado-Maior da Aeronáutica 

10. SEFA (Fundo Aeronáutico*) – Secretaria de Economia e Finanças 

11. CFIAe – Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica 

*O Fundo Aeronáutico é o fundo destinado a auxiliar o provimento de recursos financeiros para o aparelhamento da 
Força Aérea Brasileira e para as realizações ou serviços que se façam necessários, no sentido de assegurar o 
cumprimento eficiente da missão constitucional da Aeronáutica. É constituído por receitas próprias do COMAER, 
geradas e arrecadadas no seu âmbito (Brasil, PR, 1972). 

Fonte: Consulta https://contas.tcu.gov.br/econtasWeb/web/externo/listarRelatoriosGestao.xhtml (último acesso: 15 de 
julho de 2016) 

Nessa ocasião, o contador do COMAER utilizou, além do SIAFI, o SIAFI Gerencial, o 

antecessor do Tesouro Gerencial (Brasil, STN, n.d.-f). A utilização do SIAFI Gerencial foi essencial na 

análise das contas pelo contador do COMAER, pois pôde separar somente os saldos referentes às 

contas contábeis das unidades jurisdicionadas determinadas pelo TCU, inclusive das suas OM 

subordinadas, facilitando assim a análise e a emissão da Declaração do Contador para cada unidade 

jurisdicionada. 
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Para o exercício de 2015, a DN do TCU nº 146 (Brasil, TCU, 2015a) estabeleceu duas 

unidades jurisdicionadas, o Estado-Maior da Aeronáutica e a CFIAe, esta continuando a prestar o seu 

Relatório de Gestão em separado. Dessa vez, o Estado-Maior, até devido à sua posição no 

organograma, passou a englobar todas as informações das OM do COMAER, o que para efeitos 

contábeis, resultou na necessidade da consolidação de todas as contas contábeis de todas as UG 

EXEC visando a Declaração do Contador. Na prática, o contador do COMAER utilizou o próprio SIAFI 

para obter os demonstrativos consolidados sistemicamente, que segue a metodologia de consolidação 

abordada na 6ª edição do MCASP (Brasil, STN, 2014b), que envolve o 5º nível das rubricas das contas 

contábeis. A geração desses demonstrativos consolidados pelo SIAFI é realizada por meio da 

ferramenta Consultar Demonstrações Contábeis (CONDEMCON), conforme Figura 9: 

Figura 9: Consulta das Demonstrações Contábeis no SIAFI 

Fonte: Manual SIAFI WEB (último acesso: 24 de maio de 2016) 
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Por meio da entrevista, observou-se que a geração inicial desses demonstrativos 

consolidados para atender ao Relatório de Gestão 2015 teve problemas, pois os filtros disponíveis 

não permitiram a exclusão da CFIAe do perímetro de consolidação, o que aconteceu quando o 

COMAER foi selecionado como “Órgão Superior” no SIAFI. Em consequência, a solução foi emitir os 

demonstrativos consolidados das UG EXEC do COMAER e do Fundo Aeronáutico, este cadastrado no 

SIAFI como unidade gestora para fins de controle. Esse fato é objeto de Nota Explicativa no relatório 

e de solicitação de modificação no SIAFI à STN, conforme evidenciado em entrevista com o contador 

do COMAER (Entrevistado 3): 

Então... Uma novidade no último Relatório de Gestão foi a exigência por parte do TCU da 
emissão das demonstrações contábeis exigidas pela lei 4.320, Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e o MCASP considerando todas as UG 
pertencentes à estrutura administrativa do COMAER, excluindo, por consequência, a única 
UG da autarquia vinculada ao Comando da Aeronáutica, que é a CFIAe, tendo em vista 
que esta já prestaria contas em separado ao TCU. E nesse sentido, houve uma deficiência 
do SIAFI que não possibilitou a emissão das demonstrações contábeis consolidadas de 
todas as UG que fazem parte da estrutura do COMAER, pois nas diversas opções de 
consolidação, não tinha a opção “administração direta e fundos, exceto autarquias”. Com 
isso, houve a necessidade da emissão das demonstrações contábeis consolidadas das UG 
do COMAER e a emissão das demonstrações contábeis da única UG do Fundo Aeronáutico, 
o qual tem a finalidade precípua de arrecadar receitas provenientes, dentre outras origens, 
do controle e defesa do espaço aéreo. Esse fato prejudicou a análise das demonstrações 
e implicou em explicações adicionais nas Notas Explicativas. Dois exemplos são os 
Balanços Patrimonial e Orçamentário do Fundo Aeronáutico, pois o balanço patrimonial 
não apresentava nenhum ativo imobilizado e o balanço orçamentário não apresentava a 
execução da despesa orçamentária, em virtude dos ativos imobilizados, bem como a 
execução de despesas orçamentárias, estarem todas no balanço consolidado das UG do 
COMAER. Então, em vistas dessa dificuldade, nesse ano, nós solicitamos à STN a criação 
dessa opção de consolidação, que seria “administração direta e fundos, exceto autarquia”, 
para que possibilitasse que as demonstrações contábeis fossem emitidas considerando os 
saldos do COMAER e Fundo Aeronáutico integrados, excluindo os saldos da autarquia. 
Isso, como já foi dito, facilitaria a análise dos demonstrativos e evitaria explicações 
adicionais. 

O Tesosuro Gerencial ainda foi utilizado na solução de impropriedades contábeis 

encontradas no SIAFI por parte das UG EXEC do COMAER no exercício de 2015, de forma a garantir 

nenhuma restrição contábil para o COMAER a nível do órgão no mês de dezembro, o que significa 

uma maior qualidade dos dados contábeis onde se debruçam as análises do contador para fins de 

emissão da sua Declaração integrante do Relatório de Gestão. 

Os conteúdos dos Relatórios de Gestão emitidos pelo COMAER e demais unidades 

jurisdicionadas pertencentes às outras entidades podem sem consultados pelo site do TCU, conforme 

endereço: https://contas.tcu.gov.br/econtasWeb/web/externo/listarRelatoriosGestao.xhtml (último 

acesso: 28 de julho de 2016). 
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5.3.1. O SIAFI na consolidação de contas do COMAER 

Conforme observado, o SIAFI desempenha um papel fundamental na elaboração dos 

demonstrativos consolidados, estruturando e efetuando automaticamente a metodologia encontrada 

no MCASP (Brasil, STN, 2014b). Diante dessa automação, dentre outras consultas, foram feitos 

alguns testes em cima do BP do exercício de 2015 do COMAER, onde se tiraram algumas 

observações. 

Os saldos das contas contábeis das três transações intra-entidade econômica encontradas 

no MCA 172-3 (Digital) (Brasil, COMAER, 2007), que envolvem todas as UG EXEC do COMAER, não 

foram eliminados, conforme já definido pelo MCASP (Brasil, STN, 2014b). Nota-se que isso não 

prejudica o procedimento de consolidação de soma linha a linha, pois não há, em nenhum momento, 

a duplicação de ativos ou passivos. Por exemplo, o ativo na transferência de materiais só é 

incorporado no ativo da OM beneficiada quando do seu recebimento, deixando neste momento de 

fazer parte do ativo da OM transferidora. Isso é evidenciado no Anexo 1. Tal situação não ocorreria 

se, num caso hipotético, o COMAER recebesse ou transferisse um material aeronáutico do/para o 

Comando do Exército Brasileiro, pois é um órgão distinto, apesar de pertencer à esfera da União (ou 

“ente” União, conforme terminologia do MCASP (Brasil, STN, 2014b, p. 287)). Todas as transações 

intra-entidade econômica executadas dentro do órgão do COMAER não são eliminadas, mesmo com 

o 5º nível da conta contábil sendo diferente do dígito “1” (Brasil, STN, 2014b, p. 287). Isso também 

é relatado na entrevista com o contador do COMAER (Entrevistado 3): 

No processo de consolidação de saldos das UG executoras não ocorre a eliminação de 
saldos, tendo em vista que as transações de transferência dos estoques ocorre pelo custo 
de produção, aquisição ou construção, sem a obtenção de lucro. E as transferências de 
outros ativos ou créditos orçamentários entre as UG ocorre com baixa do saldo da UG que 
os transfere e a incorporação do saldo da UG que os recebe. 

Conforme a Figura 10, foram testadas as quatro opções que SIAFI disponibiliza para 

eliminar as operações intra-entidade econômica, o que também condiz com a metodologia do MCASP 

(Brasil, STN, 2014b), extraída da transação CONDEMCON do SIAFI: 

Figura 10: Exclusão das Operações Intra-Entidade Econômica 

 
Fonte: Transação CONDEMCON SIAFI (último acesso: 9 de junho de 2016) 
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Para isso, foram definidos, nos filtros, o COMAER simplesmente como órgão, o exercício 

fechado de 2015, aplicar consolidação e, também, o BP como demonstrativo requerido. Foram 

gerados cinco BP, quatro refletindo a seleção única das quatro opções demonstradas na figura, e um 

refletindo a seleção de todas as opções simultaneamente. Em comparação com os demais BP, o 

demonstrativo gerado com a seleção única da primeira opção “excluir operações com unidades 

integrantes do OFSS União”, apresentou uma diferença, para menos, de R$ 48.875.548,37. Isso 

reflete a eliminação das transações entre o órgão COMAER e outros órgãos também integrantes do 

OFSS e da esfera da (ente) União, onde cita-se, como exemplo, a Empresa Brasileira de Comunição 

(EBC). Dessa maneira, ressalvadas as diferenças nas políticas e procedimentos contábeis admitidos 

pelo MCASP (Brasil, STN, 2014b), esse mesmo BP está pronto para ser somado linha a linha como 

os demais BP dos demais órgãos pares, de forma a obter um BP consolidado de toda esfera da União, 

o que o SIAFI também realiza no perfil de acesso a nível da STN. 

Outrossim, como resultado da geração dos demais demonstrativos para o exercício de 

2015, também de forma consolidada, foi observado que, além do BP, as demonstrações do BF e do 

DFC apresentam as lacunas de valores relativos a dois exercícios, o que possibilita a comparação 

com o exercício anterior. Quanto ao idioma, adicionalmente à língua portuguesa, todos os 

demonstrativos podem também ser gerados na língua inglesa ou espanhola. 

Por fim, como exemplo da capacidade de personalização do SIAFI para fins de consolidação 

de contas, o mesmo permite personalizar as unidades pertencentes ao perímetro de consolidação, o 

que é feito por meio da definição das unidades gestoras ou órgãos que irão compôr o “agrupamento” 

a ser selecionado. Essa opção foi utilizada pela SEFA no Relatório de Gestão 2015, conforme já 

elucidado acima, de modo a solucionar a não possibilidade de exclusão da CFIAe do escopo de 

consolição por meio de uma seleção padrão. Ratifica o contador (Entrevistado 3): 

Enquanto não foi dada essa solução, um processo que a gente usou intermediário pra 
solucionar isso, foi a criação, no SIAFI, de um subórgão que unisse todas as UG Executoras 
do COMAER mais a única UG do Fundo Aeronáutico. Aí, com a criação desse subórgão 
possibilitou à gente na opção agrupamento, que tem no SIAFI, de emitir essas 
demonstrações de forma consolidada. 

5.4. PERCEPÇÃO DOS AGENTES DO COMAER 

Assim como no capítulo anterior, a realização da entrevista colabora no sentido de 

evidenciar a percepção dos agentes do COMAER envolvidos no auxílio aos processos decisórios e nos 

processos de prestação de contas. Esta seção destina-se a elencar as percepções adicionais dos 
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gestores do COMAER que, além daquelas já apresentadas no decorrer deste capítulo, são ainda mais 

enriquecedoras ao propósito deste estudo de caso. 

Inicialmente, nota-se que os agentes do COMAER percebem a adoção das IPSAS pelo Brasil 

como um processo ainda em andamento, produzindo resultados benéficos, na medida em que se 

evidencia cada vez mais o patrimônio público, estando o COMAER presente nesse processo, tanto 

como beneficiário quanto como colaborador. Nas palavras dos Entrevistados 4 e 5, respectivamente: 

Em relação a adoção das IPSAS pelo Brasil e a aplicação no COMAER, eu percebo como 
algo realmente benéfico, uma vez que a adoção decorreu de ações oriundas do corpo 
técnico, que é muito importante, isso foi muito válido para uma rápida, fundamentada e 
ampla revisão dos procedimentos contábeis aplicados no setor público brasileiro. O 
COMAER, por sua vez, sempre com aquele espírito inovador, característico do Comando 
da Aeronáutica, o COMAER fez questão de acompanhar cada fase deste processo, 
participando, inclusive, da revisão do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público. 
Praticamente, entendo... percebo a adoção das IPSAS dessa forma (Entrevistado 4). 

(...) 

Bem... É uma adoção muito bem-vinda. O Brasil já, desde 2008, entrou no rol desses 
países que buscam fazer uma convergência e, até onde eu tenho visto e acompanhado 
bem de perto, tem sido uma adoção com muita parcimônia, com muito cuidado, sobretudo 
pelo... nós tínhamos aqui, na contabilidade pública, um viés muito grande com a questão 
orçamentária, dada a Lei 4.320. Então, hoje já tem evoluído bem mais, mas ainda há uma 
estrada muito grande no que diz respeito à convergência, sobretudo evidenciando o foco 
central da contabilidade, que é o patrimônio. E, no caso, a aplicação no COMAER segue 
esse mesmo ritmo, porque, na verdade, como um órgão subordinado dentro da esfera 
federal, o COMAER segue... vai dando passos na medida em que o governo federal vai 
avançando pra convergência (Entrevistado 5). 

Quanto à influência das IPSAS sobre a prática de consolidação definida pelo MCASP (Brasil, 

STN, 2014b), os agentes do COMAER não percebem uma influência significativa sobre a prática de 

consolidação definida pelo MCASP (Brasil, STN, 2014b). Só é possível depreender que, na visão do 

contador, os procedimentos adotados sobre o 5º nível das rubricas das contas contábeis previsto no 

MCASP (Brasil, STN, 2014b) em uso no SIAFI refletem o método de consolidação integral, ou seja, a 

mesma visão exposta pela STN (Entrevistado 1). Segundo o contador (Entrevistado 3): 

Então...O procedimento de consolidação de contas no COMAER, ele segue a sistemática 
adotada pelo Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, com a integração dos 
saldos das UG executoras, cujo 5° nível de conta vai ser classificado com os dígitos 1,2,4 
ou 5, indicando para nível de consolidação, se as transações foram realizadas com as 
entidades que não participam do Orçamento Fiscal e Seguridade Social com as que 
participam do orçamento, mas que estejam no mesmo ente, que no caso do COMAER é 
a União, ou as que participam do orçamento, mas são entes públicos distintos, ou seja, 
são os Estados e Municípios. 

(...) 

O método de consolidação adotado é o integral, com a agregação dos saldos contábeis, 
respeitando as regras, que eu já citei, do 5° nível de contas, de acordo com o MCASP. 
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Segundo o mesmo contador do COMAER (Entrevistado 3), a influência das IPSAS está 

presente sobre as políticas contábeis que envolvem o resultado da prática da consolidação de contas, 

conforme relatado no trecho da entrevista: 

A convergência às normas internacionais influenciou significativamente os critérios de 
reconhecimento de ativos, passivos, receitas e despesas, eliminando aquele viés 
orçamentário imposto pela Lei 4.320 na elaboração dos demonstrativos. No entanto, eu 
acredito que essa convergência não afetou esse processo de consolidação das 
demonstrações. 

A visão da influência salutar das IPSAS sobre as políticas contábeis que resultam em 

informações consolidadas, também é ratificada pelo gestor diretamente ligado com o fornecimento 

de informações contábeis que auxiliam o processo decisório (Entrevistado 4): 

Essa... A adoção, ela, eu diria que ela influencia de forma também extremamente positiva 
na elaboração desses demonstrativos consolidados permitindo a consolidação de contas 
e evidenciam os dados de diversas organizações da Aeronáutica detalhadas por critérios 
necessários ao apoio, à decisão, enfim... A adoção das IPSAS também eu vejo como algo 
extremamente positivo, que ela permitiu, por exemplo, o registro dos ativos pelo valor real, 
considerando aí os efeitos decorrentes do desgaste e da depreciação. Então são esses 
benefícios que eu entendo que existem. Influenciaram de forma positiva graças a isso, 
permitindo registros mais corretos da situação do bem e tocando forte aí na consolidação 
das contas também. 

Já para o gestor que cuida da manutenção das políticas contábeis (Entrevistado 5), o próprio 

PCASP (Brasil, STN, 2014c) também é um resultado desse processo de convergência às IPSAS no 

cenário brasileiro: 

Pronto. Elas influenciam em gênero, número e grau, porque já desde 31 de dezembro de 
2014 houve a necessidade de alteração do plano de contas da União, que visava, 
exatamente, dotar o Brasil de um plano de contas único que viesse a colocar no mesmo 
balanço, digamos assim, os dados referentes a esfera federal, estadual e municipal. E sem 
dúvidas, esse foi um estímulo, uma necessidade trazida pelo processo de convergência, 
de maneira que isso afetou diretamente a elaboração dos demonstrativos, porque a 
própria... o próprio cerne... a própria base dessa elaboração, que era o plano de contas, 
foi completamente alterado em função do próprio processo de convergência e, diga-se de 
passagem, não foi um processo tão fácil. 

Abordando-se novamente o MCA 172-3 (Digital) (Brasil, COMAER, 2007), a entrevista, além 

de ratificar a importância do próprio manual para as políticas e procedimentos contábeis adotados no 

COMAER, serviu para perceber a sua afetação em relação às IPSAS por meio da STN, na medida em 

que se desenvolve o processo de convergência brasileiro. Segundo os Entrevistados 4 e 5, 

respectivamente: 

É totalmente. Afeta totalmente porque, o nosso manual, ele tem que espelhar os 
procedimentos contábeis descritos pelo órgão central de contabilidade no Brasil, que, no 
caso, a Secretaria doTesouro Nacional. Sob pena de nossos gestores realizarem 
procedimentos incorretos e o próprio órgão Aeronáutica (COMAER) sofrer penalidades do 
tipo restrições contábeis. Então o nosso manual, ele tem que falar a exata língua daquilo 
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que está previsto no processo de convergência adotado pelo Brasil como um todo. Além 
disso, o manual padroniza os procedimentos, garantindo que sejam os mesmos 
procedimentos a todas as unidades do Brasil, as unidades da Aeronáutica. E isso tem um 
ganho extraordinário, isso nos dá certeza de que, numa consolidação por exemplo, os 
dados virão todos eles corretos de um lado, seguindo pelo menos a mesma lógica adotada 
pela Aeronáutica. Eu acho que é isso (Entrevistado 4). 

(...) 

Afeta diretamente. Eu diria direta e paulatinamente. Na medida em que uma norma, vamos 
chamar assim...denominar uma norma superior da Secretaria do Tesouro Nacional, ela é 
alterada e isso traz impacto pra alguma questão que está descrita no manual, no MCA 
172-3 (...) (Entrevistado 5). 

É também por ocasião da abordagem do MCA 172-3 (Digital) (Brasil, COMAER, 2007) na 

entrevista, que se observa mais tacitamente o vínculo compulsório entre as regras a serem seguidas 

e a linha de ação das UG EXEC quanto às políticas e procedimentos contábeis do COMAER, não se 

admitindo outra fonte normativa. Para o Entrevistado 5: 

Eu acredito que esse ponto extrapola até um pouquinho toda... toda essa conversa que 
estamos tendo, falando somente o fato do processo de convergência, porque, como uma 
instituição militar, nós primamos pela unidade de comando, pelo pensamento 
centralizado, nesse caso na Secretaria de Economia e Finanças. E a execução, por sua 
vez, embora descentralizada, segue o mesmo regramento em todo Brasil. Em outras 
palavras, o gestor, ele deve necessariamente seguir estritamente aquilo que o MCA 172-3 
determina. Ele não há...não tem liberdade de fazer uso supletivo e acessório de qualquer 
outra norma. Mas, essa característica não se baseia por um problema contábil, por uma 
razão contábil, mas em razão de uma estrutura administrativa de cunho hierarquizado, 
que é a... que são as forças armadas, no caso o Comando da Aeronáutica. 

Ainda quanto essa relação compulsória entre o MCA 172-3 (Digital) (Brasil, COMAER, 2007) 

e as UG EXEC, a entrevista buscou alguma evidência quanto ao isomorfismo, principalmente o 

normativo, explorando a interação entre a SEFA e o agente na UG EXEC, seja por meio de ligação 

telefônica ou por meio de mensagem sistêmica no SIAFI. O gestor que trata da manutenção das 

políticas contábeis (Entrevistado 5), sem saber dessas intenções, externou a sua opinião como se 

segue: 

a) no que tange à reação do agente em relação ao questionamento da SEFA, a noção 

mais evidente sobre questões de hierarquia facilitam a manutenção das regras do 

MCA 172-3 (Digital) (Brasil, COMAER, 2007): 

Pois bem. E volto a tocar num ponto de que não podemos deixar de lado uma perspectiva 
de que estamos tratando com uma organização que se baseia na hierarquia e na disciplina, 
embora esse não seja um dos focos da contabilidade do ponto de vista da cultura 
organizacional, isso muda a interação entre o órgão central, no caso da Secretaria de 
Economia e Finanças, tido como superior, e a sua unidade gestora, como execução. 
Embora, em regra, paire um ambiente de... liberdade de ação, a gente não pode deixar de 
lado que estamos falando de um órgão hierarquizado, uma... como no caso, o Comando 
da Aeronáutica. E portanto, a reação do agente sempre, ela vai tá ligada... vai ser adstrita 
à questão de que é o órgão central mandando, ou é um órgão central cobrando explicações 
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de um outro órgão que está num nível inferior. E isso não ocorre somente no Comando da 
Aeronáutica, isso fica mais evidente porque nós temos uma estrutura hierarquizada, mas 
como todo órgão, toda administração pública brasileira, sobretudo a administração pública 
federal trabalha de maneira hierarquizada. E nós... e em nós, Comando da Aeronáutica, 
isso fica mais evidente, e portanto, a reação da unidade se prende nesse aspecto, 
sobretudo nesse aspecto. Quando recebe uma mensagem, quando recebe uma ligação, 
tem aquela questão de que... olha... é o órgão central que está cobrando, portanto é uma 
autoridade de maior hierarquia que está me cobrando. E portanto, isso, de um modo geral, 
facilita o processo... e pela nossa característica. Vejo dessa maneira. 

b) no que tange à diferenciação de reação quando do uso da ligação telefônica ou de 

mensagem sistêmica, entende-se, de forma geral, que a ligação telefônica é 

utilizada em ajustes de menor relevância: 

Em regra não. Em regra... é... o próprio costume já conduz ao entendimento tácito, que 
isso não tá escrito em lugar nenhum, mas o entendimento tácito de que o telefone, ele 
serve pra uma primeira abordagem, ou pra aquelas questões que são mais simples, ou 
que tenham um menor impacto, no ponto de vista da execução contábil. Por outro lado, 
quando há a necessidade de... de uma atuação mais pontual ou que seja de maior 
gravidade, a manifestação ocorre de modo formal através de uma mensagem. Ocorre 
outros... em outros casos, que tem-se a primeira abordagem pela ligação telefônica, que 
se pede alguma explicação e a gente percebe que é o caso mais profundo e pede-se para 
alterar esse tipo de demanda e pede-se para a unidade expor todo o questionamento 
através de mensagem SIAFI. Em resumo, do meu ponto de vista, há diferença por essas 
razões, uma que é o ponto de vista é mais simples, é menos... de menor impacto, um erro 
de menor impacto. E a mensagem SIAFI já formaliza, porque se entende, como eu disse 
tacitamente, que há aí um erro um pouco mais grave. 

(...) 

Do ponto de vista da prontidão, pelo menos aquilo que eu tenho... me lembrado...que eu 
tenha observado... que eu tenha observado não. Mas, em via de regra, a própria Secretaria 
já busca fazer essa distinção. A própria... o próprio questionamento por telefone é feito 
quando não há urgência, quando se trata de alguma coisa mais simples. E o 
questionamento vai oficialmente, até dando prazo, através da mensagem SIAFI, e 
continua... Eu acho que a grande divisão não é a questão da prontidão, mas a questão da 
gravidade. Quanto mais grave...pode ser até que ocorra os dois, liga... pedindo 
questionamento, pedindo detalhamento e manda mensagem também. 

c) no que tange à reação se o agente da UG EXEC possuir algum laço de proximidade 

acadêmica, seja por serem contemporâneos, ou não, no período de formação, 

observa-se que não há uma diferença de tratamento: 

Não, de modo nenhum... de modo nenhum. Eu creio que a própria... a própria estrutura, 
não só pra área de contabilidade, leva com que, ao longo de nossa carreira a gente vem 
interagir com contemporâneos, leva que a gente vem interagir com pessoas que já 
trabalhamos e, nem por isso, os procedimentos são... ficam mais flexíveis. E isso faz parte 
até da própria conduta do militar. Quando falamos em fazer questionamentos a respeito 
de procedimentos contábeis, por diversas vezes eu questionei amigos meus. Só que 
devemos deixar claro que são questões que não se confundem. O trato profissional, no 
que diz respeito aos procedimentos contábeis, eles são transversais e, portanto, independe 
de ser de turma, ou de ser mais antigo ou de ser mais moderno, o que fala alto, nesse 
momento, são os questionamentos em si, do ponto de vista dos procedimentos contábeis. 
Então, na minha avaliação, a interação sendo ou não com... com amigos de turma, vamos 
falar assim, não há, não há diferenciação e falo isso de... com conhecimento de causa, 
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que eu já interagi diversas vezes com amigos de turma e, nem por isso, havia essa brecha, 
essa possibilidade de se flexibilizar esse ou aquele procedimento. 

A referida abordagem sobre a presença ou não de isomorfismo no COMAER será assuntada 

no próximo capítulo, que é oportuno ao ambiente de discussão das informações apresentadas na 

entrevista. 

Outrossim, fica evidente a importância de ferramentas de TI, não somente para fins do 

processamento da prática contábil da consolidação, mas para se garantir a qualidade das informações 

contábeis dentro dos parâmetros estabelecidos para as políticas e procedimentos contábeis. Segundo 

o Entrevistado 3: 

Só queria acrescentar que a gente tem hoje o Tesouro Gerencial, que é um sistema que 
permite estruturar consultas de dados de acordo com a necessidade do usuário, e ele 
contribuiu assim, de forma significativa para a gente solucionar diversas impropriedades 
contábeis que poderiam prejudicar a fidedignidade das demonstrações contábeis de 2015. 
Isso permitiu que a gente chegasse ao final do ano de 2015 sem restrições contábeis e 
evitou, também, explicações adicionais no Relatório de Gestão, por meio da Declaração de 
Contador. 

Conforme evidenciado até aqui, a TI é bem presente e desenvolvida no cenário brasileiro, 

sendo importante, inclusive, para consolidar contas a níveis governamentais. Sem o auxílio da TI, 

segundo o gestor do COMAER, consolidar contas, ainda mais com o propósito de auxiliar o processo 

decisório, seria inviável, conforme palavras do Entrevistado 4: 

Total. Extremamente importante e, sem o uso da TI, eu sou capaz de dizer que seria 
praticamente impossível. Há décadas o Brasil já possui excelentes sistemas de TI para o 
setor público, mas o Comando da Aeronáutica, também, por meio de seus centros de 
computação (...), ele garante a existência de sistemas complementares que nos permitem 
o registro de dados analíticos afetos à nossa contabilidade gerencial. Então sem estes 
sistemas de TI, sem sistemas de TI, praticamente seria impossível. Então, eu reputo como 
um lado importante, fundamental para o processo. 

Por fim, a entrevista buscou a percepção quanto à eficiência e à eficácia na utilização de 

contas consolidadas para fins de auxílio ao processo decisório e de prestação de contas. Para fins do 

processo decisório, a percepção é que o COMAER é tanto eficiente como eficaz, desde que a SEFA 

identifique as necessidades, externe a possibilidade de fornecer informações gerenciais e, uma vez 

externada, viabilize a geração e o uso dessas informações, que por sua vez, também envolvem 

consolidação de contas. Nas palavras do Entrevistado 4: 

Eu entendo que tanto a utilização quanto à formação dessas contas consolidadas, elas 
sejam atualmente eficientes e eficazes pro processo decisório. Entretanto, a gente nunca 
pode deixar de lado, a gente não pode esquecer que temos que estar sempre atentos à 
identificação e, uma vez identificada, atender a alguma necessidade especial do processo 
decisório. Nós sempre... Nós sempre lá na SEFA destacamos que a necessidade de apoio 
ao processo decisório, ela deve ser externada pra que os (aqueles que) também 
necessitam tomar alguma decisão e, de repente, falta alguma informação. Então, temos 
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que ter este canal sempre aberto, este canal funcionando, essa ida e vinda de informações 
em relatórios, de forma que uma vez identificadas as necessidades, sejamos comunicados 
e esse processo tenha que girar. A gente tem que produzir essa... essa informação, no 
caso aí da... do que você extremamente me pergunta, essa consolidação de contas tem 
que ser formada e, enfim, pra que ela seja utilizada devidamente em apoio ao processo 
decisório. Acho que assim, nós estaremos sendo sempre eficientes e eficazes, e até 
efetivos nesse atendimento. Eu entendo dessa forma. 

Já a percepção do COMAER para a prestação de contas envolvendo contas consolidadas, 

depreende-se que a caracterização desse processo como eficiente e eficaz, embora apresentem 

avanços consideráveis, ainda é uma questão em desenvolvimento, evoluindo gradualmente conforme 

o aperfeiçoamento do próprio processo de prestação de contas, o que deve se refletir, além do BGU, 

no próprio Relatório de Gestão. Na percepção do Entrevistado 5: 

Pois bem, eu volto a ter contato... voltei a ter contato com todo esse ambiente do processo 
de convergência a partir do ano 2015... e a minha percepção foi que... é que caminhamos 
muito... nós caminhamos muito nesse sentido, em desenvolver um enquadramento mais 
sólido quando a gente olha pra norma internacional. Entretanto, convém lembrar que esse 
processo é paulatino e está ainda em curso. Portanto, na medida em que a gente... eu 
posso, ainda que num olhar de relance assim... perceber que houve melhora significativa, 
e isso fica claro até pelos relatórios que já são possíveis de retirar do SIAFI, a gente não 
pode esquecer que é um processo em curso. E, ainda que nós tenhamos avançado, há 
ainda algumas lacunas que precisam ser... ter um enquadramento mais robusto daqui pra 
frente. No que diz respeito ao Tribunal de Contas da União, a última... as últimas 
conversas... Das últimas conversas que eu tenha ouvido com o Tribunal de Contas da 
União, já se lançou o manual de auditoria financeira, como uma, vamos dizer... abrindo 
uma porta pra que as unidades sejam submetidas às auditorias financeiras, o que nunca 
aconteceu. E a auditoria financeira vai se balizar nos relatórios financeiros, que agora estão 
unificados em toda União. Alguns órgãos já passaram por essa auditoria financeira, e 
portanto fica claro que esse foi um avanço trazido pelo processo de convergência, direta 
ou indiretamente. Mas no que diz respeito ao Relatório de Gestão, ainda... ainda não vi, 
porque não saiu esse ano e no ano passado não foi tão diferente e... já vai... se leva em 
conta também, até com um processo aí em desenvolvimento com a Secretaria do Tesouro 
Nacional, as Notas Explicativas Trimestrais. Anteriormente, isso não acontecia. Então 
essas Notas Explicativas Trimestrais já são preparativos pra melhoria da qualidade do 
Balanço Geral da União, no caso do órgão do Comando da Aeronáutica, de maneira que 
há... o que eu posso e resumo falar... há uma melhoria e uma cobrança maior por parte 
do Tribunal de Contas da União, como auditoria financeira e as cobranças pra... pra STN 
fazer uma cobrança maior do ponto de vista da melhoria das Notas Explicativas e por parte 
das unidades e esse enquadramento tem sido melhorado. As próprias reuniões com a 
Secretaria do Tesouro Nacional, todas elas, quando falam do Balanço Geral da União, 
apontam pra esse sentido, mas, como eu disse e friso, ainda é um processo. Se for olhado, 
como se fosse tirar uma fotografia, vamos botar de 2012 e agora 2016, o avanço foi muito 
grande, mas ainda há pontos ainda a serem definidos e ter uma... uma influência do... 
desses... das contas consolidadas ter uma influência mais robusta no Relatório de Gestão 
que é o... a questão perguntada aqui. Mas já houve um avanço, não há dúvida disso. O 
próprio Manual de Auditoria Financeira é a prova, prova concreta desse avanço. 

A seguir, iniciar-se-á a discussão dos dados obtidos, o que propiciará uma análise qualitativa 

interpretativa de forma a viabilizar a conclusão da pesquisa. 

 



 

131 
 

6. DISCUSSÃO DOS DADOS 

O presente capítulo trata da discussão dos dados apresentados sobre o cenário brasileiro e 

sobre o estudo de caso do COMAER no que tange à consolidação de contas no setor público no 

contexto de convergência às IPSAS que vem se desenvolvendo no Brasil. Sendo assim, para a 

realização dessa discussão, pontos da revisão de literatura são repassados, de forma a colocar em 

prática a análise qualitativa e interpretativa frente aos quarto e quinto capítulos, desde, por exemplo, 

questões que abordam, principalmente, a IPSAS 35 (IPSASB, 2015c), até se chegar nas questões do 

isomorfismo (Dimaggio & Powell, 1983) e da generalidade do estudo de caso. 

6.1. ANÁLISE DO CONTEXTO BRASILEIRO E DO ESTUDO DE CASO DO COMAER PARA FINS DE 

CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS 

Antes de se confrontar o cenário brasileiro e o COMAER frente à IPSAS 35 (IPSASB, 2015c), 

faz-se necessário repassar a crítica de Slomski (2013) sobre o papel da STN e sobre a não existência 

de consolidação de contas no cenário brasileiro. Ressalta-se aqui que, em nenhum momento, se diz 

que o autor está equivocado, contudo, diante dos normativos analisados e da evolução contábil 

brasileira, sobretudo quanto ao tema consolidação de contas, este trabalho não participa de sua 

perspectiva. 

Inicialmente, quanto ao papel da STN ser única e momentaneamente responsável pela 

edição das normas gerais de contas pública, de acordo com os artigos 50º e 67º da LRF (Brasil, PR, 

2000b), Slomski (2013) está correto. Entretanto, a sua crítica deveria ser no sentido de que o papel 

da STN se torne não mais momentâneo, mas sim permanente, pois apesar da Secretaria ter se 

autodenominado responsável pelas funções do CGF, há de se concordar que há leis mais recentes, 

mesmo com ressalvas de hierarquia legal, que ratificam a sua posição e função. A Lei nº 10.180 

(Brasil, PR, 2001) organiza e disciplina, dentre outros sistemas federais brasileiros, o Sistema de 

Contabilidade Federal, ratificando a STN como seu órgão central. Já o Decreto nº 6.976 (Brasil, PR, 

2009) dispõe sobre esse sistema contábil em âmbito Federal, ratificando a posição da STN como 

órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, este sistema com o objetivo de externar a situação 

orçamentária, financeira e patrimonial da União. É também nesse decreto, que se ratifica a STN como 

responsável por editar normas gerais para consolidar contas públicas e pela promoção da 

harmonização dos assuntos de contabilidade entre os Poderes da União e os demais Estados e 

Municípios (Brasil, PR, 2009). Observa-se que a mens legis atribui à STN uma responsabilidade a 

nível Federal, que deve ser entendida por meio da interpretação da representação do próprio termo 
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Federação. Presente no próprio nome do Estado brasileiro, Federação diz respeito ao conjunto das 

esferas União, Estados e Municípios, cabendo à União o papel de representar o Brasil no cenário 

internacional. Então, diante dessa interpretação, a STN deveria se concretizar como órgão 

normatizador dos assuntos contábeis referentes às contas públicas, pois se hipoteticamente se 

estabelece o CGF unicamente para esse fim, que não se entende o caso, está até em desacordo com 

os ensinamentos da NPM, fazendo crescer a máquina pública desnecessariamente. 

Já quanto à descaracterização da consolidação de contas nas três esferas de governo 

brasileiro, Slomski (2013) relata que a União não controla os Estados e Municípios, pois estes são 

dotados de autonomia administrativa, não havendo o exercício do controle, nem a elaboração das 

contas consolidadas por segmento conforme as IPSAS. Sendo assim, ainda segundo Slomski (2013), 

a consolidação presente no BSPN serviria apenas para fins estatísticos. Esse ponto de vista, mesmo 

apesar de ter por base a NBC TSP não vigentes (Brasil, CFC, n.d.-a), de acordo com a conjuntura 

atual apresentada neste trabalho, faz com que novamente não se compartilhe do entendimento do 

autor. Primeiramente, em 2013, já era notório, por meio da NBC T SP 16.7 (Brasil, CFC, 2008d), a 

possibilidade de se exercer o controle por dependência normativa, dependendo ou não a entidade 

controlada de recursos orçamentários. Fato este que, posteriormente, é confirmado pela IPSAS 35 

(IPSASB, 2015c), possibilitando o controle estabelecido na forma de lei, questão que ainda será 

analisada nessa seção quanto às características do Brasil. Como segundo aspecto, levando-se em 

consideração a metodologia de consolidar contas, a adoção de um único plano de contas aplicado ao 

setor público facilita a execução da consolidação, inclusive nas três esferas de governo. Isso é 

comprovado pelos resultados alcançados na introdução do PCASP 2015 (Brasil, STN, 2014c) e seus 

reflexos positivos na CCP 2015 (Brasil, STN, 2016a) e no BGU 2015 (Brasil, CGU, 2016). O terceiro 

aspecto fica a cargo do PIPCP (Brasil, STN, 2015c) como um esforço da STN também no sentido de 

consolidar contas, que praticamente deve alinhar todas as contabilidades dos entes da Federação 

segundo o mesmo normativo, que no caso é o MCASP, hoje na sua 6ª edição (Brasil, STN, 2014b). 

Embora não se garanta a integralidade da uniformização das políticas contábeis, conforme impressão 

retirada na entrevista do agente da STN (Entrevistado 1), pode se garantir uma liberdade segundo 

regras dentro do MCASP, tornando mais diminuta a necessidade de realizar ajustes para se consolidar 

as contas como dispõe a própria IPSAS 35 (IPSASB, 2015c). Isso é muito bem evidenciado no estudo 

de caso do COMAER que utiliza o MCASP (Brasil, STN, 2014b) restritamente, inclusive possibilitando 

a evidenciação, por meio do SIAFI, da consolidação de contas por cada uma das ODGSA que se 

responsabilizam pelas atividades que integram o COMAER. Ou seja, é possível pela estruturação da 
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contabilidade e pelo apoio da TI consolidar por setores. Isso evidencia que também é possível 

consolidar contas por setores de atuação do governo brasileiro. Como último ponto, descartanto o 

que se tem como significado por demonstrações estatísticas, até porque a própria IPSAS 35 (IPSASB, 

2015c) é clara que seu uso não supre as demonstrações consolidadas, tanto o BSPN como, agora, 

a CCP respeitam uma metodologia de consolidação. Conforme a CCP 2015 (Brasil, STN, 2016a), as 

futuras CCP tendem a expandir cada vez mais a metodologia de consolidação aos entes da Federação, 

metodologia atualmente constante do MCASP (Brasil, STN, 2014b) pelo 5º nível da rubrica contábil, 

sendo aperfeiçoada e seus resultados melhorados para fins de análise e comparação na medida em 

que se avança no processo de convergência às IPSAS por meio do PIPCP (Brasil, STN, 2015c). 

Esclarecido o posicionamento em relação à crítica de Slomski (2013) quanto à consolidação 

de contas públicas no âmbito brasileiro, passa-se a focar diretamente na IPSAS 35 (IPSASB, 2015c), 

crucial ao alcance do objetivo deste trabalho. Embora a entrevista da STN (Entrevistado 1) tenha 

evidenciado que a convergência à IPSAS 35 (IPSASB, 2015c) não seja uma prioridade diante das 

demais IPSAS, nada impede a continuação desta análise diante dos dados até aqui obtidos. Nota-se 

que, daqui por diante, passa-se a adotar o termo “convergência” e não “adoção” no que tange à 

IPSAS 35 (IPSASB, 2015c), visto que é um termo mais correto para o cenário brasileiro, fato que, até 

à realização da entrevista com o Entrevistado 1, tinha se passado desapercebido, julgando-se 

equivocadamente, até então, uma similaridade entre os termos. 

O começo desta análise dá-se pela adoção obrigatória do regime de competência para se 

convergir às IPSAS. Verifica-se pelos estudos que, independentemente de haver ou não um processo 

de adoção ou convergência às IPSAS em curso, a própria adoção do princípio de competência é um 

problema, conforme consequências diretas da NPM. Apesar de reforçar as boas práticas contábeis 

para se alcançar a accountability, a própria NPM (ou NPFM) prejudica a técnica da consolidação de 

contas por causa da necessidade de uma política contábil solidificada na base do regime de 

competência. Isso se deve à variedade de entidades de características diferentes (públicas, privadas, 

híbridas) que surgiram com a descentralização das atividades dos Estados com a falência do Welfare 

State, integrantes ou que deveriam integrar o escopo de consolidação. Há omissões de características 

do setor público em favor das características do setor privado quando se adotam ou convergem às 

IPSAS, que por sua vez se basearam no próprio setor privado, ou seja, nas IAS ou IFRS (e.g. Robb & 

Newberry, 2007; Sutcliffe, 2003; Tagesson & Grossi, 2012). Citam-se aqui novamente como 
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omissões, questões de contabilização do orçamento, bem evidenciado no caso australiano (Barton, 

2009), e questões de contabilização de receitas (Chan, 2008a, 2008b). 

Para o Brasil, o regime de competência não é de todo uma novidade para o setor público, 

nem uma consequência direta da NPM, que só vem a aparecer em 1995 (Pereira, 1997, 1998), pois 

já havia a evidência da adoção de um regime misto (Slomski, 2003) desde a Lei nº 4.320 (Brasil, PR, 

1964), o que foi reforçado pela LRF (Brasil, PR, 2000b), estabelecendo o regime de caixa para receita 

e o regime de competência para as despesas. A adoção do regime de competência é complicada 

quando se trata do registro das receitas do serviço público, principalmente as receitas sem 

contraprestação. Esse dificultador é evidenciado na entrevista com a STN (Entrevistado 1), pois a 

máxima da capitação de recursos pelos impostos ainda não se relaciona com os sistemas de 

contabilidade de forma a possibilitar o registro por competência, aliada às dificuldades de se precisar 

a própria competência conforme a dificuldade de captura e de registro do fato gerador. Para que isso 

passe a ocorrer, são necessárias mudanças estruturais nos sistemas de receita desenhados para 

cada um dos tipos de impostos, bem como o desembolso de recursos para aperfeiçoá-los. No 

COMAER, embora não abordado no estudo de caso, o mesmo só é beneficiário do orçamento, não 

possuindo ações no sentido de adequação ao regime de competência, salvo quanto às receitas 

próprias geradas em seu âmbito. 

Partindo para aspectos mais operacionais da consolidação de contas, aproveitando-se do 

relatado por Grossi e Soverchia (2011) e Grossi (2015), inicia-se a análise da formação do perímetro 

de consolidação que, por sua vez, será analisada juntamente com a abordagem da questão do 

controle, devido à sua associação direta na composição da entidade econômica. 

De acordo com o que se apresenta na UE, o perímetro de consolidação pode ser formado 

seguindo critérios tradicionais do setor público, onde há a questão do orçamento, ou seguindo critérios 

voltados para o exercício do controle, este muito baseado no entendimento do setor privado (Grossi 

& Soverchia, 2011) e de maior peso na IPSAS 35 (IPSASB, 2015c). Essa percepção é ratificada por 

meio da entrevista ao agente da STN (Entrevistado 1). Entretanto, conforme evidenciado nessa 

entrevista, cabe ao Estado, na detenção do controle de suas entidades controladas na perspectiva 

privada, o papel de cobrir eventuais déficits, o que já ocorre na prática no setor público tradicional. 

Nota-se, também, que a questão do controle no cenário brasileiro está muito ligada à legislação para 

fins do exercício da accountability e da obtenção da transparência, onde a consolidação das contas 

públicas gera produtos como o BSPN ou a CCP, o BGU e o Relatório de Gestão. Ressalta-se que esse 
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tipo de controle legal não é um controle de acordo com o foco privado dado pela IPSAS 35 (IPSASB, 

2015c), mas o controle pelo exercício do poder estabelecido legalmente, fato totalmente admissível 

por esse próprio normativo internacional. Isso é igualmente comprovado pelo estudo de caso quando 

da definição da SEFA como entidade consolidante que, de forma similar ao que acontece com a STN 

no Sistema de Contabilidade Federal (Brasil, PR, 2001, 2009), recebe o poder legal de atuar como 

departamento consolidador no SISCONTAER, embora percebido tacitamente pela prática, formando 

assim a entidade econômica do COMAER, bem evidenciado no Relatório de Gestão de 2015 do 

próprio órgão. 

O estudo de caso também mostra que o controle que resulta na formação do escopo de 

consolidação no Brasil está diretamente ligado à presença do patrimônio público, este sendo 

entendido de maneira ampla, incluindo-se também o orçamento, o que também se comprova pela 

legislação brasileira. Tanto o MCA 172-3 (Digital) (Brasil, COMAER, 2007) como a entrevista do 

contador do COMAER (Entrevistado 3) comprovam a importância das UGE EXEC na concentração das 

informações contábeis, seja na execução do orçamento ou no registro de ativos e passivos, próprios 

ou referentes a outras OM dela dependentes. Essa perspectiva de formação do perímetro de 

consolidação onde há o patrimônio público é igualmente notada por meio do agente da STN, onde 

verifica-se a necessidade de consolidar outras empresas no BGU, como acontece com as empresas 

estatais não dependentes. No caso destas empresas, embora não haja necessariamente o controle 

entendido da forma privada pelo Estado, há a presença do investimento, ou seja, capital público 

investido, como é o exemplo da PETROBRAS onde o Estado possui influência significativa, 28,67% de 

participação no capital social, de acordo com o BGU 2015 (Brasil, CGU, 2016). Nesse sentido, no 

Brasil não há um problema de exclusão de entidades do perímetro de consolidação (Grossi & 

Steccolini, 2015), mas sim um problema que trata da viabilização da inclusão, seja por questões 

culturais ou de compatibilização de sistemas contábeis, conforme relatado na percepção do agente 

da STN. 

Outro ponto, ainda envolvendo a questão do controle e domínio para fins de consolidação 

de contas, é a possibilidade da causa de conflitos entre os Poderes Executivos, Legislativos e 

Judiciários dos Estados, sob o receio de desequilíbrio entre entes mediante a concentração de poder 

a favor de um desses Poderes (Robb & Newberry, 2007). Diante da análise desse trabalho, tal 

hipótese não se aplica no caso do Brasil. Apesar da consolidação de contas a nível Federal ser 

atribuição do Poder Executivo, por determinação legal sobre o Ministério da Fazenda onde se 
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subordina a STN, há de se compreender que se trata de uma prática contábil a cargo de um Sistema 

de Contabilidade Federal (Brasil, PR, 2001, 2009). A STN representa um sistema contábil tão 

necessário à consolidação de contas públicas (Chan, 2008a, 2008b), sendo a própria Secretaria o 

topo dessa cadeia sistêmica, estando os demais entes governamentais subordinados contabilmente 

pelos seus departamentos contábeis, independentemente do Poder a que pertençam. Analisando-se 

essa questão pela perspectiva da disciplina do Direito, a partir do momento que há um equilíbrio entre 

os três Poderes, por que haveria um desequilíbrio se cada um pode, dentro desse mesmo equilíbrio, 

executar, legislar e julgar, além de impor sanções? Para fins de consolidação de contas no cenário 

atual brasileiro, diante do avanço da homogeneidade de contas públicas estipulada pelo PCASP 2015 

(Brasil, STN, 2014c) e da continuidade do PIPCP (Brasil, STN, 2015c), a questão é mais o 

carregamento das informações contábeis por meio de software, no caso, o SICONFI. No Brasil não 

há quebra de desequilíbrio ou conflito iminente entre Poderes ou entidades diante de uma 

necessidade contábil, há uma necessidade sistêmica evidenciada por um sistema contábil 

governamental, motivado pelo controle interpretado no foco do patrimônio público, cuja gestão deve 

ser transparente e dentro do alcance da accountability. 

Essa realidade é demonstrada e comprovada no estudo de caso, o que pode ser ilustrada 

pela contraposição das Figuras 2, 5 e 6 (pp. 59, 106 e 111) deste trabalho, que tratam do 

organograma, do SISCONTAER e do perímetro de consolidação do COMAER respectivamente. Em 

nenhum momento a atribuição da SEFA em consolidar contas, seja para fins do Relatório de Gestão 

ou para fins de auxílio ao processo decisório, entram em conflito com outras OM de forma a ignorar 

a estrutura hierárquica do COMAER (Figura 2), ainda mais se tratando de um órgão militar, onde é 

evidente a hierarquia, inclusive entre as suas organizações. O SISCONTAER estabelece laços 

sistêmicos para atender às suas necessidades contábeis, ou melhor, para atender aos vínculos 

contábeis estabelecidos pelo próprio sistema, o que também ficou evidenciado quando da menção 

do órgão central (SEFA) na entrevista do gestor que trata da manutenção das políticas contábeis, 

Entrevistado 5: “(...) olha... é o órgão central que está cobrando, portanto é uma autoridade de maior 

hierarquia que está me cobrando”. 

Outrossim, a questão da uniformização e manutenção das políticas contábeis mostrou a 

importância do MCASP (Brasil, STN, 2014b) e do PIPCP (Brasil, STN, 2015c) para fins da prática e 

qualidade da consolidação das contas públicas presentes no BSPN ou na CCP, no BGU e no Relatório 

de Gestão. Verifica-se, inicialmente, que há uma liberdade de ação por parte dos gestores quando da 
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escolha da política contábil a ser adotada na gestão, pois o próprio MCASP (Brasil, STN, 2014b) dá 

essa liberdade, como acontece por exemplo nas depreciações. Nesse caso, segundo a entrevista com 

o agente da STN (Entrevistado 1), a importância é realmente que haja uma obediência do gestor ao 

MCASP (Brasil, STN, 2014b), pois o que mais deve ser ponderado é o seguimento das referências 

conceituais presentes no manual, ou seja, corresponder aos princípios macros que tangem as 

políticas contábeis que irão refletir uma unidade nos demonstrativos consolidados. Posteriormente, 

verifica-se na entrevista ao agente da STN (Entrevistado 1) que, por mais que considerável seja a 

questão da uniformização das políticas contábeis, é mais preocupante a qualidade e a confiabilidade 

das informações contábeis no cenário brasileiro. A STN não tem gerência sobre a fidelidade e 

qualidade dos dados coletados, o que, pelo menos quanto à qualidade, tem uma expectativa de 

melhoria com a programação e implantação dos auditores contábeis no SICONFI. Além disso, a 

heterogeneidade das realidades constantes no vasto território brasileiro demonstram a carência de 

assimilação de conceitos que envolvem as políticas contábeis, evidenciando também a necessidade 

de treinamentos promovidos pela STN. 

O COMAER, por sua vez, faz uma restrinção da liberdade do MCASP (Brasil, STN, 2014b) 

por meio do seu MCA 172-3 (Digital) (Brasil, COMAER, 2007), limitando as opções contábeis dos 

gestores em todas as suas UG EXEC. Essa linha de ação do COMAER tem como consequência, 

sobretudo, quando da elaboração dos demonstrativos consolidados que servem de análise para a 

Declaração do Contador no Relatório de Gestão, da observância mais fiel da prática contábil da 

consolidação de contas. Por exemplo, não há a necessidade de ajustes das políticas contábeis para 

fins de depreciação, tendo em vista a utilização de uma tabela de depreciação para todas as UG 

EXEC. Quanto à questão da fidelidade e qualidade das informações contábeis que estão registradas 

no SIAFI e servem de base, no que tange à sua participação, para o BSPN ou a CCP, o BGU e o 

Relatório de Gestão, o COMAER, por meio da SEFA, possui um acompanhamento mais próximo 

desses registros. Verifica-se que a SEFA, ao representar o SISCONTAER, além de se beneficiar da 

evidência latente da hierarquia numa estrutura militar, mesmo sendo nesse caso de natureza mais 

sistêmica, possui um setor disponível para atender os gestores no esclarecimento de dúvidas na 

execução das políticas e procedimentos dispostos no MCA 172-3 (Digital) (Brasil, COMAER, 2007), 

bem como, principalmente, questionar os mesmos gestores quanto aos procedimentos previamente 

percebidos como incorretos, exigindo assim a sua correção. Adicionalmente, a SEFA estimula o 

seguimento incondicional do MCA 172-3 (Digital) (Brasil, COMAER, 2007) por meio do “Destaque 

Execução Contábil do Comando da Aeronáutica” (Brasil, COMAER, 2013), premiando a UG EXEC de 
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melhor desempenho na gestão contábil do patrimônio público no que tange às políticas e 

procedimentos contábeis contidos no próprio manual. 

Quanto ao método de consolidação de contas adotado no cenário brasileiro, percebe-se que 

o método é o integral ou global, sendo melhor evidenciado, devido à implantação do PCASP 2015 

(Brasil, STN, 2014c), nos demonstrativos consolidados na CCP 215 (Brasil, STN, 2016a) e no BGU 

2015 (Brasil, CGU, 2016). A utilização de tal método também é ratificada na entrevista com o agente 

da STN (Entrevistado 1). Em nenhum momento se verificou alguma menção à interesses não-

controlados. Embora tenha se observado que o MEP é utilizado para as participações significativas 

do governo, notou-se que o MEP também é utilizado na consolidação das empresas estatais não 

dependentes, livremente do percentual de controle exercido pelo Estado. Demais participações que 

não possuem sequer influência significativa, seguem o método de custos. Somente foi validada a 

percepção do método de consolidação integral pelo estudo de caso do COMAER, por meio, dentre 

outras evidencias, da entrevista (Entrevistado 3). Dentro de uma perspectiva restrita ao próprio 

COMAER, o SIAFI soma somente linha a linha as contas de um plano de contas único, no caso o 

PCASP, sem a necessidade de reconhecer interesses não-controlados. É como se realizar o método 

de consolidação integral sobre todas as entidades controladas em cem por cento. O COMAER 

atualmente não possui participações e ainda não tem a necessidade de registrá-las, o que deve 

mudar, conforme relatado pelo Entrevistado 2. Então, verifica-se que o método adotado pelo Brasil 

corresponde ao método de consolidação integral, entretanto, ainda não da maneira ideal estipulada 

pela IPSAS 35 (IPSASB, 2015c). 

Já a eliminação das transações intra-entidade econômica, requerido pelo método de 

consolidação, é feito por meio do 5º nível das rubricas das contas contábeis do PCASP. Além das 

evidências dessa prática na CCP 215 (Brasil, STN, 2016a) e no BGU 2015 (Brasil, CGU, 2016), até 

como uma questão evolutiva no processo de consolidação de contas brasileiro, o estudo do COMAER 

mostrou essa prática mais de perto. Ficou evidente que a SEFA consegue dispor de demonstrativos 

por meio do SIAFI que respeitam a regra do 5º nível, eliminando as transações dentro da esfera da 

União. Evidenciou também que, embora as transações dentro do órgão COMAER não sejam 

eliminadas, o SIAFI é estruturado de forma que as transações internas do COMAER, assim como 

demais órgãos que utilizem o mesmo sistema, não dobrem ativos e nem passivos de forma a 

prejudicar a consolidação de contas, ressaltando-se aqui a questão da não necessidade da eliminação 
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de lucros, pois as aquisições do COMAER envolvem processos licitatórios, como os demais setores 

públicos brasileiros. 

Esse processo de eliminação de transações intra-entidade econômica deixa mais que 

evidente a importância da TI no processo de consolidação, onde toda a estrutura voltada para a 

consolidação deve ser integrada no conjunto software/hardware (Chan, 2008a, 2008b). No contexto 

brasileiro, pelo menos a questão do software é bem ilustrada quanto à sua importância para o tema. 

Observa-se o SICONFI como o grande responsável por coletar os dados contábeis dos Estados e 

Municípios para fins do BSPN ou da CCP e do grande potencial de ser um auditor sistêmico da 

qualidade da informação contábil. Além disso, a própria acessibilidade à Internet, praticamente 

garante a integralidade do alcance do SICONFI a todos os entes da Federação, sendo notórias as 

dimensões do Brasil e a existência de regiões de difícil acesso, apesar de não constarem todos os 

Municípios na CCP 2015 (Brasil, STN, 2016a). No COMAER a questão da presença da TI fica mais 

tácita. Observa-se a importância do Tesouro Gerencial na manutenção das políticas e procedimentos 

contábeis, bem como na formação de dados contábeis consolidados para o auxílio ao processo 

decisório. Observa-se também a importância do SIAFI na automação da prática da consolidação de 

contas segundo a metodologia prevista no MCASP (Brasil, STN, 2014b), inclusive a personalização 

da consolidação por setores, utilizando-se de agrupamentos. Nesse sentido, se comprova pelo cenário 

brasileiro e, especificadamente, pelo estudo de caso, que a realização de consolidação de contas 

contábeis de uma entidade econômica, ou seja, de um Estado, é impossível (Chan, 2008a, 2008b), 

o que é ainda dificultado pelas vastas e heterogêneas características nele presentes, como é o caso 

do Brasil. 

Quanto à análise da consolidação de contas como um produto, observa-se aqui a questão 

da comparabilidade. Na visão do agente da STN (Entrevistado 1) os demonstrativos consolidados a 

nível de BSPN ainda não atingiram um adequado grau de comparabilidade a nível internacional. 

Contudo melhoraram nesse aspecto desde a LRF (Brasil, PR, 2000b) e da implantação recente do 

PCASP (Brasil, STN, 2014c), respeitando assim uma tendência internacional. O estudo de caso em 

si não fornece dados para se confirmar essa evolução ou compromisso com essa tendência de 

comparação internacional de forma aprofundada, todavia, serve para tirar algumas observações. 

Quando da análise dos BP do COMAER, observou-se que esses demonstrativos apresentam colunas 

de informação referente ao ano pesquisado e ao ano anterior, bem como à possibilidade de emissão 

em língua inglesa e espanhola, tudo pelo SIAFI, no nível de acesso da SEFA. De certa forma, mesmo 
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que distante do cenário internacional, a nível nacional, o SIAFI possibilita a comparação dentro do 

órgão ou entre órgãos, entre setores do mesmo órgão ou de diferentes órgãos. 

Outra questão analisada envolve a dificuldade de consolidar contas diante da percepção do 

IPSASB. Embora a entrevista com o agente da STN (Entrevistado 1) tenha evidenciado que a 

convergência à IPSAS 35 (IPSASB, 2015c) não seja uma prioridade, inclusive no estabelecido no 

PIPCP (Brasil, STN, 2015c), o histórico da evolução do processo de consolidação de contas brasileiro 

apresenta certa similaridade (não igualdade) em três pontos com a estratégia sugerida pelo IPSASB 

para superar as dificuldades na preparação das demonstrações consolidadas (IPSASB, 2015c, BC 

53). Nesta análise, esquiva-se um pouco da questão da materialidade, que também não é explorada 

na IPSAS 35 (IPSASB, 2015c), mesmo sendo uma característica compreendida no contexto da 

contabilidade. Nota-se como primeiro ponto, por meio da comparação das contas consolidadas 

constantes no BSPN 2014 (Brasil, STN, 2015a) e na CCP 2015 (Brasil, STN, 2016a), bem como no 

BGU 2014 (Brasil, CGU, 2015) e no BGU 2015 (Brasil, CGU, 2016), que há um domínio sobre o grau 

de controle exercido pelo Estado, embora isso não se reflita na inclusão de todas as entidades a 

serem consolidadas. Como segundo ponto, observa-se que há uma metodologia de identificação das 

transações intra-entidade econômica, contudo fica dependente da utilização de um único plano de 

contas ou uma compatibilização de sistemas contábeis, ilustrando como exemplo até aqui, a empresa 

não dependente PETROBRAS, que não está consolidada na União (Brasil, CGU, 2015, 2016). A 

dependência do único plano de contas caracteriza o terceiro ponto, pois observa-se a viabilidade e a 

eliminação dessas transações na CCP 2015 (Brasil, STN, 2016a) como resultado da metolodogia 

prevista no MCASP (Brasil, STN, 2014b) e da implantação do PCASP 2015 (Brasil, STN, 2014c). O 

estudo de caso do COMAER só é suficiente para comprovar essa análise nos dois últimos pontos. De 

forma geral, embora não se possa afirmar com precisão, observa-se uma aproximação, mesmo que 

de forma involuntária, às orientações do IPSASB quanto à convergência às IPSAS para fins de 

consolidação de contas públicas. 

Outrossim, além do benefício da visão global do setor público inerente à interpretação dos 

demonstrativos consolidados, ficou evidente na entrevista com o agente da STN (Entrevistado 1), que 

o processo de elaboração desses demonstrativos pode colaborar na mensuração do grau de 

assimilação e observação das políticas contábeis, além da possibilidade dos mesmos serem 

auditados, o que de certa forma deve envolver questões de transparência e de accountability. Essa 

possibilidade, de forma análoga, já acontece no COMAER quando da elaboração do Relatório de 
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Gestão. Conforme já descrito, o SISCONTAER se estrutura de forma a possibilitar a SEFA em verificar 

e questionar rotineiramente os procedimentos registrados no SIAFI pelas UG EXEC, de acordo com o 

MCA 172-3 (Digital) (Brasil, COMAER, 2007), o que se traduz na segurança das informações 

constantes nos demonstrativos consolidados automaticamente gerados pelo SIAFI. Por sua vez, esses 

demonstrativos são objeto da análise do contador do COMAER para fins da emissão da sua 

declaração, que é uma peça integrante do Relatório de Gestão a ser auditado e avaliado pelo TCU, 

quanto à transparência e exercício da accountability. 

Por derradeiro, constatou-se pelo cenário brasileiro, tanto pelo PIPCP (Brasil, STN, 2015c) 

na questão do tempo, como pelo BSPN 2014 (Brasil, STN, 2015a) e pela CCP 15 (Brasil, STN, 2016a) 

na menção às restrições de recursos, que realmente o processo para se obter contas consolidadas a 

nível nacional e de todo o setor público é longo e custoso (Benito et al., 2007; Tagesson & Grossi, 

2012). Isso se complica ainda mais quando se envolve um processo de convergência, que, por sua 

vez, é dificultado por questões de heterogeneidade de atividades estatais e de cultura, neste ponto, 

envolvendo questões contábeis. Conforme percepção dos agentes da STN e do COMAER, aindá há 

lacunas no propósito de consolidar contas e no processo de convergência às IPSAS, fato que ainda 

deve envolver e depender muito da capacitação e da vontade dos indivíduos envolvidos (Anessi-

Pessina et al., 2008). 

6.2. ANÁLISE DO ISOMORFISMO NO CONTEXTO BRASILEIRO E NO ESTUDO DE CASO DO COMAER 

O desenvolvimento deste trabalho igualmente se preocupou em comprovar, no processo de 

consolidação de contas públicas no contexto de convergência às IPSAS, a manifestação da teoria 

institucional (Meyer & Rowan, 1977), mais especificamente o isomorfismo no que diz respeito aos 

mecanismos de caráter coercitivo, mimético e normativo (Dimaggio & Powell, 1983). 

Inicialmente, o presente trabalho comprova o exposto por Dimaggio e Powell (1983), até 

pela necessidade da técnica do processo de consolidação de contas, independentemente do método 

utilizado e de forma similar as empresas subordinadas do setor privado, que as entidades controladas 

tendem a seguir os mesmos padrões contábeis da entidade controladora, havendo assim uma 

tendência à padronização dentro da entidade econômica. Isso é verificado pela implantação do PIPCP 

(Brasil, STN, 2015c) no cenário brasileiro, que reforça ainda mais a utilização do MCASP (Brasil, STN, 

2014b) como referencial contábil, bem como na imposição do MCA 172-3 (Digital) (Brasil, COMAER, 

2007) pela SEFA nas UG EXEC do COMAER. 
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Quanto à análise do isomorfismo no cenário brasileiro, no que diz respeito ao processo de 

convergência às IPSAS, verifica-se a necessidade de separar a abordagem quanto às evidencias 

documentais e da entrevista. A evidência documental, incluindo aqui, dentre outros documentos, o 

MCASP (Brasil, STN, 2014b), comprova uma busca por melhor transparência da gestão da máquina 

pública por meio da contabilidade que, por sua vez, gere dados com qualidade. Em nenhum momento 

se observa o aspecto compulsório quanto à convergência às IPSAS, o que sugere o isomorfismo 

mimético reforçado pela tendência do cenário internacional. Agora, diante da entrevista realizada com 

o agente da STN, na interpretação da percepção do Entrevistado 1, percebe-se implicitamente o 

isomorfismo coercitivo. Observa-se que a necessidade de atualização da linguagem contábil brasileira 

para uma linguagem contábil mais aceita globalmente, esta disponibilizada pelo processo de 

convergência às IPSAS, possibilita a inclusão e participação do Brasil no cenário internacional, 

permitindo a aproximação a entidades, como por exemplo, o FMI, além de dar acesso à discussão de 

questões contábeis também a nível internacional. Nesse ponto, observa-se um misto entre 

isomorfismo mimético e coercitivo quanto ao processo de convergência às IPSAS no cenário brasileiro, 

onde se inclui a IPSAS 35 (IPSASB, 2015c). 

Agora, quanto às normas de contabilidade vigentes para o setor público, observa-se o 

isomorfismo coercitivo para todos os entes da Federação brasileira. Nota-se a questão compulsória 

no MCASP (Brasil, STN, 2014b) e no PCASP (Brasil, STN, 2014c), bem como no cronograma 

estabelecido pelo PIPCP (Brasil, STN, 2015c), tudo cada vez mais refletindo as consequências do 

processo de convergência às IPSAS. Já no COMAER, conforme termos do Entrevistado 5, o gestor na 

UG EXEC “não tem liberdade de fazer uso supletivo e acessório” de qualquer outra referência que 

não seja restritamente o MCA 172-3 (Digital) (Brasil, COMAER, 2007). Observa-se que esse fator 

compulsório é reforçado pelo “Destaque Execução Contábil do Comando da Aeronáutica” (Brasil, 

COMAER, 2013). Quanto à relação que envolve a SEFA e a STN, o próprio MCA 172-3 (Digital) (Brasil, 

COMAER, 2007) também sofre mudanças de caráter compulsório quando das alterações das políticas 

e procedimentos contábeis estabelecidos pela STN, incluindo as mudanças incorporadas no MCASP 

(Brasil, STN, 2014b) devido ao processo de convergência às IPSAS. Diante disso, cita-se mais uma 

vez o trecho da entrevista realizada com o gestor do COMAER responsável pela manutenção das 

políticas contábeis (Entrevistado 5): 

Então o nosso manual, ele tem que falar a exata língua daquilo que está previsto no 
processo de convergência adotado pelo Brasil como um todo. Além disso, o manual 
padroniza os procedimentos, garantindo que sejam os mesmos procedimentos a todas as 
unidades do Brasil, as unidades da Aeronáutica. 
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Foi também no âmbito da entrevista com esse gestor, que se procurou identificar o 

isomorfismo normativo na relação entre a SEFA e o gestor na UG EXEC. Embora não descrito 

explicitamente no estudo de caso, os gestores que tratam da contabilidade do COMAER, na maioria 

oficiais, adquirem suas formações na mesma instituição acadêmica, ou passam por uma pós-

graduação para que sejam alinhados à realidade da instituição, como no caso dos contadores, tudo 

condizente com a existência de isomorfismo normativo. Contudo, a entrevista não externou nenhuma 

evidência significante quanto ao isomorfismo normativo na prática da manutenção das políticas 

contábeis do COMAER. Nas palavras do Entrevistado 5: 

O trato profissional, no que diz respeito aos procedimentos contábeis, eles são transversais 
e, portanto, independe de ser de turma, ou de ser mais antigo ou de ser mais moderno, o 
que fala alto, nesse momento, são os questionamentos em si, do ponto de vista dos 
procedimentos contábeis. 

Em sentido contrário, partindo da premissa que há isomorfismo normativo por parte do 

Estado, quando cria ou regulamenta a profissão (Dimaggio & Powell, 1983), há também isomorfismo 

de caráter normativo quando o Estado padroniza as políticas e práticas a serem exercidas pela 

profissão. Dessa maneira, há a presença do isomorfismo normativo no cenário brasileiro para o 

exercício da contabilidade no setor público, sendo ilustrado principalmente pelo MCASP (Brasil, STN, 

2014b), o que se comprova também pelo estudo de caso do COMAER, quando da obrigatoriedade 

do MCA 172-3 (Digital) (Brasil, COMAER, 2007). 

6.3. GENERALIZAÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

Esta seção aborda o aspecto da generalização do estudo de caso do COMAER para fins 

deste estudo empírico, questão diretamente ligada à limitação da aplicação desse instrumento 

metodológico (Gil, 2002, 2008; Green & Thorgood, 2004; Major et al., 2009; Yin, 2003) e também 

analisada de forma a evitar interpretações que seriam estendidas ao cenário macro brasileiro de 

forma equivocada. A condução do estudo de caso, de modo a garantir a “profundidade” e a “precisão” 

(Green & Thorgood, 2004, p. 37), mais que serviu para discernir o que pode (Stake, 1999) e o que 

não pode ser estendido para o cenário brasileiro. 

Sendo assim, o estudo de caso do COMAER demonstrou que podem ser generalizadas 

algumas questões, onde citam-se: 

a) a obrigatoriedade de prestar contas, seja para fins de transparência ou 

accountability; 
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b) a obrigatoriedade de seguir os padrões e princípios contábeis do MCASP (Brasil, 

STN, 2014b) e do PCASP (Brasil, STN, 2014c), inclusive dentro da liberdade de 

ação dada aos gestores pelo próprio manual; 

c) a ausência ou baixa percepção do processo de consolidação de acordo com a IPSAS 

35 (IPSASB, 2015c), mas não do processo de convergência pelo qual passa o 

Brasil; 

d) o critério de formação do perímetro de consolidação com base no estabelecimento 

legal do controle sobre o patrimônio público, seja na execução do orçamento, na 

existência de capital público investido ou no registro de ativos ou passivos ligados 

a esse patrimônio; 

e) diante da utilização do PCASP (Brasil, STN, 2014c), a eliminação das transações 

intra-entidade econômica de acordo com o 5º nível das rubricas das contas 

contábeis (Brasil, STN, 2014b), o que não acontece dentro do mesmo órgão, fato 

que, se o órgão for usuário do SIAFI, é superado pelo próprio software devido à 

estruturação dos registros dessas transações, evitando a duplicação de ativos e 

passivos; 

f) a obtenção de demonstrativos consolidados sistemicamente conforme a 

metodologia prevista no MCASP (Brasil, STN, 2014b) para os órgãos e entes que 

utilizam o SIAFI; e 

g) a importância do órgão ou entidade de possuir um sistema contábil integrado à TI, 

de forma a facilitar a consolidação de contas, seja para fins dos demonstrativos ou 

para fins de auxílio ao processo decisório. 

De forma contrária, citam-se algumas questões que não podem ser generalizadas quanto 

ao estudo de caso do COMAER: 

a) o desempenho de uma variedade de atividades em várias áreas do conhecimento 

dentro de um mesmo órgão; 

b) o COMAER faz uso do SIAFI, assim como a maioria dos demais órgãos da entidade 

União, o que não necessariamente se aplica aos demais entes do perímetro de 

consolidação; 
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c) a existência de um manual de contabilidade interno para um órgão ou entidade que 

reflita o MCASP (Brasil, STN, 2014b), como acontece com o MCA 172-3 (Digital) 

(Brasil, COMAER, 2007); 

d) a adoção de políticas e procedimentos contábeis mais restritivos no que tange à 

liberdade de ação dada aos gestores pelo MCASP (Brasil, STN, 2014b), obtendo-se 

assim uma maior uniformidade nas políticas e procedimentos contábeis no que 

tange às unidades que compõem o órgão; 

e) o facilitador da centralização do controle do patrimônio público por unidades como 

a UG EXEC dentro do órgão ou entidade; 

f) a existência de uma estruturação como o SISCONTAER dentro dos demais órgãos 

subordinados à STN, também como parte integrante do Sistema de Contabilidade 

Federal, inclusive no que diz respeito à auditoria e ao auxílio no esclarecimento de 

dúvidas sobre as políticas e procedimentos contábeis previstos no MCASP (Brasil, 

STN, 2014b); e 

g) a possibilidade de desenvolvimento da TI dentro da própria instituição, de modo a 

colaborar no processo de controle e gestão do patrimônio público, principalmente 

no controle analítico. 

Diante do exposto até aqui, depreendendo-se que, após a contextualização do tema obtido 

na revisão de literatura e seguidos os passos da metodologia do estudo de caso, todo o 

desenvolvimento da parte empírica foi entendido, o que permite o avanço para o capítulo conclusivo 

deste trabalho. 

  



 

146 
 

 



 

147 
 

7. CONCLUSÃO 

Por meio de uma breve retomada da contextualização do tema e dos objetivos deste 

trabalho, verifica-se no conteúdo deste capítulo a conclusão, que é alcançada pela análise qualitativa 

interpretativa dos dados coletados no cenário brasileiro e, nomeadamente, no estudo de caso do 

COMAER. Além disso, apresentam-se também os ganhos advindos da execução da pesquisa, suas 

limitações e as sugestões para futuros estudos empíricos. 

7.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A NPM (Hood, 1991, 1995) mostra-se como um conjunto de soluções frente à 

insustentabilidade do Estado em manter-se sob a filosofia do Welfare State, passando a dar uma nova 

abordagem para a accountability na gestão da máquina pública, focando cada vez mais na eficiência 

e nos resultados (Fatemi & Behmanesh, 2012). Dentre essas soluções, a adoção das boas práticas 

contábeis do setor privado, onde se inclui a consolidação de contas, surgem como produtos 

mitificados (Meyer & Rowan, 1977), sendo adotado pelos setores públicos de vários países. É nesse 

cenário que o IPSASB ganha força como entidade de referência internacional quanto à normatização 

contábil, inclusive para a prática da consolidação de contas, fazendo com que as IPSAS sejam 

adotadas ou convergidas por vários países de forma isomórfica (Dimaggio & Powell, 1983; Rodrigues 

& Craig, 2007). 

Sendo assim, a República Federativa do Brasil, desde 2008, entra em um grupo de 

signatários que elegem as IPSAS como referências contábeis, se igualando a outros países em 

desenvolvimento (Chan, 2006), como os da América do Sul (IPSASB, 2015b). Com a publicação do 

MCASP (Brasil, STN, 2014b) no final de 2014, que possui observância para todos os entes da 

Federação, o Brasil, representado pela STN, evidencia ainda mais a busca pelas melhores políticas e 

práticas contábeis, além de ratificar uma metodologia de consolidação de contas a níveis de União, 

Estados e Municípios, tudo já sob a influência do processo de convergência às IPSAS. No mês 

seguinte, no final de janeiro de 2015, o IPSASB publicou a IPSAS 35 – Consolidated Financial 

Statements (Demonstrações Financeiras Consolidadas) (IPSASB, 2015c), atualizando a abordagem 

da consolidação de contas para o setor público, o que poderia causar conflitos com a nova edição do 

MCASP (Brasil, STN, 2014b). 

É desse contexto que se motivou e justificou a execução da presente pesquisa, atribuindo-

se o objetivo geral de analisar o processo de consolidação de contas no setor público brasileiro, 
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utilizando como método de estudo o caso particular do Comando da Aeronáutica, de forma a tornar 

tácita a avaliação da aderência por parte do governo brasileiro às IPSAS. Ainda assim, diante do 

caráter inevitável de exposição constatado nas evidências, o estudo registrou dificuldades e 

experiências na obtenção de contas consolidadas como esforço no alcance dos objetivos estipulados 

não só pelo IPSASB para fins de consolidação de contas no setor público, mas por parte da República 

Federativa do Brasil. 

Dessa maneira, o desenvolvimento do estudo de caso do COMAER buscou responder à 

seguinte questão de investigação: 

Como é que se caracteriza o processo de consolidação de contas no setor público brasileiro 

e como é avaliada a aderência às Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 

emitidas pelo IPSASB? 

Como forma de viabilizar a solução, foram formuladas outras cinco perguntas, denominadas 

questões específicas, sendo aqui, oportunamente apresentadas as suas respostas, que 

conjuntamente atendem igualmente ao objetivo geral. Oportunamente, apresenta-se o Quadro 11 (p. 

149), que faz o resumo geral das interpretações que colaboraram com as respostas das questões 

específicas, conforme a seguir: 

a) Como é que se caracteriza a adoção da IPSAS 35 (IPSASB, 2015c) e o processo 

de consolidação de contas pelo setor público brasileiro? 

Inicialmente, de forma geral, o Brasil não está adotando as IPSAS, e sim convergindo às 

IPSAS, pois há a necessidade de integração com as demais leis brasileiras que afetam a sua 

contabilidade governamental. Sendo assim, as IPSAS são convergidas gradualmente, na medida em 

que há o avanço da implantação das políticas patrimoniais de acordo com o cronograma estabelecido 

no PIPCP (Brasil, STN, 2015c). É por meio da realização da entrevista (Entrevistado 1), bem como 

provado pelo próprio PIPCP (Brasil, STN, 2015c), que a convergência à IPSAS 35 (IPSASB, 2015c) 

não é uma prioridade, e sim a atualização da contabilidade governamental brasileira para uma 

linguagem contábil mais moderna diante do marco da Lei nº 4.320 (Brasil, PR, 1964), possibilitando 

o Brasil participar em discussões contábeis no cenário internacional, estreitar contatos com entidades 

internacionais e melhorar a busca pela transparência e pela accountability nas contas públicas. Dessa 

maneira, observa-se um misto de isomorfismo coercitivo e de isomorfismo mimético no processo de 

convergência.  Contudo,  mesmo  a  convergência  à  IPSAS  35  (IPSASB, 2015c)  não  sendo  uma 
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prioridade, percebe-se que o Brasil adota algumas ações de forma a obter contas consolidadas a nível 

Federal que possuem alguma semelhança com as estratégias sugeridas pelo IPSASB, onde cita-se a 

existência de uma metodologia de identificação das transações intra-entidade econômica. 

Já o processo de consolidação de contas no setor público brasileiro é altamente voltado 

para a transparência e busca da accountability no que diz respeito ao patrimônio público. É no foco 

desse patrimônio, seja na forma da sua gestão, do registro de ativos e passivos, de investimentos ou 

até na execução do orçamento, que se estabelecem as relações de controle para fins de formação do 

perímetro de consolidação, sendo este estabelecido legalmente. Também é por força de lei que se 

encontra a contabilidade estruturada como um Sistema de Contabilidade Federal, onde a STN exerce 

o papel de entidade controladora ou entidade relatadora, consolidando as contas públicas da 

Federação para fins do BSPN ou da CCP. O processo de consolidação a nível nacional é caracterizado 

por uma forte presença da TI, desde a coleta dos dados contábeis de todos os entes da Federação, 

passando pelo apuramento dos mesmos, que ainda se mostra em desenvolvimento com a 

implantação de auditores contábeis, pela eliminação das transações intra-entidade econômica, que é 

feito pelo 5º nível constantes das rubricas das contas contábeis (Brasil, STN, 2014b), e até na 

formação dos demonstrativos e informações contábeis consolidadas. O método de consolidação 

adotado é o integral, embora ainda se busque um alinhamento não prioritário à IPSAS 35 (IPSASB, 

2015c). Essas características quanto ao processo de consolidação são evidenciadas e comprovadas 

dentro da realidade do estudo de caso do COMAER, principalmente quando da elaboração da 

Declaração do Contador, peça integrante do Relatório de Gestão. 

b) Qual a visão dos agentes responsáveis pela convergência às IPSAS no nível nacional 

brasileiro quanto aos benefícios e às dificuldades encontradas, esperadas ou não, 

para o tema consolidação de contas no seu setor público? 

Embora se notem muitos avanços na consolidação de contas públicas, o que é evidenciado 

na comparação, por exemplo, entre o BSPN 2014 (Brasil, STN, 2015a) e a CCP 2015 (Brasil, STN, 

2016a), é que ainda há uma preocupação muito maior com a qualidade da informação contábil 

constantes nesses demonstrativos, o que também justifica a baixa prioridade na convergência à IPSAS 

35 (IPSASB, 2015c) no PIPCP (Brasil, STN, 2015c). A STN ainda não possui uma capacidade de 

verificar a fidelidade dos dados e ainda procura desenvolver auditores contábeis para serem 

implantados no SICONFI, de modo a melhorar a qualidade dos dados, o que já é feito de forma similar 

na esfera da União com o SIAFI. As próprias características do Brasil, como a sua variedade de 
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atividades e a sua heterogeneidade de realidades, refletem na contabilidade exercida pelos entes na 

ponta, inclusive em questões de assimilação dos princípios contábeis, prejudicando a formação das 

contas contábeis. A adoção do regime de competência apresenta uma evolução com a vigência do 

PCASP (Brasil, STN, 2014c) e do MCASP (Brasil, STN, 2014b), o que deve melhorar ainda mais com 

o avanço do PIPCP (Brasil, STN, 2015c). Contudo, o regime de competência ainda esbarra nas 

dificuldades inerentes à capitação de recursos, especificamente nos impostos, seja pela máxima da 

capitação ou pela incompatibilidade na estruturação da TI envolvida nos softwares das entidades 

responsáveis por essas receitas. Ainda há a dificuldade de incluir todas as entidades do perímetro de 

consolidação nos demonstrativos consolidados, pois como acontece com a PETROBRAS, há uma 

incompatibilidade de sistemas contábeis, havendo a necessidade de uma ruptura cultural muito 

grande. 

Quanto aos pontos positivos, ficou evidente a relevância da TI por meio da Internet para fins 

de coleta de dados, que disponibiliza o acesso à integralidade dos entes da Federação, mesmo em 

áreas de difícil acesso, como acontece na Região Amazônica. A possibilidade do BSPN como produto 

ser objeto de avaliação do grau de assimilação das políticas contábeis pelos entes, possibilitando a 

STN precisar onde devem ocorrer instruções de nivelamento e treinamento. Verificou-se também 

como fator positivo, a possibilidade iminente do BSPN ser auditado pelo TCU, o que deve melhorar 

ainda mais as questões de transparência e de accountability. 

Nesta questão, o estudo do COMAER serviu para comprovar a importância da TI no alcance 

de todos os entes de seu perímetro de consolidação, bem como a importância da mesma na 

manutenção e controle da uniformidade das políticas e procedimentos contábeis estabelecidos pelo 

MCASP (Brasil, STN, 2014b) por meio do MCA 172-3 (Digital) (Brasil, COMAER, 2007). 

c) Como se reflete a adoção das IPSAS no processo de consolidação de contas do 

COMAER? 

O processo específico de convergência à IPSAS 35 (IPSASB, 2015c) não é percebido pelos 

gestores do COMAER, o que não denota a mesma interpretação quanto às políticas e procedimentos 

contábeis das demais IPSAS, fato que pode ser generalizado para os demais entes brasileiros. As 

IPSAS são percebidas, ainda mais com o avanço do PIPCP (Brasil, STN, 2015c), no momento em 

que são convergidas e passam a contar no teor do MCASP (Brasil, STN, 2014b), refletindo-se assim 

no MCA 172-3 (Digital) (Brasil, COMAER, 2007), mesmo sendo de uma forma mais restritiva. Como 

consequência para o processo de consolidação do COMAER, realizado pela SEFA diante de um 
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sistema de contabilidade, o SISCONTAER, as IPSAS geram influências na melhoria da qualidade sobre 

os demonstrativos consolidados para fins de transparência e de accountability, bem como sobre as 

informações contábeis consolidadas fornecidas para fins do auxílio ao processo decisório. 

Também se observou a presença do isomorfismo coercitivo quanto da imposição do MCASP 

(Brasil, STN, 2014b) em relação ao COMAER, o que ocorre da mesma forma quando há a imposição 

restrita e incondicional do MCA 172-3 (Digital) (Brasil, COMAER, 2007) para as UG EXEC. Ainda 

assim, há o isomorfismo normativo, na medida em que o MCA 172-3 (Digital) (Brasil, COMAER, 2007) 

aproxima a sua linguagem para a realidade do COMAER dentro do que dispõe o MCASP (Brasil, STN, 

2014b), regulando o exercício dos atos e fatos da sua contabilidade. 

d) Como se apresentam os procedimentos e os sistemas de gestão adotados pelo 

COMAER no alcance da necessidade de elaboração de contas consolidadas e seus 

objetivos organizacionais? 

Observou-se que a consolidação de contas no COMAER é resultado de duas características, 

uma de caráter estrutural e outra ligada à TI. A estrutura condiz com o SISCONTAER, um sistema 

contábil que, dentre outros objetivos, propicia a consolidação de contas como resultado de uma 

necessidade sistêmica. Esse sistema igualmente propicia o controle e manutenção de políticas e 

procedimentos contábeis definidos pelo MCASP (Brasil, STN, 2014b) de forma mais restritiva à 

realidade do COMAER, o que resulta numa prática de consolidação mais ideal. A TI, por sua vez, está 

presente na ajuda desse monitoramento da retidão das políticas e procedimentos contábeis, além de 

automatizar o próprio processo de consolidação de contas. Dessa forma, as contas consolidadas 

externadas como demonstrativos ou relatórios, atingem os objetivos de transparência e de 

accountability, onde cita-se o Relatório de Gestão, bem como o de auxiliar os processos decisórios do 

COMAER, nomeadamente os de alto escalão. 

e) Qual a opinião dos agentes do COMAER envolvidos no processo de consolidação de 

contas quanto às necessidades, internas e externas, abrangendo questões de 

eficiência e de eficácia dos procedimentos de consolidação de contas? 

O COMAER é tanto eficiente como eficaz, desde que consiga identificar as necessidades, 

externe a possibilidade de fornecer informações gerenciais e, sendo externada, viabilize a geração e 

o uso dessas informações, sobretudo as que também envolvam contas consolidadas. Contudo, 

embora apresentem-se avanços consideráveis, a consolidação de contas ainda é uma questão em 
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desenvolvimento, evoluindo gradualmente conforme o aperfeiçoamento do próprio processo de 

prestação de contas. 

Dessa maneira, sendo respondidas as cinco questões específicas, responde-se à questão 

de investigação, atingindo-se o objetivo geral deste trabalho. 

7.2. CONTRIBUIÇÕES 

A maior contribuição deste trabalho é ter um estudo atualizado no cenário brasileiro no que 

tange ao processo de consolidação de contas, ainda mais sob o processo de convergência às IPSAS, 

aspecto ainda pouco evidenciado (Matiş & Cîrstea, 2015). Quanto ao próprio processo de 

convergência às IPSAS, segundo evidenciado na realização da entrevista com o agente da STN 

(Entrevistado 1), há consequentemente uma exteriorização na explicação desse processo de 

convergência, exemplificando algumas dificuldades na sua condução. 

Outra contribuição é a prova de que, conforme mostrado pelo estudo de caso do COMAER, 

quanto mais um sistema contábil assegura que as políticas e os procedimentos contábeis sejam 

restritamente obedecidos, há um ganho de qualidade nas informações contábeis, seja para fins de 

prestação de contas ou para o auxílio ao processo decisório. Isso, também, colabora essencialmente 

com a prática metodológica da consolidação de contas, reduzindo-se os ajustes necessários, previstos 

no parágrafo 41 da IPSAS 35 (IPSASB, 2015c), e garantindo-se informações contábeis consolidadas 

mais fiéis à referida prática. 

Por fim, fica como contribuição comprovada também pelo estudo de caso do COMAER, que 

há a necessidade que os softwares sejam integrados nos sistemas de contabilidade de forma a se 

obter informações consolidadas (Chan, 2008a, 2008b), permitindo o melhoramento da 

transparência, da accountability e do processo decisório. 

7.3. LIMITAÇÕES 

Quanto às limitações na execução deste trabalho, além das inerentes à generalização do 

estudo de caso do COMAER apresentadas no capítulo anterior, informa-se que não foram abordadas 

as questões da disciplina do Direito no cenário brasileiro, de forma a analisar até que ponto a 

convergência pode sobrepor a legislação brasileira, inclusive abordando as suas consequências. 

Outra limitação é a falta de estudos no cenário brasileiro quanto ao tema consolidação de 

contas públicas com base de pesquisa em sítios eletrônicos ou em revistas renomadas e, 
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principalmente, quanto ao uso adequado das citações e referências, independentemente do estilo 

adotado. 

Outrossim, é a análise focada unicamente sob a perspectiva da própria IPSAS 35 (IPSASB, 

2015c), sem se abordar conjuntamente as IPSAS 34, IPSAS 36, IPSAS 37 e IPSAS 38. 

Como última limitação, observa-se que, para fins de análise da adoção do regime de 

competência estipulado compulsoriamente pelas IPSAS, as receitas geradas no âmbito do COMAER, 

bem como as que compõem o Fundo Aeronáutico, não foram verificadas, entendendo-se que o 

COMAER é beneficiário do orçamento que depende igualmente da arrecadação de tributos, como os 

demais órgãos da esfera da União. 

7.4. SUGESTÃO DE INVESTIGAÇÃO FUTURA 

Sugerem-se três pistas para elaboração de uma investigação futura em sede deste trabalho. 

Inicialmente, sugere-se que se desenvolva o estudo de caso sobre o mesmo tema, contudo utilizando 

um estudo de caso focado em outro órgão da entidade União, ou mesmo na perspectiva de outros 

entes. Isso seria igualmente interessante se realizado na altura do fim do prazo de implantação do 

PIPCP (Brasil, STN, 2015c) para se avaliar ainda melhor a evolução do processo de convergência às 

IPSAS, inclusive à IPSAS 35 (IPSASB, 2015c). 

Como segunda sugestão, sugere-se uma abordagem conjunta, ou mais presente, das IPSAS 

34, IPSAS 36, IPSAS 37 e IPSAS 38. 

Como última pista de investigação futura, tendo em vista que este trabalho foi desenvolvido 

com base nos reflexos da NPM (Hood, 1991, 1995; Lapsley & Pallot, 2000) para a contabilidade, ou 

seja, nos reflexos da NPFM (Guthrie & Humphrey, 1996; Olson, Guthrie & Humphrey, 1998; Potter, 

2002), por se entender que a consolidação de contas é uma boa prática para se buscar a 

transparência e a accountability a nível governamental, sugere-se a mudança de referência para as 

questões que envolvam a governança. Segundo Peci et al. (2008), a NPM não certifica o contexto e 

a ideologia derivada da cultura política inserida num Estado, o que pode resultar numa representação 

institucional diferente sob o enfoque da governança. 
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APÊNDICE 1 – SOLICITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM ENTREVISTA 

Escola de Economia e Gestão 

SOLICITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM ENTREVISTA 

Prezado Senhor(a), 

Sou mestrando em Contabilidade pela Escola de Economia e Gestão, Universidade do 

Minho, e venho desenvolvendo uma dissertação como trabalho de conclusão, cujo objetivo é analisar 

o processo de consolidação de contas no setor público brasileiro utilizando como método de estudo 

o caso particular do Comando da Aeronáutica (COMAER), de forma tornar tácita a avaliação da 

aderência por parte do governo brasileiro às Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao 

Setor Público (IPSAS) emitidas pelo IPSASB, International Public Sector Accounting Standards Board. 

Essa análise leva em consideração o processo de convergência às IPSAS pelo Brasil e o 

relevante e notório papel da STN, desde os desdobramentos da Portaria do Ministério da Fazenda nº 

184, de 25 de agosto 2008; as demonstrações contábeis que utilizam-se de dados consolidados para 

fins de transparência e accountability, citando-se aqui o Balanço do Setor Público Nacional (BSPN); 

as dimensões continentais e a variedade de atividades governamentais do Brasil, o grande alcance 

territorial do Comando da Aeronáutica como organização detentora de uma gama de atividades dentro 

de um propósito único de defesa e soberania do Estado brasileiro; a necessidade do COMAER em 

possuir dados contábeis consolidados para fins de prestação de contas e de auxílio ao processo de 

tomada de decisões; e o reconhecimento da própria STN, de acordo com suas própria orientações, 

no esforço do COMAER em aprimorar suas contas. 

Diante do exposto, convido Vossa Senhoria para participar de uma entrevista sobre o tema 

em desenvolvimento, em data e hora combinada, de acordo com vossa disponibilidade. A entrevista 

se destinará somente para fins acadêmicos, sendo assegurado o anonimato, sendo realizada por 

meio de um telefone fixo ou “Skype”, devido à questão de distância e a viabilidade de gravação do 
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áudio, esta necessidade formal desta pesquisa, para posterior transcrição e encaminhamento para 

vossa homologação. 

Outrossim, levando em consideração a experiência e/ou conhecimento de Vossa Senhoria, 

a entrevista é estruturada em um questionário preestabelecido, contudo não limitador a outros 

aspectos que considere importante ou surjam no decorrer da sua realização. Além de sanar dúvidas 

não elucidadas quanto à prática contábil da consolidação de contas por meio do acesso aos 

normativos e documentos disponíveis na Internet, busca-se o registro de experiências, necessidade 

muito evidenciada e motivada pela atualidade do tema a nível de estudos acadêmicos e pelo próprio 

IPSASB. 

Por fim, agradeço a atenção despendida por Vossa Senhoria e enalteço a importância de 

vossa participação, pois, além das razões já descritas, possibilitará o reforço e o aprimoramento dos 

procedimentos contábeis adotados pelo COMAER como reflexo do Manual de Contabilidade Aplicado 

ao Setor Público (MCASP), garantindo demonstrativos contábeis consolidados mais fidedignos e 

transparentes, consequentemente uma melhor decisão e exercício da accountability. 

Respeitosamente, 

________________________________ 
Eduardo de Oliveira Silva_ Major COMAER 
Mestrando em Contabilidade da UMinho 
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APÊNDICE 2 – Termo de Participação e Consentimento 

Escola de Economia e Gestão 

TERMO DE PARTICIPAÇÃO E CONSENTIMENTO 

Eu, _____________________________________________________ , declaro para 

os devidos fins, que participei da entrevista, bem como autorizei a gravação do referente áudio e 

homologuei a sua transcrição, tudo no âmbito da dissertação de conclusão do Mestrado em 

Contabilidade de Eduardo de Oliveira Silva, cujo título é Consolidação de contas no Setor Público 

Brasileiro frente às IPSAS: o estudo da prestação de contas do Comando da Aeronáutica. 

________________________________ 
LOCAL E DATA 

________________________________ 
ASSINATURA 

  



 

158 
 

 



 

159 
 

APÊNDICE 3 – Guião da Entrevista – STN 

Escola de Economia e Gestão 

GUIÃO DA ENTREVISTA: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 

Objetivo Principal da Investigação: 

Analisar o processo de consolidação de contas no setor público brasileiro utilizando como 

método de estudo o caso particular do Comando da Aeronáutica (COMAER), de forma tornar tácita a 

avaliação da aderência por parte do governo brasileiro às Normas Internacionais de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público (IPSAS) emitidas pelo IPSASB, International Public Sector Accounting 

Standards Board. 

Essa análise leva em consideração: 

a) o processo de convergência às IPSAS pelo Brasil e, nesse propósito, o relevante e 

notório papel da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), desde os desdobramentos da 

Portaria do Ministério da Fazenda nº 184, de 25 de agosto 2008; 

b) as demonstrações contábeis que utilizam-se de dados consolidados para fins de 

transparência e accountability, citando-se o Balanço do Setor Público Nacional (BSPN); 

c) as dimensões continentais e a variedade de atividades governamentais do Brasil, 

d) o grande alcance territorial do Comando da Aeronáutica como organização detentora 

de uma gama de atividades dentro de um propósito único de defesa e soberania do 

Estado brasileiro; 

e) a necessidade do COMAER em possuir dados contábeis consolidados para fins de 

prestação de contas e de auxílio ao processo de tomada de decisões; e 

f) o reconhecimento do COMAER pela própria STN, que de acordo com as orientações da 

Secretaria, esforça-se em aprimorar suas contas. 
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Objetivos Específicos da Investigação: 

Segundo a estruturação da pesquisa, além de possibilitar o registro de experiências, buscar-

se-á responder às questões específicas destinadas à STN: 

a) Como é que se caracteriza a adoção da IPSAS 35 (IPSASB, 2015c) e o processo de 

consolidação de contas pelo setor público brasileiro? 

b) Qual a visão dos agentes responsáveis pela convergência às IPSAS no nível nacional 

brasileiro quanto aos benefícios e às dificuldades encontradas, esperadas ou não, para 

o tema consolidação de contas no seu setor público? 

Caracterização do Entrevistado: 

A seleção do entrevistado é decorrente indicação da própria STN mediante: 

a) participação e/ou estar participando e/ou ter conhecimento do processo de 

convergência às IPSAS; 

b) participação e/ou estar participando e/ou ter conhecimento do processo de 

consolidação de contas que resultam no BSPN; e 

c) experiência e/ou conhecimento contábil, visando o peso da propriedade das respostas, 

o que enaltecerá a entrevista e o resultado da pesquisa. 

Metodologia da Entrevista: 

A entrevista visa atender os objetivos específicos que irão auxiliar no alcance do objetivo 

desta pesquisa, contudo, também servirá para esclarecer dúvidas que surgiram durante o seu 

desenvolvimento envolvendo o suporte documental. A realização da entrevista é essencial para o 

registro da experiência dos atores envolvidos nos processos de convergência às IPSAS e de 

consolidação de contas no nível governamental brasileiro, o que não se depreende da leitura e análise 

de documentos, nomeadamente na 6ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público. 

Localização e Recursos 

A entrevista será realizada no local e horário onde o entrevistado escolher, sendo 

condicionado um ponto fixo telefônico ou contato do software “Skype”, tendo em vista que o 

entrevistador não se encontra no Brasil. O áudio da entrevista será gravado por meio do software 

“Amolto Call Recorder for Skype” e as respostas às perguntas transcritas no editor de texto “Word – 
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Microsoft Office” manualmente, este passo com o auxílio do software “Express Scribe Transcription”, 

versão não-comercial. 

Entrevista: 

Apresentação ao entrevistado: 

a) apresentar a pesquisa, seu contexto, seu objetivo principal e os secundários, estes 

referentes à STN; 

b) ressaltar a importância da participação do entrevistado, lembrando-o do caráter 

voluntário, da necessidade e da permissão da gravação do áudio da entrevista, bem 

como a preservação de sua não identificação e da fiel transcrição, esta homologada 

pelo próprio;  

c) a necessidade de retomar o telefonema caso a ligação se interrompa durante a 

entrevista, e 

d) o direito do entrevistado em retificar ou desistir da entrevista. 

Caracterização das Perguntas: 

Os objetivos e os contextos em que serão executadas as perguntas obedecerão a legenda a 

seguir, de forma a se correlacionarem com os seguintes grupos de informações: 

a.x) para as perguntas que visam a percepção dos agentes; 

b.x) para as perguntas que visam o esclarecimento de dúvidas; 

c.x) para as perguntas que visam a consolidação de evidências; e 

d.x) para as perguntas que visam conhecer a experiência do entrevistado. 

Perguntas: 

a.1) objetivo: identificação de tendência mundial, produto mitificado ou isomorfismo na 

adoção das IPSAS. 

a.1) contexto: forte impulso na adoção das IPSAS por países em desenvolvimente, inclusive 

na América do Sul, com vistas a propiciar transparência e accountability nas contas 

públicas. 

1) Por que e para que convergir às IPSAS? 
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2) Como é que se caracteriza esse processo de convergência? 

3) De que forma esse processo de convergência irá influenciar o MCASP? 

a.2) objetivo: identificação dos benefícios e das dificuldades encontradas, esperadas ou não, 

para o tema consolidação de contas no seu setor público. 

a.2) contexto: a dificuldade prática da técnica contábil de consolidação no cenário brasileiro 

já como reflexo da adoção das IPSAS. 

4) Quais são as dificuldades esperadas pela STN na adoção da IPSAS 35 – 

Demonstrações Financeiras Consolidadas – para a consolidação de contas no setor 

público brasileiro e reflexo no BSPN? 

5) Qual a sua opinião sobre os conceitos de “controle” e de “entidade” previstos na 

IPSAS 35? 

b.1) objetivo: esclarecer dúvidas referentes à análise do suporte documental. 

b.1) contexto: evidenciar a motivação da exclusão de entidades que deveriam constar no 

BSPN 2014. 

6) Partindo do BSPN 2014 e atendendo a noção do perímetro de consolidação, o que 

dificulta a inclusão de todos os entes no perímetro de consolidação? 

c.1) objetivo: certificar pontos depreendidos da análise documental sobre o alcance do 

SICONFI. 

c.1) contexto: o acesso ao SICONFI pode ser um limitador à integração ao perímetro de 

consolidação por Municípios localizados em áreas de difícil acesso. 

7) De acordo com a dimensão do território brasileiro e a existência de áreas de difícil 

acesso, o SICONFI consegue atingir todos os Municípios? 

b.2) objetivo: esclarecer dúvidas referentes à análise do suporte documental. 

b.2) contexto: entender o método de consolidação utilizado pela STN para consolidar contas, 

inclusive verificar seus efeitos no estudo de caso. 

Observar que as entidades referidas na pergunta nove devem ser relacionar com o grau de 

participação: >= 20% - influência significativa; =50% - empreendimento conjunto; e > 50% - 
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controle. Consequentemente, deve-se contextualizar a abordagem junto ao entrevistado 

antes de fazer a citada pergunta. 

8) Quais são os métodos de consolidação aplicados para fins de consolidação constante 

no BSPN e a quais tipos de entidades se aplicam? 

a.3) objetivo: identificação dos benefícios e das dificuldades encontradas, esperadas ou não, 

para a adoção do regime de competência no seu setor público. 

a.3) contexto: o regime de competência é um requisito na adoção das IPSAS. 

9) Na sua opinião, quais são as dificuldades na adoção do regime de competência e 

como se caracterizam os esforços que têm sido efetuados? 

a.4) objetivo: identificação dos usuários e a utilidade do BSPN. 

a.4) contexto: a existência ou não de destinação nas informações, se usuários internos ou 

externos, bem como verificar o foco dessa utilidade. 

10) Na sua opinião, o BSPN deve atingir quais usuários e qual a sua utilidade? 

b.3) objetivo: esclarecer dúvidas referentes à análise do suporte documental. 

b.3) contexto: entender o papel da STN como consolidante das contas da esfera da União, 

inclusive verificar seus efeitos no estudo de caso. 

11) Como a STN coleta e integra os dados contábeis do Comando da Aeronáutica para 

fins de elaboração do BSPN? 

c.2) objetivo: certificar pontos depreendidos da análise documental, agora sobre os 

Procedimentos Contábeis Patrimoniais. 

c.2) contexto: a liberdade de ação dos gestores quanto à gestão dos PCP poder requerer 

ajustes para fins de consolidação de contas. 

12) Como a “uniformização” das políticas contábeis é garantida para efeitos do BSPN, 

por exemplo quanto às questões de depreciação e amortização? 

a.5) objetivo: perceber padronização da prática contábil. 

a.5) contexto: embora seja do BSPN a finalidade de consolidar contas, tanto o BGU como o 

Relatório de Gestão lidam com contas consolidadas. 
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13) Na sua opinião, independente da finalidade, seja para fins do BSPN, do BGU ou do 

Relatório de Gestão, a formação das contas consolidadas para efeitos de transparência 

e prestação de contas devam usar os mesmos princípios? 

d.1) objetivo: conhecimento adicional por parte do entrevistado, bem como certificar a 

experiência e/ ou conhecimento do entrevistado. 

d.1) contexto: a experiência pode evidenciar fatos não documentados. 

14) Pode informar se possui nível superior em contabilidade bem como o tempo de 

trabalho na STN? 

15) Por fim, possui algum ponto a acrescentar ou sugestão sobre o tema, ou deseja 

ressaltar alguma questão específica sobre o que foi perguntado? 
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APÊNDICE 4 – Guião da Entrevista – COMAER (SEFA/SUCONV) 

Escola de Economia e Gestão 

GUIÃO DA ENTREVISTA: COMANDO DA AERONÁUTICA (SEFA/SUCONV) 

Objetivo Principal da Investigação: 

Analisar o processo de consolidação de contas no setor público brasileiro utilizando como 

método de estudo o caso particular do Comando da Aeronáutica (COMAER), de forma tornar tácita a 

avaliação da aderência por parte do governo brasileiro às Normas Internacionais de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público (IPSAS) emitidas pelo IPSASB, International Public Sector Accounting 

Standards Board. 

Essa análise leva em consideração: 

a) o processo de convergência às IPSAS pelo Brasil e, nesse propósito, o relevante e 

notório papel da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), desde os desdobramentos da 

Portaria do Ministério da Fazenda nº 184, de 25 de agosto 2008; 

b) as demonstrações contábeis que utilizam-se de dados consolidados para fins de 

transparência e accountability, citando-se o Balanço do Setor Público Nacional (BSPN); 

c) as dimensões continentais e a variedade de atividades governamentais do Brasil, 

d) o grande alcance territorial do Comando da Aeronáutica como organização detentora 

de uma gama de atividades dentro de um propósito único de defesa e soberania do 

Estado brasileiro; 

e) a necessidade do COMAER em possuir dados contábeis consolidados para fins de 

prestação de contas e de auxílio ao processo de tomada de decisões; e 

f) o reconhecimento do COMAER pela própria STN, que de acordo com as orientações da 

Secretaria, esforça-se em aprimorar suas contas. 
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Objetivos Específicos da Investigação: 

Segundo a estruturação da pesquisa, além de possibilitar o registro de experiências, buscar-

se-á responder às questões específicas destinadas ao COMAER: 

c) Como se reflete a adoção das IPSAS no processo de consolidação de contas do 

COMAER? 

d) Como se apresentam os procedimentos e os sistemas de gestão adotados pelo 

COMAER no alcance da necessidade de elaboração de contas consolidadas e seus 

objetivos organizacionais? 

e) Qual a opinião dos agentes do COMAER envolvidos no processo de consolidação de 

contas quanto às necessidades, internas e externas, abrangendo questões de eficiência 

e de eficácia dos procedimentos de consolidação de contas? 

Caracterização do Entrevistado: 

A seleção do entrevistado é decorrente sua ocupação na SEFA/SUCONV mediante: 

a) conhecimento de eventual participação do COMAER no capital de outra entidade; e 

b) conhecimento do assunto Parcerias Público-Privadas; 

Metodologia da Entrevista: 

A entrevista visa atender os objetivos específicos que irão auxiliar no alcance do objetivo 

desta pesquisa, contudo, também servirá para esclarecer dúvidas que surgiram durante o seu 

desenvolvimento envolvendo o suporte documental. A realização da entrevista é essencial para 

levantar a participação do COMAER no capital de outras entidades. 

Localização e Recursos 

A entrevista será realizada no local e horário onde o entrevistado escolher, sendo 

condicionado um ponto fixo telefônico ou contato do software “Skype”, tendo em vista que o 

entrevistador não se encontra no Brasil. O áudio da entrevista será gravado por meio do software 

“Amolto Call Recorder for Skype” e as respostas às perguntas transcritas no editor de texto “Word – 

Microsoft Office” manualmente, este passo com o auxílio do software “Express Scribe Transcription”, 

versão não-comercial. 
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Entrevista: 

Apresentação ao entrevistado: 

a) apresentar a pesquisa, seu contexto, seu objetivo principal e os secundários, estes 

referentes ao COMAER; 

b) ressaltar a importância da participação do entrevistado, lembrando-o do caráter 

voluntário, da necessidade e da permissão da gravação do áudio da entrevista, bem 

como a preservação de sua não identificação e da fiel transcrição, esta homologada 

pelo próprio;  

c) a necessidade de retomar o telefonema caso a ligação se interrompa durante a 

entrevista, e 

d) o direito do entrevistado em retificar ou desistir da entrevista. 

Caracterização das Perguntas: 

Os objetivos e os contextos em que serão executadas as perguntas obedecerão a legenda a 

seguir, de forma a se correlacionarem com os seguintes grupos de informações: 

a.x) para as perguntas que visam a percepção dos agentes; e 

b.x) para as perguntas que visam conhecer a experiência do entrevistado. 

Perguntas: 

a.1) objetivo: identificação ou não de participação do COMAER no capital de outras 

entidades. 

a.1) contexto: reconhecimento dos interesses não-controlados de acordo com a IPSAS 35 

nas demonstrações consolidadas do COMAER. 

1) Vossa Senhoria sabe informar se existe alguma participação de capital do COMAER 

em uma outra entidade ou empresa, ou em sede de Parceria Público Privada (PPP)? 

Caso negativo, existe a possibilidade de isso ocorrer? 

b.1) objetivo: certificar a experiência e/ ou conhecimento do entrevistado. 

2) Por fim, Vossa Senhoria pode informar o tempo de trabalho no COMAER? E na 

SEFA/SUCONV?  
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APÊNDICE 5 – Guião da Entrevista – COMAER (Contadores da SEFA/SUCONT-2) 

Escola de Economia e Gestão 

GUIÃO DA ENTREVISTA: COMANDO DA AERONÁUTICA (Contadores da SEFA/SUCONT-2) 

Objetivo Principal da Investigação: 

Analisar o processo de consolidação de contas no setor público brasileiro utilizando como 

método de estudo o caso particular do Comando da Aeronáutica (COMAER), de forma tornar tácita a 

avaliação da aderência por parte do governo brasileiro às Normas Internacionais de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público (IPSAS) emitidas pelo IPSASB, International Public Sector Accounting 

Standards Board. 

Essa análise leva em consideração: 

a) o processo de convergência às IPSAS pelo Brasil e, nesse propósito, o relevante e 

notório papel da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), desde os desdobramentos da 

Portaria do Ministério da Fazenda nº 184, de 25 de agosto 2008; 

b) as demonstrações contábeis que utilizam-se de dados consolidados para fins de 

transparência e accountability, citando-se o Balanço do Setor Público Nacional (BSPN); 

c) as dimensões continentais e a variedade de atividades governamentais do Brasil, 

d) o grande alcance territorial do Comando da Aeronáutica como organização detentora 

de uma gama de atividades dentro de um propósito único de defesa e soberania do 

Estado brasileiro; 

e) a necessidade do COMAER em possuir dados contábeis consolidados para fins de 

prestação de contas e de auxílio ao processo de tomada de decisões; e 

f) o reconhecimento do COMAER pela própria STN, que de acordo com as orientações da 

Secretaria, esforça-se em aprimorar suas contas. 
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Objetivos Específicos da Investigação: 

Segundo a estruturação da pesquisa, além de possibilitar o registro de experiências, buscar-

se-á responder às questões específicas destinadas ao COMAER: 

c) Como se reflete a adoção das IPSAS no processo de consolidação de contas do 

COMAER? 

d) Como se apresentam os procedimentos e os sistemas de gestão adotados pelo 

COMAER no alcance da necessidade de elaboração de contas consolidadas e seus 

objetivos organizacionais? 

e) Qual a opinião dos agentes do COMAER envolvidos no processo de consolidação de 

contas quanto às necessidades, internas e externas, abrangendo questões de eficiência 

e de eficácia dos procedimentos de consolidação de contas? 

Caracterização do Entrevistado: 

A seleção do entrevistado é decorrente sua ocupação na SEFA/SUCONT mediante: 

a) trabalho no Sistema de Contabilidade da Aeronáutica (SISCONTAER) como contador; 

b) participação e/ou estar participando e/ou ter conhecimento da elaboração do Relatório 

de Gestão do COMAER; 

c) participação e/ou estar participando e/ou ter conhecimento do processo de 

consolidação de contas que dão suporte às informações contábeis dos Relatórios de 

Gestão, precisamente por ocasião da “Declaração do Contador”; 

d) conhecimento das políticas e procedimentos contábeis adotados pelo COMAER no MCA 

172-3 (Digital) como reflexo do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público 

(MCASP); 

e) experiência e/ou conhecimento contábil, visando o peso da propriedade das respostas, 

o que enaltecerá a entrevista e o resultado da pesquisa. 

Metodologia da Entrevista: 

A entrevista visa atender os objetivos específicos que irão auxiliar no alcance do objetivo 

desta pesquisa, contudo, também servirá para esclarecer dúvidas que surgiram durante o seu 

desenvolvimento envolvendo o suporte documental e da análise dos outputs dos softwares de 

contabilidade. A realização da entrevista é essencial para o registro da experiência dos atores 

envolvidos nos processos de prestação de contas, especificadamente quanto ao Relatório de Gestão, 
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pois utilizam-se de contas consolidadas, bem como entender o conhecimento que não se depreende 

da leitura do MCA 172-3 (Digital). 

Localização e Recursos 

A entrevista será realizada no local e horário onde o entrevistado escolher, sendo 

condicionado um ponto fixo telefônico ou contato do software “Skype”, tendo em vista que o 

entrevistador não se encontra no Brasil. O áudio da entrevista será gravado por meio do software 

“Amolto Call Recorder for Skype” e as respostas às perguntas transcritas no editor de texto “Word – 

Microsoft Office” manualmente, este passo com o auxílio do software “Express Scribe Transcription”, 

versão não-comercial. 

Entrevista: 

Apresentação ao entrevistado: 

a) apresentar a pesquisa, seu contexto, seu objetivo principal e os secundários, estes 

referentes ao COMAER; 

b) ressaltar a importância da participação do entrevistado, lembrando-o do caráter 

voluntário, da necessidade e da permissão da gravação do áudio da entrevista, bem 

como a preservação de sua não identificação e da fiel transcrição, esta homologada 

pelo próprio;  

c) a necessidade de retomar o telefonema caso a ligação se interrompa durante a 

entrevista, e 

d) o direito do entrevistado em retificar ou desistir da entrevista. 

Caracterização das Perguntas: 

Os objetivos e os contextos em que serão executadas as perguntas obedecerão a legenda a 

seguir, de forma a se correlacionarem com os seguintes grupos de informações: 

a.x) para as perguntas que visam a percepção dos agentes; 

b.x) para as perguntas que visam o esclarecimento de dúvidas; 

c.x) para as perguntas que visam a consolidação de evidências; e 

d.x) para as perguntas que visam conhecer a experiência do entrevistado. 

Perguntas: 
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a.1) objetivo: caracterizar o processo de prestação de contas no COMAER no que tange à 

utilização de contas consolidadas. 

a.1) contexto: O COMAER tem que consolidar contas para fins da emissão da Declaração 

do Contador, na ocasião do Relatório de Gestão. 

1) Como é que se caracteriza o processo de prestação de contas no COMAER no que se 

refere a prática contábil de consolidação de contas? 

a.2) objetivo: caracterizar o modus operandi do processo de consolidação de contas no 

COMAER. 

a.2) contexto: O COMAER não possui um manual de consolidação de contas públicas, o que 

o deve fazer de acordo com o MCASP. 

2) Quais são os procedimentos adotados para fins de consolidação de contas? 

c.1) objetivo: caracterizar os elementos necessários para se iniciar o processo de 

consolidação de contas no COMAER. 

c.1) contexto: A prática demonstra que por força do SISCONTAER, a SEFA desempenha o 

papel de entidade consolidante ou entidade relatadora. 

3) Quem exerce o papel de Entidade-Mãe ou Entidade Relatadora no COMAER? 

c.2) objetivo: caracterizar os elementos necessários para se iniciar o processo de 

consolidação de contas no COMAER. 

c.2) contexto: A prática demonstra que por força que a definição das Unidades Gestoras 

que executam no SIAFI integram o perímetro de consolidação, pois detêm os registros da 

execução e controle financeiro e patrimonial das Unidades Gestoras que não possuem esse 

perfil de execução. 

4) Como se caracteriza o perímetro de consolidação do COMAER? 

b.1) objetivo: caracterizar os elementos necessários para se iniciar o processo de 

consolidação de contas no COMAER. 

b.1) contexto: O COMAER deve seguir o MEP, sendo adotada a exclusão dos investimentos 

em contrapartida do patrimônio líquido para fins de consolidação de contas, conforme 
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evidências do MCASP, das normas do CFC e dos demais DCON que compõem o BSPN e o 

BGU? 

5) Qual ou quais o(s) método(s) de consolidação adotado(s)? 

a.3) objetivo: caracterizar os elementos necessários para se iniciar o processo de 

consolidação de contas no COMAER. 

a.3) contexto: O COMAER possui procedimentos e práticas contábeis mais restritos que os 

elencados no MCASP. 

6) Como se caracteriza a uniformização de procedimentos contábeis no COMAER para 

fins de obtenção de demonstrativos consolidados? 

c.3) objetivo: caracterizar os elementos necessários para se iniciar o processo de 

consolidação de contas no COMAER. 

c.3) contexto: O papel do MCA 172-3 (Digital) na restrição de políticas e procedimentos 

contábeis, bem como a utilização de uma linguagem mais próxima ao usuário do COMAER. 

7) De acordo com seu ponto de vista, consegue visualizar alguma relação entre o MCA 

172-3 (Digital) e a uniformização procedimentos contábeis no COMAER? 

c.4) objetivo: caracterizar os elementos necessários para se iniciar o processo de 

consolidação de contas no COMAER. 

c.4) contexto: Assegurar a uniformização de políticas e procedimentos contábeis. 

8) Qual a importância, na sua opinião, da “Conformidade Contábil”, mensalmente 

realizada no SIAFI para efeitos de consolidação de contas? 

a.4) objetivo: caracterizar os elementos necessários para se iniciar o processo de 

consolidação de contas no COMAER. 

a.4) contexto: O COMAER possui três operações intra-entidade: transferência de material, 

descentralização de crédito e repasse de numerário. Não há lucro em nenhuma transação. 

9) Como se caracteriza a eliminação de saldos intra-entidade econômica no COMAER? 

a.5) objetivo: perceber as dificuldades encontradas no processo de consolidação de contas 

no COMAER. 
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a.5) contexto: As peculiaridades de cada entidade, bem como a própria técnica contábil de 

consolidar contas, externam dificuldades inerentes conforme a revisão de literatura. 

10) Quais são os maiores desafios para se realizar a consolidação de contas no 

COMAER? 

a.6) objetivo: identificação do reflexo das IPSAS no MCA 172-3 (Digital). 

a.6) contexto: Processo de convergência às IPSAS pelo Brasil, desde 2008. 

11) No seu ponto de vista, de que forma o processo de convergência às Normas 

Internacionais de Contabilidade Aplicados ao Setor Público (IPSAS) pelo Brasil, afetam 

o processo de consolidação de contas do COMAER? 

d.1) objetivo: conhecimento adicional por parte do entrevistado, bem como certificar a 

experiência e/ ou conhecimento do entrevistado. 

d.1) contexto: a experiência pode evidenciar fatos não documentados. 

12) Pode informar o tempo de trabalho no COMAER? E na SEFA/SUCONT? 

13) Participou na elaboração do Relatório de Gestão de quais exercícios? 

14) Por fim, possui algum ponto a acrescentar ou sugestão sobre o tema, ou deseja 

ressaltar alguma questão específica sobre o que foi perguntado? 
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APÊNDICE 6 – Guião da Entrevista – COMAER (SEFA/SUCONT-1) 

Escola de Economia e Gestão 

GUIÃO DA ENTREVISTA: COMANDO DA AERONÁUTICA (SEFA/SUCONT-1) 

Objetivo Principal da Investigação: 

Analisar o processo de consolidação de contas no setor público brasileiro utilizando como 

método de estudo o caso particular do Comando da Aeronáutica (COMAER), de forma tornar tácita a 

avaliação da aderência por parte do governo brasileiro às Normas Internacionais de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público (IPSAS) emitidas pelo IPSASB, International Public Sector Accounting 

Standards Board. 

Essa análise leva em consideração: 

a) o processo de convergência às IPSAS pelo Brasil e, nesse propósito, o relevante e 

notório papel da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), desde os desdobramentos da 

Portaria do Ministério da Fazenda nº 184, de 25 de agosto 2008; 

b) as demonstrações contábeis que utilizam-se de dados consolidados para fins de 

transparência e accountability, citando-se o Balanço do Setor Público Nacional (BSPN); 

c) as dimensões continentais e a variedade de atividades governamentais do Brasil, 

d) o grande alcance territorial do Comando da Aeronáutica como organização detentora 

de uma gama de atividades dentro de um propósito único de defesa e soberania do 

Estado brasileiro; 

e) a necessidade do COMAER em possuir dados contábeis consolidados para fins de 

prestação de contas e de auxílio ao processo de tomada de decisões; e 

f) o reconhecimento do COMAER pela própria STN, que de acordo com as orientações da 

Secretaria, esforça-se em aprimorar suas contas. 
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Objetivos Específicos da Investigação: 

Segundo a estruturação da pesquisa, além de possibilitar o registro de experiências, buscar-

se-á responder às questões específicas destinadas ao COMAER: 

c) Como se reflete a adoção das IPSAS no processo de consolidação de contas do 

COMAER? 

d) Como se apresentam os procedimentos e os sistemas de gestão adotados pelo 

COMAER no alcance da necessidade de elaboração de contas consolidadas e seus 

objetivos organizacionais? 

e) Qual a opinião dos agentes do COMAER envolvidos no processo de consolidação de 

contas quanto às necessidades, internas e externas, abrangendo questões de eficiência 

e de eficácia dos procedimentos de consolidação de contas? 

Caracterização do Entrevistado: 

A seleção do entrevistado é decorrente sua ocupação na SEFA/SUCONT mediante: 

a) trabalho no Sistema de Contabilidade da Aeronáutica (SISCONTAER); 

b) participação e/ou estar participando e/ou ter conhecimento da elaboração do Relatório 

de Gestão do COMAER; 

c) participação e/ou estar participando e/ou ter conhecimento do levantamento de 

informações contábeis que auxiliam os processos decisórios do COMAER, 

preferencialmente os de alto escalão; e 

d) conhecimento das políticas e procedimentos contábeis adotados pelo COMAER no MCA 

172-3 (Digital) como reflexo do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público 

(MCASP); 

Metodologia da Entrevista: 

A entrevista visa atender os objetivos específicos que irão auxiliar no alcance do objetivo 

desta pesquisa, contudo, também servirá para esclarecer dúvidas que surgiram durante o seu 

desenvolvimento envolvendo o suporte documental e da análise dos outputs dos softwares de 

contabilidade. A realização da entrevista é essencial para o registro da experiência dos atores 

envolvidos na assessoria dos processos decisórios do COMAER, especialmente os de alto escalão, 

onde fica mais evidente a utilização de dados contábeis consolidados, estes regidos pelas políticas e 

procedimentos do MCA 172-3 (Digital). 
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Localização e Recursos 

A entrevista será realizada no local e horário onde o entrevistado escolher, sendo 

condicionado um ponto fixo telefônico ou contato do software “Skype”, tendo em vista que o 

entrevistador não se encontra no Brasil. O áudio da entrevista será gravado por meio do software 

“Amolto Call Recorder for Skype” e as respostas às perguntas transcritas no editor de texto “Word – 

Microsoft Office” manualmente, este passo com o auxílio do software “Express Scribe Transcription”, 

versão não-comercial. 

Entrevista: 

Apresentação ao entrevistado: 

a) apresentar a pesquisa, seu contexto, seu objetivo principal e os secundários, estes 

referentes ao COMAER; 

b) ressaltar a importância da participação do entrevistado, lembrando-o do caráter 

voluntário, da necessidade e da permissão da gravação do áudio da entrevista, bem 

como a preservação de sua não identificação e da fiel transcrição, esta homologada 

pelo próprio;  

c) a necessidade de retomar o telefonema caso a ligação se interrompa durante a 

entrevista, e 

d) o direito do entrevistado em retificar ou desistir da entrevista. 

Caracterização das Perguntas: 

Os objetivos e os contextos em que serão executadas as perguntas obedecerão a legenda a 

seguir, de forma a se correlacionarem com os seguintes grupos de informações: 

a.x) para as perguntas que visam a percepção dos agentes; 

b.x) para as perguntas que visam o esclarecimento de dúvidas; 

c.x) para as perguntas que visam a consolidação de evidências; e 

d.x) para as perguntas que visam conhecer a experiência do entrevistado. 

Perguntas: 

a.1) objetivo: identificação do reflexo das IPSAS na contabilidade do COMAER. 
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a.1) contexto: Processo de convergência às IPSAS pelo Brasil, desde 2008. 

1) Na sua opinião, como Vossa Senhoria percebe a adoção das IPSAS pelo Brasil e sua 

aplicação no COMAER? 

a.2) objetivo: identificação do reflexo das IPSAS na contabilidade do COMAER. 

a.2) contexto: Processo de convergência às IPSAS pelo Brasil, desde 2008. 

2) Do ponto de vista de Vossa Senhoria, como a adoção das IPSAS influenciam na 

elaboração dos demonstrativos consolidados que servem de base para a Declaração do 

Contador? 

c.1) objetivo: identificação do reflexo das IPSAS no MCA 172-3 (Digital). 

c.1) contexto: Processo de convergência às IPSAS pelo Brasil, desde 2008. 

3) No seu ver, esse processo de convergência afeta o MCA 172-3 (Digital)? 

c.2) objetivo: confirmar a importância da manutenção das políticas contábeis. 

c.2) contexto: A manutenção de políticas contábeis facilita a homogeneização, essencial ao 

processo de consolidação, refletindo também nas informações fornecidas a título de 

assessoria ao processo decisório. 

4) Ainda no contexto do MCA 172-3 (Digital), na opinião de Vossa Senhoria, qual a 

relação desse manual com os as informações contábeis prestadas para fins de auxílio 

ao processo decisório, principalmente o de alto escalão do COMAER? 

a.3) objetivo: identificação da percepção da prática da consolidação de contas. 

a.3) contexto: Mesmo em processos de auxílio ao processo decisório, há consolidação de 

contas, mesmo que se fuja dos demonstrativos conhecidos, como o Balanço Patrimonial. 

5) Como Vossa Senhoria percebe a presença da prática da consolidação de contas nas 

informações contábeis prestadas para fins de auxílio ao processo decisório? 

c.3) objetivo: confirmar a importância da TI. 

c.3) contexto: A utilização de softwares torna possível e menos custoso a elaboração de 

informações contábeis consolidadas, além de propiciarem oportuna tempestividade. 
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6) Qual a importância da TI nesse processo para a SEFA? 

a.4) objetivo: identificação da percepção quanto aos meios disponíveis. 

a.4) contexto: O SIAFI reduz a interferência humana na realização da prática. 

7) Em questões de eficiência e eficácia, como Vossa Senhoria definiria a utilização e/ou 

formação de contas consolidadas do COMAER para fins de auxílio ao processo 

decisório? 

d.1) objetivo: conhecimento adicional por parte do entrevistado, bem como certificar a 

experiência e/ ou conhecimento do entrevistado. 

d.1) contexto: a experiência pode evidenciar fatos não documentados. 

8) Pode informar o tempo de trabalho no COMAER? E na SEFA/SUCONT? 

9) Por fim, possui algum ponto a acrescentar ou sugestão sobre o tema consolidação de 

contas no COMAER, ou deseja ressaltar alguma questão específica sobre o que foi 

perguntado? 
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APÊNDICE 7 – Guião da Entrevista – COMAER (SEFA/SUCONT-3) 

Escola de Economia e Gestão 

GUIÃO DA ENTREVISTA: COMANDO DA AERONÁUTICA (SEFA/SUCONT-3) 

Objetivo Principal da Investigação: 

Analisar o processo de consolidação de contas no setor público brasileiro utilizando como 

método de estudo o caso particular do Comando da Aeronáutica (COMAER), de forma tornar tácita a 

avaliação da aderência por parte do governo brasileiro às Normas Internacionais de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público (IPSAS) emitidas pelo IPSASB, International Public Sector Accounting 

Standards Board. 

Essa análise leva em consideração: 

a) o processo de convergência às IPSAS pelo Brasil e, nesse propósito, o relevante e 

notório papel da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), desde os desdobramentos da 

Portaria do Ministério da Fazenda nº 184, de 25 de agosto 2008; 

b) as demonstrações contábeis que utilizam-se de dados consolidados para fins de 

transparência e accountability, citando-se o Balanço do Setor Público Nacional (BSPN); 

c) as dimensões continentais e a variedade de atividades governamentais do Brasil, 

d) o grande alcance territorial do Comando da Aeronáutica como organização detentora 

de uma gama de atividades dentro de um propósito único de defesa e soberania do 

Estado brasileiro; 

e) a necessidade do COMAER em possuir dados contábeis consolidados para fins de 

prestação de contas e de auxílio ao processo de tomada de decisões; e 

f) o reconhecimento do COMAER pela própria STN, que de acordo com as orientações da 

Secretaria, esforça-se em aprimorar suas contas. 

  



 

182 
 

Objetivos Específicos da Investigação: 

Segundo a estruturação da pesquisa, além de possibilitar o registro de experiências, buscar-

se-á responder às questões específicas destinadas ao COMAER: 

c) Como se reflete a adoção das IPSAS no processo de consolidação de contas do 

COMAER? 

d) Como se apresentam os procedimentos e os sistemas de gestão adotados pelo 

COMAER no alcance da necessidade de elaboração de contas consolidadas e seus 

objetivos organizacionais? 

e) Qual a opinião dos agentes do COMAER envolvidos no processo de consolidação de 

contas quanto às necessidades, internas e externas, abrangendo questões de eficiência 

e de eficácia dos procedimentos de consolidação de contas? 

Caracterização do Entrevistado: 

A seleção do entrevistado é decorrente sua ocupação na SEFA/SUCONT mediante: 

a) trabalho no Sistema de Contabilidade da Aeronáutica (SISCONTAER); 

b) participação e/ou estar participando e/ou ter conhecimento da elaboração do Relatório 

de Gestão do COMAER; 

c) conhecimento das políticas e procedimentos contábeis adotados pelo COMAER no MCA 

172-3 (Digital) como reflexo do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público 

(MCASP); 

Metodologia da Entrevista: 

A entrevista visa atender os objetivos específicos que irão auxiliar no alcance do objetivo 

desta pesquisa, contudo, também servirá para esclarecer dúvidas que surgiram durante o seu 

desenvolvimento envolvendo o suporte documental e da análise dos outputs dos softwares de 

contabilidade. A realização da entrevista é essencial para o registro da experiência dos atores 

envolvidos nos processos de manutenção e controle das práticas e procedimentos contábeis do 

COMAER estabelecidos no MCA 172-3 (Digital). A manutenção de políticas homogêneas facilita o 

processo de consolidação de contas.  
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Localização e Recursos 

A entrevista será realizada no local e horário onde o entrevistado escolher, sendo 

condicionado um ponto fixo telefônico ou contato do software “Skype”, tendo em vista que o 

entrevistador não se encontra no Brasil. O áudio da entrevista será gravado por meio do software 

“Amolto Call Recorder for Skype” e as respostas às perguntas transcritas no editor de texto “Word – 

Microsoft Office” manualmente, este passo com o auxílio do software “Express Scribe Transcription”, 

versão não-comercial. 

Entrevista: 

Apresentação ao entrevistado: 

a) apresentar a pesquisa, seu contexto, seu objetivo principal e os secundários, estes 

referentes ao COMAER; 

b) ressaltar a importância da participação do entrevistado, lembrando-o do caráter 

voluntário, da necessidade e da permissão da gravação do áudio da entrevista, bem 

como a preservação de sua não identificação e da fiel transcrição, esta homologada 

pelo próprio;  

c) a necessidade de retomar o telefonema caso a ligação se interrompa durante a 

entrevista, e 

d) o direito do entrevistado em retificar ou desistir da entrevista. 

Caracterização das Perguntas: 

Os objetivos e os contextos em que serão executadas as perguntas obedecerão a legenda a 

seguir, de forma a se correlacionarem com os seguintes grupos de informações: 

a.x) para as perguntas que visam a percepção dos agentes; 

b.x) para as perguntas que visam o esclarecimento de dúvidas; 

c.x) para as perguntas que visam a consolidação de evidências; e 

d.x) para as perguntas que visam conhecer a experiência do entrevistado. 

Perguntas: 

a.1) objetivo: identificação do reflexo das IPSAS na contabilidade do COMAER. 
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a.1) contexto: Processo de convergência às IPSAS pelo Brasil, desde 2008. 

1) Na sua opinião, como Vossa Senhoria percebe a adoção das IPSAS pelo Brasil e sua 

aplicação no COMAER? 

a.2) objetivo: identificação do reflexo das IPSAS na contabilidade do COMAER. 

a.2) contexto: Processo de convergência às IPSAS pelo Brasil, desde 2008. 

2) Do ponto de vista de Vossa Senhoria, como a adoção das IPSAS influenciam na 

elaboração dos demonstrativos consolidados que servem de base para a Declaração do 

Contador? 

c.1) objetivo: identificação do reflexo das IPSAS no MCA 172-3 (Digital). 

c.1) contexto: Processo de convergência às IPSAS pelo Brasil, desde 2008. 

3) No seu ver, esse processo de convergência afeta o MCA 172-3 (Digital)? 

a.3) objetivo: identificação do isomorfismo coercitivo do COMAER. 

a.3) contexto: imposição do MCA 172-3 (Digital). 

4) Ainda no contexto do MCA 172-3 (Digital), qual a liberdade que o usuário da UG EXEC 

possui em relação ao seu uso? 

c.2) objetivo: identificação do isomorfismo coercitivo do COMAER. 

c.2) contexto: imposição do MCA 172-3 (Digital). 

5) Qual a importância do Destaque Execução Contábil do Comando da Aeronáutica na 

sua opinião? 

b.1) objetivo: identificação de provável equívoco na metodologia do prêmio. 

b.1) contexto: a UG EXEC que executa mais no SIAFI, erra mais. 

6) Do ponto de vista de Vossa Senhoria, as UG EXEC que possuem mais registros 

sistêmicos no SIAFI, não estariam sendo prejudicadas no referido prêmio, pois teriam 

uma maior chance de errar? 

a.4) objetivo: identificação do isomorfismo coercitivo ou normativo do COMAER. 
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a.4) contexto: A coexistência da imposição do MCA 172-3 (Digital) e da questão da igual 

formação acadêmica dos agentes envolvidos. 

7) Na sua opinião, quando a SEFA/ SUCONT-3 interage com a UG EXEC para que esta 

confirme um procedimento apontado no SIAFI, como Vossa Senhoria caracterizaria a 

reação do agente em relação a essa situação? 

8) Nesse mesmo contexto, Vossa Senhoria vê alguma diferença desse agente se a 

interação entre a SEFA e a UG EXEC seja feita por telefone ou por mensagem via SIAFI? 

9) De acordo com a sua experiência, teria alguma diferença na resposta desse agente 

se este fosse seu contemporâneo de formação acadêmica ou que por lá já tenha 

passado, antes ou depois? 

a.5) objetivo: identificação da percepção quanto aos meios disponíveis. 

a.5) contexto: O SIAFI reduz a interferência humana na realização da prática. 

10) Em questões de eficiência e eficácia, como Vossa Senhoria definiria a utilização 

e/ou formação de contas consolidadas do COMAER para fins de prestação de contas ao 

TCU por meio do Relatório de Gestão? 

d.1) objetivo: conhecimento adicional por parte do entrevistado, bem como certificar a 

experiência e/ ou conhecimento do entrevistado. 

d.1) contexto: a experiência pode evidenciar fatos não documentados. 

11) Pode informar o tempo de trabalho no COMAER? E na SEFA/SUCONT? 

12) Por fim, possui algum ponto a acrescentar ou sugestão sobre o tema consolidação 

de contas no COMAER, ou deseja ressaltar alguma questão específica sobre o que foi 

perguntado? 
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ANEXO 1 – Transações intra-entidade econômica 

a) Transferência Interna de Material da UG A para a UG B: 

  __ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)____________ 
  11/05/16  16:09     NS                               USUARIO : ANDERSON        
  DATA EMISSAO      : 24Nov15   VALORIZACAO : 24Nov15  NUMERO  : 2015NS009704    
  UG/GESTAO EMITENTE: 12000A / 00001 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA           
  FAVORECIDO        : 12000B / 00001   - VI COMANDO AEREO REGIONAL               
  TITULO DE CREDITO : 2015PA001191            DATA VENCIMENTO  : 08Jan16         
                                                                                 
                                                                                 
  OBSERVACAO                                                                     
  TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL DA OABR PARA O CPBV ( VI COMAR ), CONFORME GMM 010/S 
  SUP/05NOV2015. RECEBIDA PELA TEN QOCON FARMACÊUTICA FERNANDA FERREIRA L. MARTI 
  NS. PAG 9253/GAPBR/2015.                                                       
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                     CONTINUA... 
  LANCADO POR : 56408145191 -  ADAIL             UG : 12000A   24Nov15   15:58   
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                     
                                                                                 
 
  __ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)____________ 
  11/05/16  16:11                                      USUARIO : ANDERSON        
                                                       NUMERO  : 2015NS009704    
  DATA EMISSAO       : 24Nov15  LANCAMENTO : 24NOV15   PAGINA  : 001 / 001       
  UG/GESTAO EMITENTE : 12000A / 00001 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA          
  EVENTO   UG  GESTAO CONTA       CONTA CORRENTE                    V A L O R    
  591410 12000A 00001 11551.10.00 P                                     83,96  D 
  591410 12000A 00001 79992.01.02 N 12000B                              83,96  D 
  591410 12000A 00001 11561.01.00 P 10                                  83,96  C 
  591410 12000A 00001 89992.01.02 N 12000B                              83,96  C 
  591410 12000B 00001 79992.01.01 N 12000A                              83,96  D 
  591410 12000B 00001 89992.01.01 N 12000A                              83,96  C 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
  LANCADO POR : 56408145191 -  ADAIL                           24NOV15   15:58   
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA                                                 
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b) Recebimento Interno de Material pela UG A: 

 
  __ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)____________ 
  11/05/16  16:14     NS                               USUARIO : ANDERSON        
  DATA EMISSAO      : 14Dez15   VALORIZACAO : 14Dez15  NUMERO  : 2015NS010471    
  UG/GESTAO EMITENTE: 12000A / 00001 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA           
  FAVORECIDO        : 12000B / 00001   - GRUPAMENTO DE APOIO LOGÍSTICO           
  TITULO DE CREDITO : 2015PA001276            DATA VENCIMENTO  : 14Dez15         
                                                                                 
                                                                                 
  OBSERVACAO                                                                     
  RECEBIMENTO DA 2015NS015307. REFERENTE A GMM 2015-67116-003771 DE 19OUT15 - PA 
  MB-RJ. PAG 67106.000076/2015-12. RECEBIDA PELO 2TEN JOVILMAR DE SOUZA DORES CA 
  IXETA - CHEFE DA SSMB EM 20OUT2015, CONFORME PARTE 445/SSMB DE 30NOV2015.      
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                     CONTINUA... 
  LANCADO POR : 56408145191 -  ADAIL             UG : 12000A   14Dez15   14:50   
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                     
                                                                                 
 
  __ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)____________ 
  11/05/16  16:14                                      USUARIO : ANDERSON        
                                                       NUMERO  : 2015NS010471    
  DATA EMISSAO       : 14Dez15  LANCAMENTO : 14DEZ15   PAGINA  : 001 / 001       
  UG/GESTAO EMITENTE : 12000A / 00001 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA          
  EVENTO   UG  GESTAO CONTA       CONTA CORRENTE                    V A L O R    
  591411 12000A 00001 11561.01.00 P 28                               5.995,09  D 
  591411 12000A 00001 89992.01.01 N 12000B                           5.995,09  D 
  591411 12000A 00001 45902.01.00 N                                  5.995,09  C 
  591411 12000A 00001 79992.01.01 N 12000B                           5.995,09  C 
  591411 12000B 00001 35902.01.00 N                                  5.995,09  D 
  591411 12000B 00001 89992.01.02 N 12000A                           5.995,09  D 
  591411 12000B 00001 11551.10.00 P                                  5.995,09  C 
  591411 12000B 00001 79992.01.02 N 12000A                           5.995,09  C 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
  LANCADO POR : 56408145191 -  ADAIL                           14DEZ15   14:50   
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA                                                 
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c) Descentralização de Crédito para a UG B (UG A = SEFA = 120002): 

  __ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNC (NOTA MOVIMENTACAO DE CREDITO)__________ 
  11/05/16  16:16                                       USUARIO: ANDERSON        
  DATA EMISSAO         : 20Jan15  VALORIZACAO : 20Jan15 NUMERO : 2015NC000090    
  UG EMITENTE          : 120002 - SECRETARIA DE ECON. E FINANCAS DA AERONAUTICA  
  GESTAO EMITENTE      : 00001  - TESOURO NACIONAL                               
  UG/GESTAO FAVORECIDA : 12000B / 00001 - GAPBR                                  
  OBSERVACAO                                                                     
  PARCELA 1/2, REFERENTE AO CRéDITO DA SAúDE DO 1º SEMESTRE DE 2015.             
  PLANILHA Nº 25/DOR-COMGEP/2015                                                 
                                                                                 
                                                     NUM. TRANSFERENCIA :        
                                                                                 
  EV.   ESF PTRES   FONTE      ND   SB   UGR      PI                   V A L O R 
  300064 2 086126 0100000000 339030    12000B A0000410000               4.223,00 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
  LANCADO POR : 14312269718 -  NATALIA           UG : 120002   20Jan15   13:05   
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                     
                                                                                 
 
  __ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNC (NOTA MOVIMENTACAO DE CREDITO)__________ 
  11/05/16  16:16                                      USUARIO : ANDERSON        
                                                       NUMERO  : 2015NC000090    
  DATA EMISSAO       : 20Jan15  LANCAMENTO : 20JAN15   PAGINA  : 001 / 001       
  UG/GESTAO EMITENTE : 120002 / 00001 - SECRETARIA DE ECON. E FINANCAS DA AERONA 
  EVENTO   UG  GESTAO CONTA       CONTA CORRENTE                    V A L O R    
  300064 120002 00001 62211.00.00 N 2 086126 0100000000 339030   12000B          
                                  A0000410000                        4.223,00  D 
  300064 120002 00001 62221.01.00 N 2 086126 0100000000 339030 12000B            
                                  A0000410000                        4.223,00  C 
  300064 12000B 00001 52221.01.00 N 2 086126 0100000000 339030 12000B            
                                  A0000410000                        4.223,00  D 
  300064 12000B 00001 62211.00.00 N 2 086126 0100000000 339030   12000B          
                                  A0000410000                        4.223,00  C 
  302061 120002 00001 72213.00.00 N                                  4.223,00  D 
  302061 120002 00001 82213.01.00 N 12000B 0100000000 C                          
                                                                     4.223,00  C 
  302061 12000B 00001 72223.00.00 N                                  4.223,00  D 
  302061 12000B 00001 82223.01.00 N 120002 0100000000 C                          
                                                                     4.223,00  C 
                                                                                 
  LANCADO POR : 14312269718 -  NATALIA                         20JAN15   13:05   
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA                                                 
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d) Repasse de Numerário para a UG B (UG A = SEFA = 120002): 

  __ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPF (CONSULTA NOTA PROG. FINANCEIRA)________ 
  11/05/16  16:17                                       USUARIO: ANDERSON        
  DATA EMISSAO         : 18Fev15                        NUMERO : 2015PF000561    
  UG/GESTAO EMITENTE   : 120002 / 00001 - SECRETARIA DE ECON. E FINANCAS DA AERO 
  UG/GESTAO FAVORECIDA : 12000B / 00001 - BASE AEREA DE NATAL                    
  APROVACAO DE SOLICITACAO DE RECURSO FINANCEIRO                                 
  OBSERVACAO                                        TAXA CAMBIO:                 
  ATENDER A PROGRAMACAO FINANCEIRA DA UGE.                                       
                                                                                 
                                                                                 
  L   EVENTO FONTE     VINC C R CLAS.CONT CLAS.ORC MES                 V A L O R 
  01  591294 0175110071 400 C 2                    FEV                  9.927,57 
      INSCRICAO:                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
  LANCADO POR : 97593222853 -  FERNANDES         UG : 120002   18Fev15   13:11   
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                     
                                                                                 
 
  __ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPF (CONSULTA NOTA PROG. FINANCEIRA)________ 
  11/05/16  16:18                                      USUARIO : ANDERSON        
                                                       NUMERO  : 2015PF000561    
  DATA EMISSAO       : 18Fev15  LANCAMENTO : 18FEV15   PAGINA  : 001 / 001       
  UG/GESTAO EMITENTE : 120002 / 00001 - SECRETARIA DE ECON. E FINANCAS DA AERONA 
  EVENTO   UG  GESTAO CONTA       CONTA CORRENTE                    V A L O R    
  593706 120002 00001 82214.02.01 N 12000B 0175110071 C 2 400 02                 
                                                                     9.927,57  D 
  593706 120002 00001 82214.03.00 N 12000B 0175110071 C 2 400 02                 
                                                                     9.927,57  C 
  593706 12000B 00001 82224.02.01 N 120002 0175110071 C 2 400 02                 
                                                                     9.927,57  D 
  593706 12000B 00001 82224.03.00 N 120002 0175110071 C 2 400 02                 
                                                                     9.927,57  C 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
  LANCADO POR : 97593222853 -  FERNANDES                       18FEV15   13:11   
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA                                                 
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