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Em 25 de agosto de 2008 era publicada a Portaria do Ministério da Fazenda 
nº 184, contendo diretrizes a serem observadas no pelos entes públicos quanto aos 
procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de 
forma a torná-los convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público. 

Muito já se avançou em termos de contabilidade aplicada ao setor público no 
Brasil, contudo, é bom revisarmos os “considerandos” que foram utilizados pelo 
Ministério da Fazenda na publicação do referido normativo, bem como as exigências 
impostas à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, para ver se os trabalhos até aqui 
desenvolvidos têm nos levado a alcançar os objetivos almejados. 

A publicação da Portaria MF nº 184/2008 levou em consideração: 

• as transformações verificadas nos últimos anos no cenário 
econômico mundial, representadas, notadamente, pelo acelerado 
processo de globalização da economia; 

• a necessidade de promover a convergência das práticas contábeis 
vigentes no setor público com as normas internacionais de 
contabilidade, tendo em vista as condições, peculiaridades e o 
estágio de desenvolvimento do país; 

• a importância de que os entes públicos disponibilizem informações 
contábeis transparentes e comparáveis, que sejam compreendidas 
por analistas financeiros, investidores, auditores, contabilistas e 
demais usuários, independentemente de sua origem e localização; 

• que a adoção de boas práticas contábeis fortalece a credibilidade da 
informação, facilita o acompanhamento e a comparação da situação 
econômico-financeira e do desempenho dos entes públicos, 
possibilita a economicidade e eficiência na alocação de recursos; e, 

• a necessidade de, não obstante os resultados já alcançados, 
intensificar os esforços com vistas a ampliar os níveis de 
convergência atuais. 
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As ações impostas à STN pela Portaria MF nº 184/2008 no sentido de 
promover a convergência às Normas Internacionais de Contabilidade publicadas 
pela International Federation of Accountants - IFAC e às Normas Brasileiras de 
Contabilidade aplicadas ao Setor Público editadas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade - CFC, foram: 

a) identificar as necessidades de convergência às normas internacionais 
de contabilidade publicadas pela IFAC e às normas Brasileiras 
editadas pelo CFC; 

b) editar normativos, manuais, instruções de procedimentos contábeis e 
Plano de Contas Nacional, objetivando a elaboração e publicação de 
demonstrações contábeis consolidadas, em consonância com os 
pronunciamentos da IFAC e com as normas do Conselho Federal de 
Contabilidade, aplicadas ao setor público; 

c) adotar os procedimentos necessários para atingir os objetivos de 
convergência estabelecido no âmbito do Comitê Gestor da 
Convergência no Brasil, instituído pela Resolução CFC n° 1.103, de 
28 de setembro de 2007; e, 

d) promover o acompanhamento contínuo das normas contábeis 
aplicadas ao setor público editadas pela IFAC e pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, de modo a garantir que os Princípios 
Fundamentais de Contabilidade sejam respeitados no âmbito do setor 
público. 

Passados esses quatro anos da publicação da Portaria MF 184/2008, temos 
que fazer uma reflexão quanto às ações concretas que foram implementadas, os 
avanços obtidos e assuntos que ainda merecem estudos mais detalhados. 

Na condição de Diretor de Contabilidade Geral da Secretaria de Estado da 
Fazenda de Santa Catarina (2003 a 2010) e coordenador do GT de Contabilidade do 
Grupo de Gestores das Finanças Estaduais – GEFIN (até 2010), órgão de 
assessoramento ao Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, tive o 
privilégio de participar de inúmeras reuniões na Secretaria do Tesouro Nacional que 
visavam dar cumprimento à Portaria MF nº 184/2008. Sou testemunha de que os 
trabalhos sempre foram muito bem conduzidos pela brilhante equipe daquele órgão, 
bem como de que não é fácil introduzir as mudanças que foram almejadas num país 
com tantas disparidades, inclusive de acesso às tecnologias de ponta. 

Mesmo com todas as dificuldades impostas aos membros dos grupos 
constituídos pela STN (GTCON e GTREL), os trabalhos até aqui desenvolvidos nos 
levaram a um modelo de plano de contas a ser aplicado a todos os entes da 
federação 
(http://www.stn.fazenda.gov.br/contabilidade_governamental/plano_contas.asp), 
bem como à edição de manuais contendo procedimentos contábeis padronizados, 
que contribuem sobremaneira para o entendimento das mudanças impostas e para a 
sua implementação. Portanto, parte dos objetivos foi alcançada. Resta o mais difícil, 
que é sair do campo das ideias e ir para a prática. Ou seja, deixar o mundo ideal 
para ir para o mundo real, onde os sistemas informatizados precisam ser 
repensados e desenvolvidos, as equipes de trabalho redimensionadas e os gestores 



convencidos da importância da mudança e da necessidade de aporte de recursos 
nessas áreas. 

Em Santa Catarina o processo de convergência vem sendo conduzido no 
âmbito da Secretaria da Fazenda pela Diretoria de Contabilidade Geral. Várias 
medidas já foram implementadas, cabendo destacar as seguintes: 

1 Organização de carreira específica para a área de contabilidade do 
Estado, a partir de 2003. Foram realizados dois concursos públicos, 
sendo que em 2010 tínhamos 106 Contadores da Fazenda Estadual, 
todos lotados na Diretoria de Contabilidade Geral e com atribuição 
de exercício na estrutura central e nos diversos órgãos e entidades 
do Estado. A remuneração também foi elevada, pois entendemos 
que isso é essencial para evitar a perda de mão de obra mais 
especializada e qualificada; 

2 Alguns reflexos do processo de convergência no Estado de Santa 
Catarina puderam ser observados já no Balanço Geral referente ao 
exercício financeiro de 2009 (demonstrações contábeis e Notas 
Explicativas), disponível em 
http://www.sef.sc.gov.br/relatorios/dcog/balan%C3%A7o-geral-do-estado; 

3 Edição do Decreto nº 3.486, de 03/09/2010, que disciplinou os 
procedimentos de reavaliação, redução ao valor recuperável de 
ativos, depreciação, amortização e exaustão dos bens do Estado; 

4 Desenvolvimento e implantação do Sistema Integrado de 
Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF, que tem a contabilidade 
gerada on line em todas as transações realizadas pelo Estado; 

5 O Portal da Transparência, lançado inicialmente em maio de 2010, 
atualmente gerenciado e mantido pela Diretoria de Contabilidade 
Geral (DCOG) da SEF (http://www.transparencia.sc.gov.br/); 

6 Edição do Decreto nº 3.445, de 10/08/2010, instituindo o Grupo de 
Procedimentos Contábeis – GTCON/SC para a convergência. O 
cronograma de trabalho fixado para a convergência em SC (Portaria 
STN 828/2011) está disponível em http://www.sef.sc.gov.br/servicos-
orientacoes/dcog/contabilidade-aplicada-ao-setor-p%C3%BAblico. 

Considerando que o modelo de plano de contas e os principais 
procedimentos para a sua utilização já foram definidos, devemos nos focar agora em 
estudar e debater assuntos mais pontuais, que merecem uma melhor evidenciação 
contábil. Cabe sempre destacar que o grande desafio de todo Contador Público é 
fazer com que as informações contábeis sejam utilizadas pelos gestores no 
processo de tomada de decisão, tendo sempre em mente que, enquanto as 
empresas existem para dar lucro, os governos existem para servir aos cidadãos. 
Infelizmente, a ênfase maior na utilização dos balanços ainda se dá apenas para a 
prestação de contas anual dos governantes. Precisamos fazer com que os gestores 
se interessem em aperfeiçoar as informações contábeis para utilizá-las no processo 
decisório. 



Para alcançar tal objetivo, precisamos nos esforçar em evidenciar todos os 
atos e fatos que afetam ou possam vir a afetar o patrimônio público. Nessa linha de 
raciocínio, para o Congresso Brasileiro de Contabilidade (Belém do Pará – 26 a 29 
de agosto/2012), buscamos provocar debates sobre os procedimentos atualmente 
utilizados pelos contadores públicos para a contabilização e evidenciação dos 

Riscos Fiscais e Passivos Contingentes. 

Antes de entrar nos aspectos contábeis, vamos explorar um pouco mais o 
assunto. A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar Federal nº 101, 
de 04 de maio de 2000) determina que o administrador público adote ações 
planejadas que visem a minimizar riscos de desequilíbrio nas contas públicas, 
conforme regramento contido logo no seu art. 1º, a seguir: 

Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas 

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no 

Capítulo II do Título VI da Constituição. 

§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 

transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de 

afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de 

metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites 

e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas 

com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e 

mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, 

concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. (grifamos) 

Dentre as inovações trazidas pela LRF, destaca-se a exigência de que a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias – LDO contenha Anexo de Riscos Fiscais, onde serão 
avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar o equilíbrio 
financeiro das contas públicas, com a informação quanto às providências a serem 
tomadas, caso se concretizem. 

A LRF impõe, inclusive, a constituição de Reserva de Contingência para o 
atendimento dos Passivos Contingentes e Riscos Fiscais, conforme segue: 

Art. 5º O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma 

compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias 

e com as normas desta Lei Complementar: 

... 

III - conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e 

montante, definido com base na receita corrente líquida, serão 

estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao: 

a) (VETADO) 

b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos 

fiscais imprevistos. 

E o que devemos entender por Riscos Fiscais e Passivos 
Contingentes? Riscos Fiscais e Passivos Contingentes são despesas incertas ou 
eventuais, ou seja, envolvem um grau de incerteza quanto à sua efetiva ocorrência. 
Entretanto, para que constem no anexo, os passivos contingentes deverão ser 
capazes de afetar as contas públicas. Portanto, riscos fiscais e passivos 



contingentes são todos os atos ou fatos que podem levar o administrador público a 
ter um desembolso inesperado. 

Para o atendimento da LRF, verifica-se a necessidade de contabilização e 
gerenciamento dos riscos fiscais e passivos contingentes, a fim de aperfeiçoar os 
controles para o acompanhamento e a realização de ações com vistas a minimizar o 
impacto nas finanças públicas. 

A gestão de riscos fiscais pode ser detalhada em seis (6) funções, a saber: 

1) Identificação do tipo de risco e da exposição ao risco; 

2) Mensuração ou quantificação dessa exposição; 

3) Estimativa do grau de tolerância das contas públicas ao 
comportamento frente ao risco; 

4) Decisão estratégica sobre as opções para enfrentar o risco; 

5) Implementação de condutas de mitigação do risco e de 
mecanismos de controle para prevenir perdas decorrentes do 
risco; 

6) Monitoramento contínuo da exposição ao longo do tempo, 
preferencialmente através de sistemas institucionalizados 
(controle interno). 

O Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, editado pela Secretaria do 
Tesouro nacional – STN, recomenda que a política de gestão de riscos fiscais seja 
adotada gradualmente, iniciando-se pela identificação dos riscos (1) e evoluindo até 
o seu monitoramento (6), concentrando-se nas áreas com maior risco de perda. À 
medida que a gestão de riscos fiscais for aperfeiçoada, o Anexo de Riscos Fiscais 
tornar-se-á um documento mais completo, a gestão fiscal será mais transparente e 
terá melhores condições de atingir os resultados pretendidos. 

O MDF/STN alerta que os riscos repetitivos, como a ocorrência de 
catástrofes naturais, secas ou inundações, epidemias – como a dengue – que 
possuem sazonalidade conhecida, devem ser amparados por ações planejadas para 
mitigar seus efeitos, assim como as despesas decorrentes devem ser previstas na 
Lei Orçamentária Anual - LOA do ente federativo afetado, e não ser tratada como 
risco fiscal no Anexo de Riscos Fiscais. 

Uma vez contabilizados, os riscos fiscais e passivos contingentes devem ser 
demonstrados no Anexo de Riscos Fiscais e Providências. Conforme o MDF, o 
Anexo de Riscos Fiscais é o documento que identifica e estima os riscos fiscais, 
além de informar sobre as opções estrategicamente escolhidas para enfrentar os 
riscos. 

Das funções elencadas anteriormente, o Anexo de Riscos Fiscais deverá dar 
transparência às seguintes: 

• Identificação do tipo de risco e da exposição ao risco (1); 

• Mensuração ou quantificação dessa exposição (2); 

• Decisão estratégica sobre as opções para enfrentar o risco (4); 

 



Contabilmente, os riscos fiscais devem ser inseridos como provisão ou em 
contas de controle? A Resolução CFC nº. 1.137/08, que Aprova a NBC T 16.10 – 
Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público, 

estabelece: 

11.  As provisões são constituídas com base em estimativas pelos prováveis 
valores de realização para os ativos e de reconhecimento para os 
passivos. 

Estamos desenvolvendo em Santa Catarina rotinas informatizadas no 
SIGEF, módulo de Gestão dos Riscos Fiscais, Passivos Contingentes e Precatórios, 
para que possamos ter registrados na contabilidade do Estado todos os riscos 
fiscais decorrentes de demandas por recursos públicos administrativas ou judiciais, 
que possam vir a ser convertidas em Requisições de Pequeno Valor - RPV, 
Precatório ou outro tipo de reconhecimento de dívida. O Estado de SC tinha 
contabilizado como Riscos Fiscais e Passivos Contingentes, em 30/04/2012, o 
montante de R$ 7.827.113.960,61. 

Atualmente, no Estado de Santa Catarina a contabilização desse montante é 
realizada em contas de controle. O MDF/STN recomenda que as contingências 
passivas sejam evidenciadas pela contabilidade em quadros auxiliares e nas Notas 
Explicativas dos Demonstrativos Contábeis e Fiscais. No seu Estado ou Município, 
quais os procedimentos administrativos e contábeis que você utiliza para evidenciar 
os riscos fiscais e passivos contingentes? 


