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Contexto
• Atender as recomendações apontadas pelo Tribunal de Contas da União
no parecer prévio sobre a prestação de contas do governo federal dos
exercícios de 2013 e 2014, em relação aos créditos geridos pela RFB e
pela PGFN (Acórdãos TCU nº 1.274/2013, 1.338/2014 e 2.461/2015).
• Observar a adoção das NBCASP, o processo de convergência às normas
internacionais e o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis
Patrimoniais (Decreto nº 6.976/2009, Portaria MF nº 184/2008 e
Portaria STN nº 548/2015).
• Portaria GMF nº 571/2015:
 Objetivo principal: Propor “metodologia para mensuração do ajuste para
perdas de créditos tributários a receber que melhor reflita a realidade de
recebimento desses créditos”;
 Composição do GT: STN, RFB, PGFN e MF (setorial contábil).

Contexto
“Eles devem implementar as IPSAS em casa,
para aumentar a confiança, o investimento, o
crédito e a estabilidade política. Deixar
transparente a contabilidade iria mostrar que a
dívida grega é menor, estabilizar o país e trazer
confiança para a Grécia e,
correspondentemente, para o euro.”

Destaque para itens que estão
fora do orçamento e os
passivos contingentes.

Contexto
A incorreta evidenciação
no BGU pode levar a
interpretações errôneas.

Destaque para o primeiro
duto denominado
“Impostos não cobrados”
em contraposição com as
torneiras para o transporte
público, a educação e a
saúde.

Conceito de Ativo
Ativo
Um ativo é um recurso controlado pela entidade no presente resultante de um
evento passado.

Um Recurso
Um recurso é um item com potencial de serviços ou com a capacidade de gerar
benefícios econômicos. A forma física não é uma condição necessária de um
recurso. O potencial de serviços ou a capacidade de gerar benefícios
econômicos podem surgir diretamente do próprio recurso ou dos direitos de
uso do mesmo. Alguns recursos incluem os direitos de uma entidade a uma
série de benefícios, inclusive, por exemplo, o direito a: Utilizar o recurso para a
prestação de serviços; Utilizar os recursos externos para fornecer serviços
como, por exemplo, arrendamentos; Converter o recurso em caixa por meio da
sua disposição; Beneficiar-se da valorização do recurso; ou Receber uma
remessa de fluxos de caixa.
Fonte: The Conceptual Framework for General Purpose Financial Reporting by Public Sector Entities – IPSASB (out/2014)

Macroprocesso do crédito tributário
Alguns créditos
não vão para
DAU

Validações em
relação à
exigibilidade

Início

Surgimento do CT

Final

Inscrição na DAU

Etapas

Entidades
Visão
contábil

RFB

Não atende aos critérios
de reconhecimento
como ativo

Ativo contingente

PGFN

Atende aos critérios de
reconhecimento como
ativo

Atende aos critérios de
desreconhecimento
como ativo

Ativo

Ativo contingente
Ajuste para
perdas

Situações anterior e atual para os créditos na RFB
Classificação R$ bilhões

Anterior

Atual

24
Devedor

Parcelado

175

152

131

R$ 307 bi
Dez/15

Simplifi
cação
Ajuste para
perdas

Ativo

131
R$ 1,4 tri
Dez/15
R$ 1,1 tri
Dez/15

Exigibilidade
suspensa
(procedimento
administrativo)

907

Exigibilidade
suspensa
(procedimento
judicial)

202

Ativo

1.295

907

120

Ajuste para
perdas

202

Ativo
Contingente
(Desreconheci
mento)

Situações anterior e atual para os créditos na RFB
• Balanço Patrimonial – Modelo Anterior – Jan/2015 (Em milhões de reais)
Ativo

Passivo

CIRCULANTE

1.209.543 EXIGÍVEL

NÃO CIRCULANTE

3.875.759 Patrimônio Líquido
NÃO EXIGÍVEL

TOTAL

5.085.302 TOTAL

4.967.206
118.096
5.085.302

• Balanço Patrimonial – Modelo Atual – Jan/2015 (Em milhões de reais)
Ativo

Ajuste para
perdas

- R$ 152 bi

Passivo

CIRCULANTE

1.057.543 EXIGÍVEL

NÃO CIRCULANTE

2.775.759 Patrimônio Líquido

Desreconhe
cimento

TOTAL

- R$ 1,1 tri

NÃO EXIGÍVEL
3.833.302 TOTAL

4.967.206
- R$ 1,1 tri

(1.133.904)
3.833.302

Situações anterior e atual para os créditos na PGFN
Classificação R$ bilhões

Anterior

Atual

Aguardar os critérios de
recuperabilidade fruto de
estudos na PGFN.

Sem decisão
judicial,
garantia ou
parcelamento

R$ 1,6 tri
Dez/15

1.356

1.356

1.360
Ativo
R$ 1,4 tri
Dez/15

Parcelado
Garantido
Suspenso

111,7
48,1
53,4

111,7
48,1
53,4

Ajuste para
perdas

Manter metodologia.

Considerações finais
• Com relação aos créditos tributários registrados na RFB:
 Desreconhecimento no ativo dos créditos com exigibilidade
suspensa em virtude de processos administrativos ou judiciais, com
manutenção dos seus registros em contas de controle e menção em
notas explicativas às demonstrações contábeis constantes do
Balanço-Geral da União;
 Manutenção no ativo dos créditos parcelados e na situação de
“contribuinte devedor”;
 Aplicação mesmo percentual do ajuste para perdas dos créditos da
dívida ativa para os créditos na situação de “contribuinte devedor”
(acima de mil reais); e
 Aplicação da metodologia de taxa de insucesso para o cálculo do
ajuste para perdas dos créditos da dívida ativa para os créditos na
situação de “contribuinte devedor” (abaixo de mil reais).

Considerações finais (cont.)
• Com relação aos créditos da dívida ativa registrados na PGFN:
 Aguardar estudo da classificação dos créditos em DAU para nortear
decisões sobre desreconhecimento do ativo e nova metodologia
para o ajuste para perdas;
 Manutenção da metodologia de ajuste para perdas atual até o
encerramento do estudo referido no item anterior;
 Solução em caráter de urgência dos problemas ocasionados na
geração da Fita DAU, que causam divergências de saldos entre o
SIDA e o SIAFI;
 Realização de registros contábeis adicionais de ajustes nos saldos
registrados no SIAFI, no encerramento do exercício, enquanto não
sejam corrigidos eventuais registros equivocados da Fita.
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